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1 Inleiding

1.1 Algemeen doel en relevantie

Het algemene doel van dit onderzoek is enig licht te werpen op de inhoudelijke en
didactische veranderingen in het Nederlandse economieonderwijs vanaf 1863 tot

heden. In zijn nog steeds onmisbare werk over het middelbaar onderwijs schrijft oud-
inspecteur Bartels dat hij zich noodgedwongen bezig heeft gehouden met de uiterlijke
vorm van het onderwijs1. Zijn studie bevat bijvoorbeeld informatie over de
onderwijswetgeving, de diverse schooltypen, de vakken die daar aangeboden worden, de
examens en de opleiding van het onderwijzend personeel. Maar, zo vervolgt Bartels, de
onderwijsgeschiedenis moet ook aandacht hebben voor “... de ontwikkeling van het
inwendige leven, het eigenlijke onderwijs, d.w.z. de ontwikkelingen van de verschillende
leervakken.” Om daar zicht op te krijgen zouden de voor elk afzonderlijk vak gebruikte
leerboeken, het overige lesmateriaal en de eindexamenopgaven in zijn ogen aan een analyse
onderworpen moeten worden. Deze studie probeert een bijdrage te leveren aan het inzicht
in de ontwikkeling van het “inwendige leven” van het economieonderwijs, om de woorden
van Bartels te gebruiken.

De pedagoge Lea Dasberg heeft in haar oratie ter aanvaarding van het
hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam opgemerkt dat het goed is regelmatig
in de achteruitkijkspiegel te kijken om verantwoord vooruit te kunnen rijden. “Men kijkt
achterom om vooruit te zien.”2 Studies over de geschiedenis van afzonderlijke
schoolvakken zijn echter dungezaaid. Er zijn (deel)studies verschenen over de vakken
Duits, geschiedenis, natuurkunde en wiskunde3. Voor het vak wiskunde bestaat daarnaast
ook een bundel over de geschiedenis van dit vak in de 20ste eeuw.4 In het
economieonderwijs is de achteruitkijkspiegel eigenlijk alleen gebruikt door Duyverman,
die in 1936 promoveerde op de geschiedenis van het onderwijs in de staatswetenschappen5.
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1 A. Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs, 1863-1963. (Groningen: Wolters, 1963), V.
2 L. Dasberg, Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000 of Hulde aan de hoop. (Meppel: Boom, 1980), 5.
3 W. Kuiper, Historisch-didactische aspecten van het onderwijs in het Duits. (Groningen: Wolters, 1961).
H.J. Smid, Een onbekookte nieuwigheid? Invoering, omvang, inhoud en betekenis van het wiskundeonderwijs
op de Franse en Latijnse scholen, 1815-1863. (Meppel: Krips Repro, 1997). J.G. Toebes¸Geschiedenis een
vak apart? (Delft: University Press, 1981), H. Amsing, Bakens verzetten in het voortgezet onderwijs,
1863-1920. (Delft: Eburon, 2002) en D. van Genderen, Mechanica-onderwijs in beweging. (Utrecht:
WCC, 1989).
4 F. Goffree ed. Honderd jaar wiskundeonderwijs. (Leusden: Nederlandse Vereniging van Wiskunde-
leraren, 2002).
5 J.P. Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs en het Middelbaar Onderwijs in de
Staatswetenschappen. (Groningen: Wolters, 1936).



Onder ‘staatswetenschappen’ verstond Duyverman met name staathuishoudkunde en
staatsinrichting. Hij ging daarbij vooral in op de wet- en regelgeving en de begeleidende
discussies met betrekking tot deze twee vakken, de inhoudelijke ontwikkeling van het vak
zelf kwam nauwelijks aan bod. Na Duyvermans proefschrift is in Nederland geen studie
van enige omvang meer gewijd aan de geschiedenis van het economieonderwijs. Uiteraard
zijn er de regelmatige terugblikken in de diverse tijdschriften voor economieleraren, maar
die betreffen doorgaans een relatief korte periode en gaan vrijwel nooit in op de
inhoudelijke ontwikkelingen van het economieonderwijs; een systematische analyse van
economiemethodes ontbreekt bijvoorbeeld.6 De relevantie van dit onderzoek ligt dus in
de eerste plaats in een verkenning van een relatief onontgonnen terrein.

Daarnaast kan de studie van een schoolvak van belang zijn voor inzicht in de
ontwikkeling van een bepaald schooltype, bijvoorbeeld de HBS. In het profiel van de door
Thorbecke in het leven geroepen HBS paste het vak staathuishoudkunde kennelijk goed,
gegeven het feit dat tijdens de parlementaire behandeling van de Wet op het Middelbaar
Onderwijs in 1862 en 1863 de invoering van het vak geen enkele maal ter discussie werd
gesteld.7 Dat de staathuishoudkunde zonder slag of stoot als schoolvak werd geaccepteerd,
zegt iets over het veronderstelde belang van het vak voor de op het maatschappelijk nut
gerichte vorming die met de HBS werd beoogd. En het zegt daarmee tegelijkertijd iets over
het beoogde karakter van de HBS.

1.2 Naamgeving van de economische vakken

Vanuit hedendaags perspectief is het onderscheid tussen de algemene economie enerzijds
en de bedrijfseconomie anderzijds gebruikelijk. De algemene economie analyseert de
beslissingen van consumenten, producenten en overheid, bestudeert de coördinatie van die
beslissingen via markten en betrekt daarbij de rol van het geldwezen en de internationale
economische betrekkingen. Vooral na de Tweede Wereldorlog is de macro-economie, die
brede aggregaten als het nationaal product, de werkloosheid en de inflatie bestudeert, een
belangrijke rol gaan spelen. De bedrijfseconomie is specifiek gericht op de gang van zaken
binnen ondernemingen. De bedrijfseconomische vakken in het onderwijs bestonden
gedurende lange tijd vooral uit ‘handelsvakken’, met name boekhouden, handelsrekenen
en handelsrecht; later, na invoering van de Mammoetwet, zijn er bedrijfseconomische
elementen aan toegevoegd, zoals kostprijsberekening en financiering. Het onderscheid
tussen algemene en bedrijfseconomie mag dan duidelijk zijn, de naamgeving van de
economische vakken in het voortgezet onderwijs laat een bonte verscheidenheid zien, die
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6 Voor de tijdschriften op het gebied van het economisch onderwijs wordt verwezen naar bijlage 12.
7 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 41.



niet zelden verwarring in de hand werkt.
Een mogelijke bron van verwarring zou kunnen zijn het door elkaar gebruiken

van de begrippen ‘economieonderwijs’ en ‘economisch onderwijs’. Het is tegenwoordig in
het voortgezet onderwijs gebruikelijk de term ‘economie’ te reserveren voor de algemene
economie. Deze gewoonte wordt in dit onderzoek gevolgd. De uitdrukking
‘economieonderwijs’ wordt in het navolgende dan ook beperkt tot het onderricht in de
algemene economie. ‘Economisch onderwijs’ is een verzamelterm voor het onderwijs in
álle economische vakken, dus zowel in de algemeen-economische als in de
bedrijfseconomische vakken.

Vanaf 1900 ging de Nationale Vereniging voor Handelsonderwijs een belangrijke
rol spelen bij de oprichting van allerlei soorten handelsscholen.8 Het op die scholen
geboden ‘handelsonderwijs’ was echter zo algemeen, dat steeds vaker van ‘economisch
onderwijs’ werd gesproken. Er werden niet alleen handelsvakken gedoceerd, maar ook
Nederlands, moderne vreemde talen en staathuishoudkunde, zoals het vak economie
destijds genoemd werd. In feite ging het om onderwijs met de maatschappij als
studieobject. Deze verschuiving werd ook vastgesteld door prof. M.J.H. Cobbenhagen in
een redevoering in 1932 op de eerste Landdag9. Hij constateerde dat het woord ‘handel’
“... reeds lang niet meer de inhoud dekt, die wij met deze begrippen in de huidigen tijd
verbinden.” Hij stelde voor om in het vervolg te spreken van “onderwijs op economischen
en socialen grondslag”.10 De actieve onderwijsinspecteur S. Elzinga brak een lans voor wat
hij een ‘maatschappijschool’ noemde.11 Dit ideaal was overigens gedeeltelijk al verwezenlijkt
in de handelsscholen en kwam nog dichterbij toen de zogenaamde Hogere Handelsscholen
in de jaren twintig in veel gevallen werden omgezet in HBS-A-afdelingen of -scholen, die
aanvankelijk ook wel literair-economische HBS’en of kortweg economische HBS’en werden
genoemd.

In de 19de eeuw was aan de Nederlandse universiteiten de naam
‘staathuishoudkunde’ gebruikelijk voor wat nu algemene economie heet. Het voorvoegsel
‘staat’ heeft enige toelichting nodig, aangezien het vanuit hedendaags standpunt
gemakkelijk misverstand kan oproepen. Het begrip ‘staat’ heeft doorgaans betrekking op
de formele organisatie van een land in wettelijke regels en (politieke) instellingen. Volgens
Van Dale is een staat “... een door een geordend gezag geregeerde en bestuurde
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8 W. Sleumer Tzn, Het economische onderwijs maatschappelijk beschouwd. (Groningen: Wolters, 1938), 62
e.v. De Nationale Vereniging was overigens geen lerarenvereniging, maar een initiatief vanuit het
bedrijfsleven om het handelsonderwijs te stimuleren.
9 De Landdagen, te beschouwen als studiedagen, werden georganiseerd door de gezamenlijke vereni-
gingen van leraren voor het economisch onderwijs.
10 M.J.H. Cobbenhagen, ‘De cultureele betekenis van het onderwijs op economischen en socialen
grondslag’. Tijdschrift van het nationaal bureau, 3 (1932): 438-452.
11 S. Elzinga, Grondslagen van de maatschappijschool. (Groningen: Wolters, 1933).



volksgemeenschap.” De staathuishoudkunde bestudeert echter niet zozeer de staat in deze
meer beperkte betekenis, ze is veeleer een maatschappijwetenschap. Vooral in de 18de eeuw
ontstond het besef dat de maatschappij of de samenleving meer is dan de staat en haar
eigen wetmatigheden kent. Zo heeft de Schotse moraalfilosoof Adam Smith (1723-1790)
duidelijk gemaakt dat de onzichtbare hand van de markt, los van de formele organisatie
van een land, een eigen werkelijkheid schept.

De naam ‘staathuishoudkunde’ dekte de lading dus niet, maar was historisch
gezien wel begrijpelijk. Staathuishoudkunde maakte met het staatsrecht en de statistiek
deel uit van de zogenaamde staatswetenschappen, die alle tot doel hadden een
wetenschappelijk kader te bieden voor het besturen van de staat. Niet alleen
staathuishoudkunde en statistiek maakten deel uit van de staatswetenschappen, ook het
staatsrecht en de contemporaine geschiedschrijving behoorden ertoe. Tot diep in de 20ste
eeuw is men de staatswetenschappen, ook met betrekking tot het onderwijs, als een groep
verwante disciplines blijven zien. Nog in 1935 werd de Vereniging tot behartiging van het
onderwijs in de staatswetenschappen (VOS) opgericht, een vereniging die eerst in 1970
opging in een groter verband. Het eerder vermelde in 1936 verschenen proefschrift van
Duyverman handelde over de staatswetenschappen in het middelbaar onderwijs. En op
de scholen zelf was het niet anders. Soms nog tot aan de invoering van de Mammoetwet
in 1968 vinden we het programma en de voorgeschreven literatuur voor de vakken
staathuishoudkunde en staatsinrichting in de diverse schoolprogramma’s onder het
gezamenlijke kopje ‘staatswetenschappen’.12 Wat de staathuishoudkunde betreft sprak men
in het buitenland in de 19de eeuw van political economy, économie politique en politische
Oekonomie, eveneens namen waarin het bestuurlijk element nog duidelijk aanwezig was.
Overigens zijn in Nederland ook wel de namen ‘volkshuishoudkunde’ of ‘wetenschap der
volkshuishouding’ voor de algemene economie gebruikt. Soms werd ook van ‘theoretische’
of ‘sociale economie’ gesproken in tegenstelling tot de bedrijfseconomie.

Dat de naam ‘staathuishoudkunde’ al direct voor onduidelijkheid zorgde, wordt
geïllustreerd door een korte dialoog uit 1863 tijdens de behandeling van de Wet op het
Middelbaar Onderwijs tussen de indiener van deze wet, minister van Binnenlandse
Zaken13 Thorbecke en Tweedekamerlid W.C.M. Begram. De laatste dacht dat
staathuishoudkunde een soort cursus voor diplomaten was. Thorbecke antwoordde dat
“...staathuishoudkunde eene min of meer gelukkige vertaling van économie politique [was].
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12 Dat was bijvoorbeeld het geval op de Gemeentelijke HBS met 5-jarige cursus te Utrecht in het
programmaboekje voor het cursusjaar 1967-1968 (Het Utrechts Archief, arch. 792, nrs. 249-a, 250 en
250-a).
13 De minister van Binnenlandse Zaken had destijds ook de onderwijsportefeuille onder zijn beheer.



Men zou ook volkshuishoudkunde kunnen zeggen, doch staathuishoudkunde is meer
gebruikelijk.”14

Al in de 19de eeuw werd naast ‘staathuishoudkunde’ de aanduiding ‘economie’
gebruikt. In de 20ste eeuw raakt de naam ‘staathuishoudkunde’ geleidelijk in onbruik.
Zoals we zagen vinden we de algemene economie niettemin tot aan 1968, toen de
Mammoetwet werd ingevoerd, als ‘staathuishoudkunde’ op het lesrooster van middelbare
scholen. De MO-akte ‘Staathuishoudkunde en statistiek’ werd nog tot in de jaren tachtig
van de 20ste eeuw uitgereikt. En de belangrijkste vereniging van economen in Nederland
heet nog steeds enigszins deftig Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde.

Onder de Mammoetwet herleefde de algemene economie in het voortgezet
onderwijs onder de namen ‘economie’ op het HAVO en ‘economische wetenschappen en
recht I’ (kortweg economie I) op het VWO. Ook in de basisvorming werd ‘economie’
gegeven.15 Op het MAVO werd ‘handelskennis’ in de jaren tachtig na een grondige
vernieuwing in algemeen economische richting omgezet in ‘economie’. Bij latere
wetswijzigingen bleef de naam van het schoolvak ‘economie’ in het Nederlandse voortgezet
onderwijs steeds op de algemene economie betrekking hebben.

Wat hier losweg onder de naam ‘bedrijfseconomische vakken’ wordt opgevoerd,
bestond op de HBS uit vakken als boekhouden, handelsrekenen en handelsrecht. Bij de
invoering van de Mammoetwet kwamen deze vakken – al dan niet gecombineerd en
aangevuld – op het lesrooster terecht als ‘handelswetenschappen en recht’ op het HAVO,
‘economische wetenschappen en recht II’ (kortweg economie II) op het VWO en
‘handelskennis’ op het MAVO. De nieuwste loot aan deze stam is het vak ‘management &
organisatie’, onder welke naam de bedrijfseconomie vanaf 1998 op het HAVO en het VWO
wordt gedoceerd. Een typisch ‘handelselement’ als het boekhouden is echter in dit vak
niet meer opgenomen. 

1.3 Contexten, afbakening en probleemstelling

Cuban heeft een model aangereikt waarmee hij stabiliteit en verandering van het (vooral
Amerikaanse) curriculum probeerde te analyseren.16 Dit model is voor ons doel in
ongewijzigde vorm niet bruikbaar, omdat het betrekking heeft op het curriculum van
scholen en niet op het curriculum van een afzonderlijk vak. Toch kunnen we ons door
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14 Handelingen Tweede Kamer 1862-1863, 620. Geciteerd bij Duyverman, De Staatswetenschappen in
het Middelbaar Onderwijs, 42.
15 De naam basisvorming had betrekking op de eerste twee à drie leerjaren van het voortgezet onderwijs
in Nederland gedurende de periode 1993-2006.
16 L. Cuban, ‘Curriculum Stability and Change‘. In Philip W. Jackson, Handbook of Research on
Curriculum. (New York: MacMillan, 1992): 216-247.



Cubans model laten inspireren om het ‘speelveld’ van het economieonderwijs in kaart te
brengen. Uitgangspunt is dat de inhoud van een curriculum bepaald wordt door externe
en interne factoren.

Een belangrijke externe factor bestaat uit de eisen die de samenleving aan het
onderwijs, ook aan het onderwijs in een bepaald vak, stelt. In een situatie van toenemende
en moderne economische groei bijvoorbeeld, zoals in de tweede helft van de 19de eeuw,
kan de samenleving haar belang in goed geschoolde burgers kenbaar maken. Namens de
samenleving roept de overheid daartoe bepaalde schooltypen in het leven, schrijft een al
dan niet uitvoerig programma voor de afzonderlijke vakken voor, bepaalt de vorm van het
examen, bepaalt – in Nederland na 1916 – een minimum aantal uren per vak en regelt de
bevoegdheidseisen voor leraren en later ook de opleidingsmogelijkheden. Een tweede
externe factor is de vakwetenschap, in dit geval de economische wetenschap, zoals die met
name aan universiteiten wordt beoefend; aangenomen overigens dat het schoolvak zich
spiegelt aan de ‘moederwetenschap‘. Niet zelden hebben vooraanstaande economen
uitspraken gedaan over de door hen gewenste richting die het schoolvak economie in hun
ogen zou moeten gaan.

Naast externe factoren beïnvloeden interne factoren het curriculum van het
schoolvak economie. Zo zijn er de diverse verenigingen van economieleraren, die naast de
behartiging van materiële belangen van hun leden ook oog hadden en hebben voor meer
inhoudelijke zaken. Educatieve uitgevers en methodeauteurs kunnen een eigen
interpretatie geven aan het voorgeschreven programma. Daarnaast moet de invloed van
de examenmakers niet worden onderschat, aangezien (centrale) examens de neiging hebben
het onderwijs te sturen. Cuban wijst ook op de rol die bepaalde invloedrijke individuen
kunnen spelen. Zelf wees hij in dit verband op leidende figuren in de progressive movement,
zoals John Dewey.17 Ook in het Nederlandse economieonderwijs komen we bepalende
figuren tegen. De portretten van enkele invloedrijke personen in het economieonderwijs
zijn in deze publicatie opgenomen.

Ten slotte is er de weight of the past, die een sterk stabiliserende factor kan vormen.
Cuban brengt het belang ervan beeldend onder woorden: “The historical curriculum is
like coral, a mass of skeletons from millions of animals built up over time, that accumulates
into reefs above and below the sea line, and gets battered and reshaped by that sea as it
forms into islands. It is a presence that cannot be ingnored either by ship of inhabitants.”
Een befaamd voorbeeld op een ander terrein is de rangschikking van de tekens op het
wereldwijd gebruikte QWERTY-toetsenbord, ooit bepaald om ervoor te zorgen dat de stalen
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17 In de volgende paragraaf zullen we deze zogenaamde reform-pedagogische beweging nog tegen-
komen.



armen van de mechanische typemachine niet in elkaar verward zouden raken en nog steeds
de gebruikelijke volgorde.18

Afbakeningen
De brede formulering van het onderwerp –  de geschiedenis van het economieonderwijs
in Nederland –  vraagt om een nadere afbakening: een afbakening wat betreft het type
schoolvak, een afbakening in de tijd en een afbakening naar schoolsoorten. Ook maken
we een opmerking over het economieonderwijs in enkele andere landen.

Wat het schoolvak betreft zullen we ons binnen de economische vakken in
principe beperken tot de algemene economie, dus tot wat heel lang ‘staathuishoudkunde’
werd genoemd en tegenwoordig kortweg ‘economie’ heet. Er is echter reden incidenteel
naar de bedrijfseconomische vakken te verwijzen. Het economisch onderwijs bestaat
immers uit een aantal onderling verwante vakken, hetgeen onder andere blijkt uit het feit
dat docenten vaak zowel algemeen- als bedrijfseconomische vakken geven. Wat de
afbakening in de tijd betreft, het begin van de onderzoeksperiode wordt gemarkeerd door
de ‘Wet, houdende regeling van het Middelbaar Onderwijs’ van 2 mei 1863. Deze wet
zette het vak ‘staathuishoudkunde’ op het rooster van een nieuw schooltype: de hogere
burgerschool (HBS). Tot op dat moment werd de staathuishoudkunde, behalve aan de
universiteiten, in het Nederlandse onderwijs niet of slechts incidenteel aangeboden. We
zullen de geschiedenis van het economieonderwijs volgen tot in 2012, aldus een periode
van anderhalve eeuw bestrijkend. Het bestaande examenprogramma, dat rond de veertig
jaar dienst had gedaan, is dan inmiddels in 2010 en 2011 vervangen door een geheel nieuw
programma. Wat de schooltypen betreft, centraal staat wat vanaf 1863 het middelbaar
onderwijs heette en wat sinds 1968 het voortgezet onderwijs wordt genoemd. De wet van
1863 maakte de oprichting van diverse onderwijstypen mogelijk. We zullen ons hier echter
concentreren op het onderwijs op de HBS. Aldus krijgen we een duidelijke lijn: vanaf de
HBS, later gesplitst in een A- en een B-afdeling, naar het huidige HAVO- en VWO-
onderwijs. We beperken ons daarbij tot het economieonderwijs in de hoogste klassen, dus
tot het onderwijs zoals dat wordt afgesloten met een (school)examen. Buiten beschouwing
blijven de gymnasia. Op deze scholen werd tot aan de invoering van de Mammoetwet –
op een enkele uitzondering na – geen economie gegeven. Daarna gold voor het gymnasium
het economieprogramma van het VWO19. Evenmin besteden we aandacht aan de
middelbare meisjesscholen; op onderwijsinstellingen van dit type was het vak
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18 Zie bijvoorbeeld J.W. Drukker, De revolutie die in haar eigen staart beet. Hoe de economische geschiedenis
onze ideeën over economische groei veranderde. (Utrecht: Lemma, 2003), 226.
19 Op het gymnasium werd economische wetenschappen en recht I keuzevak.



staathuishoudkunde niet verplicht en werd het op slechts een enkele school aangeboden.20

De keuze voor de lijn HBS – HAVO/VWO betekent dat we gedurende vrijwel de
gehele onderzoeksperiode formeel gesproken met twee schooltypen te maken hebben.
Vanaf 1863 tot 1920 werd het vak staathuishoudkunde gegeven op zowel de 3-jarige als
de 5-jarige HBS. Op de 3-jarige HBS is de plaats van de staathuishoudkunde echter
marginaal geweest. Het werd uitsluitend aangeboden in de derde klas en wel één uur per
week. Het vak was overigens uitsluitend op de Rijksscholen verplicht, de gemeentelijke en
bijzondere scholen vervingen het door staatsinrichting. Vanaf 1920 werd
staathuishoudkunde ten slotte ook op de Rijks-HBS met 3-jarige cursus vervangen door
staatsinrichting.21 Methodes die speciaal voor de 3-jarige HBS waren geschreven, zijn niet
bekend. Om deze redenen nemen we het onderwijs in de staathuishoudkunde op de 3-
jarige HBS niet mee in het onderzoek naar de inhoudelijke ontwikkeling van het
economieonderwijs. Wel speelt de 3-jarige HBS een rol in de argumentatie rond het
economieonderwijs, met name als de vraag gesteld wordt naar de relevantie van het vak
voor leerlingen van dit schooltype. Vanaf 1923 tot aan de invoering van de Mammoetwet
hebben we te maken met de A- en de B-afdeling van de HBS; op beide afdelingen werd
staathuishoudkunde gegeven. Vanaf de invoering van de Mammoetwet in 1968 wordt het
vak economie gedoceerd aan zowel het HAVO als het VWO.

Intussen werd en wordt op meer plaatsen economie gedoceerd dan alleen op de
HBS respectievelijk het HAVO/VWO. We zullen daar uitsluitend aandacht aan besteden in
zoverre er een relatie bestaat met het vak economie in het voortgezet onderwijs. Als gevolg
daarvan blijft het economieonderwijs aan wat tegenwoordig middelbaar en hoger
beroepsonderwijs heet, buiten beschouwing. De handelsscholen komen, zij het zijdelings,
naast de lijn HBS – HAVO/VWO, aan de orde. Na 1900 heeft dit type onderwijs een
belangrijke rol gespeeld, totdat het in de jaren twintig goeddeels in de HBS-A opging en
daar het gezicht van heeft bepaald.

Ten slotte maken we hier enkele opmerkingen over het internationale perspectief.
In andere landen is een geschiedenis van het nationale economieonderwijs niet
aangetroffen. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bestaat een dergelijke studie
niet.22 Overigens bestaat het vak economics in de VS als afzonderlijke discipline op high
school-niveau pas sedert ongeveer 1950 en dan nog lang niet in alle staten. Vaak is het ook
nog gecombineerd met elementen uit de bedrijfseconomie en personal f inance, zodat het
vak niet goed vergelijkbaar is met zijn Nederlandse tegenhanger. Vóór 1950 werd het vak
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20 In een verslag 28 maart 1939 van mej. mr. M.H. Koderitsch, bestuurslid van de Vereniging ter
behartiging van het Onderwijs in de Staatswetenschappen (VOS), worden MMS’en in Rotterdam en
Hilversum genoemd. Archief VOS.
21 KB van 1 maart 1920 (Staatsblad 106).
22 Volgens een mededeling van M. Blaug per e-mail aan de auteur gedaan op 9 april 2009. Blaug is een
gezaghebbend wetenschapshistoricus op het terrein van de economie.



hier en daar als keuzemogelijkheid aangeboden, vaak ook ondergebracht in cursussen over
geschiedenis of over de rol van de overheid.23 In het Verenigd Koninkrijk, de bakermat
van de economische wetenschap, werd het vak economie al vroeg, d.w.z. minstens vanaf
1850, aangeboden op volksscholen.24 In het vervolgonderwijs was economie sinds 1920
een afzonderlijk vak, maar lang niet op alle scholen.25 Voor België, waar elements de droits
commercial et d’économie politique al sinds 1850 in het middelbaar onderwijs waren
voorgeschreven, is er een bijdrage van Luc Mondelaers, die met name handelt over de
onderlinge relatie tussen algemeen economische en bedrijfseconomische elementen in het
Belgische economieonderwijs.26

Deze studie beoogt geen systematische vergelijking te maken van het Nederlandse
economieonderwijs met dat in het buitenland. Niettemin kan het verhelderend zijn in dit
opzicht af en toe een blik over de grenzen te werpen. We zullen dat doen door op een
drietal momenten een aantal representatieve buitenlandse economiemethodes in de
beschouwing te betrekken en die te vergelijken met hun Nederlandse tegenhangers.

Probleemstelling
We proberen in deze studie grip te krijgen op de ontwikkeling van ‘het inwendig leven’
van het Nederlandse economieonderwijs in de afgelopen anderhalve eeuw. Daarbij zijn
twee niveaus te onderscheiden. In de eerste plaats is er de discussie over het
economieonderwijs, de wisseling van argumenten, zoals die vooral in tijdschriften
plaatsvindt. In de tweede plaats is er het feitelijk economieonderwijs, waarbij de methodes
een belangrijke plaats innemen. Om de analyse van zowel de argumentatie als het feitelijke
onderwijs structuur te geven, gaan we in de volgende paragraaf wat uitvoeriger in op
mogelijke vormingsidealen van het (economie)onderwijs. Het begrip vormingsideaal staat
daarbij voor de beoogde vorming.27 We sluiten aan bij wat Amerikaanse auteurs als
Jackson, Kliebard en Eisner & Vallance aanduiden als orientation, perspective, outlook of
point of view. Deze ‘oriëntaties’ zijn – zoals Jackson het uitdrukt – manieren “... of thinking
about what the schools are for and what their curricular content should be.”28 Het resultaat
van deze rondgang is een ‘drieslag’ van vormingsidealen. In de eerste plaats kan een
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23 Zie P. Molenaar, De stand van zaken in het economieonderwijs in het buitenland. (Enschede: SLO,
1989), 13. Deze publicatie handelt overigens voornamelijk over het economieonderwijs aan 12- tot
16-jarigen.
24 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 17.
25 Molenaar, De stand van zaken, 13.
26 L. Mondelaers, ‘De ontwikkeling van het economieonderwijs op ASO-niveau’. In M. D’hoker,
D. de Bock & D. Janssen ed. Leraar zijn in Vlaanderen, terugblik op honderd jaar middelbaar onderwijs en
nascholing. (Antwerpen: Garant, 2007), 269-284. ASO staat voor Algemeen Secondair Onderwijs.
27 Amsing, Bakens verzetten, 5.
28 Philip W. Jackson, ‘Conceptions of Curriculum and Curriculum Specialists’. In Handbook of Research
on Curriculum. (New York: MacMillan, 1992), 12.



curriculum op de wetenschap zijn geöriënteerd; methodeauteurs kunnen bovenal de
intentie hebben leerlingen kennis te laten maken met de vakwetenschap waarop het
schoolvak is gebaseerd. In de volgende paragraaf vinden we deze oriëntatie onder het
streven naar Bildung, vorming van de menselijke geest zonder een direct praktisch doel.
In de tweede plaats: een curriculum kan op de maatschappij zijn gericht; het vak kan
bijvoorbeeld zodanig worden ingericht dat het een geschikte voorbereiding biedt voor het
toekomstig participeren in de samenleving. En in de derde plaats kan een curriculum op
de leerling zijn geöriënteerd, namelijk uitgaan van zijn vragen en ervaringen, rekening
houdend met zijn ontwikkelingsfase.

Deze drie oriëntaties sluiten elkaar zeker niet uit; het is goed mogelijk dat de op
een bepaald moment actuele kijk op het economieonderwijs een combinatie is van de
genoemde benaderingen. Anderzijds is het ook denkbaar dat er op een zeker moment een
spanning tussen vormingsidealen bestaat. Zo is het voorstelbaar dat een
wetenschapsgericht onderwijs conflicteert met een maatschappelijke of een leerlinggerichte
benadering. Tegen deze achtergrond moet de probleemstelling van dit onderzoek worden
gezien: In hoeverre speelden de geschetste vormingsidealen een rol in de discussies over
en de feitelijke ontwikkeling van het Nederlandse economieonderwijs in de periode 1863-
2012?

1.4 Vormingsidealen

“[The curriculum] is what the older generation chooses to tell the younger generation”29.
Een andere omschrijving, die van Hirst & Peters, mist weliswaar de bekoorlijke eenvoud
van de hierboven geciteerde, maar is formeler: de term ‘curriculum’ staat voor “... a
programme or course of activities which is explicitly organized as the means whereby pupils
may attain the desired objectives, whatever these may be.”30 In lijn hiermee zullen we het
curriculum opvatten als georganiseerde leerinhoud om een bepaald doel te bereiken. Deze
omschrijving is ruim genoeg om betrekking te kunnen hebben op het leerplan van een
schooltype, bijvoorbeeld dat van de HBS of het VWO, alsook op de inhoud van een bepaald
vak, bijvoorbeeld dat van de staathuishoudkunde. Volgens Cuban zijn vragen rond het
curriculum tot drie fundamentele kwesties terug te brengen: “What knowledge, skills and
values are most worthwhile? Why are they so? How should the young acquire them?”31

We zullen zien dat ook discussies rond het economieonderwijs zich met name concentreren
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29 W. Pinar c.s., Understanding Curriculum, An Introduction to the Study of Historical and Contemporary
Curriculum Discourses. (New York: Lang, 1996): 847.
30 P.H. Hirst & R.S. Peters, The Logic of Education. (Londen: Routledge, 1970), 60.
31 Cuban,Curiculum stability, 221.
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Een jaar na de aanvaarding van de Wet op het Middelbaar Onderwijs in 1863 werden de eerste HBS’en
opgericht. Eén van de eerste was de Rijks Hoogere Burgerschool in Groningen, aanvankelijk gevestigd
in de Pelsterstraat en vanaf 1869 in de Grote Kruisstraat in het gebouw op de foto. Inmiddels is deze
voormalige school verbouwd tot appartementencomplex. (Foto E.J. Kwakernaak)
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op de relevantie van het vak (het why), de inhoud van het vak (het what) en de didactiek
ervan (het how).

Afgezien van deze inventarisatie, zijn er verschillende manieren waarop we naar
een curriculum kunnen kijken. Aan de basis van veel indelingen ligt een tweedeling,
namelijk tussen “... those who want change of one kind or another (proponents of reform)
and those who prefer to keep things pretty much as they are (the defenders of the status
quo).”32 Jackson merkt overigens op dat deze indeling in principe instabiel is; het is immers
denkbaar dat de hervormers hun zin krijgen en vervolgens tot de status quo-partij gaan
behoren. Een zekere bipolariteit in het denken over het curriculum is vaker vastgesteld,
bijvoorbeeld door Hirst & Peters, die de autoritaire en de progressieve vorming tegenover
elkaar stellen. In de eerste wordt de leerling gevormd door het beeld dat de leraar voor
ogen heeft, in de tweede is veel meer oog voor de specifieke belangstelling van de leerling
en de ontwikkelingsfase waarin de leerling zich bevindt.33

Op basis van dit soort tweedelingen hebben verschillende auteurs verfijningen
aangebracht. Om een fundament te leggen onder ons onderzoek gaan we bij enkele van
deze verfijningen te rade, met name bij die van Kliebard34 en daarnaast die van Eisner &
Vallance.35 Zo komen we tot een aantal perspectieven of oriëntaties, mogelijke antwoorden
op de vraag wat we met het onderwijs beogen, steeds toegespitst op het economieonderwijs.
Deze oriëntaties verdelen we in drie groepen: in de eerste plaats oriëntaties die aan het
humanistische Bildungsideaal raken, vervolgens de oriëntaties die op de samenleving zijn
gericht en tenslotte de leerlinggerichte oriëntatie.

Humanistische Bildung
“Jeder ist offenbar nur dann guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann,
wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger,
seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger ist.”36 Aldus benadrukte Wilhelm
von Humboldt (1767-1835), één van de meest vooraanstaande Duitse Bildungs-theoretici,
de betekenis van de algemene vorming. Wat de vertaling van Bildung betreft, misschien
komt ‘zelfontplooiing’ nog het dichtst in de buurt van de oorspronkelijke betekenis. En
dan zelfontplooiing in de ware zin van het woord, dus niet gericht op een concreet,
bijvoorbeeld materieel of maatschappelijk, doel. Er zijn enkele steeds terugkerende
elementen in de beschouwingen over Bildung. Bijvoorbeeld: om gebildet te zijn is ‘weten’

32 Jackson, Conceptions of Curriculum, 13.
33 Hirst & Peters, The Logic, 28 e.v.
34 H.M. Kliebard, The Struggle for the American Curriculum. (New York: Roudledge, 1986).
35 E.W. Eisner & E. Vallance, ‘Five conceptions of Curriculum: Their Roots and Implications for
Curriculum Planning‘. In Conflicting Conceptions of Curriculum. (Berkeley: McCutchan, 1974), 1-18.
36 Geciteerd door A. Kirchner, Wilhelm von Humboldt - Theorie der Bildung des Menschen. (München:
Grin, 1970), 19.



alleen niet voldoende, elementen als beoordelingsvermogen, reflexie en kritische distantie
zijn eveneens van belang. Een ander, nogal vanzelfsprekend, aspect is dat de Bildung zo
algemeen mogelijk dient te zijn en zo weinig mogelijk gespecialiseerd. En als we Bildung
dan toch een doel willen geven, kunnen we misschien terecht bij de fraaie uitspraak (uit
2004) van Hartmut von Hentig: “Die Antwort auf unsere behauptete oder tatsächliche
Orientierungslosigkeit ist Bildung.”37

Het ging Humboldt dus in de eerste plaats om menswording, deze was
belangrijker dan vorming tot maatschappelijke bruikbaarheid. Lechner zegt hierover:
“Humboldt veroordeelde de sturing van de menselijke ontwikkeling naar een vastomlijnd
einddoel ten behoeve van een buiten het individu gelegen belang. Vorming ging om de
vrije ontwikkeling van de talenten van een individu, vanuit zichzelf en omwille van
zichzelf.”38 Het individu deed er goed aan zich te laven aan de beste producten van de
menselijke geest: geschiedenis, kunst, taal, literatuur, poëzie, filosofie en wetenschap.39 Een
overeenkomstig denkbeeld vinden we bij de Amerikaanse auteur Kliebard, die spreekt over
“... the humanists, the guardians of an ancient tradition tied to the power of reason and
the finest elements of the Western cultural heritage.”40

In de relevante literatuur vinden we twee oriëntaties of perspectieven die
aansluiten bij het humanistische Bildungsideaal, namelijk de academische oriëntatie en het
argument van de formele vorming. Beide leggen de nadruk op de vorming als zodanig,
dus zonder te zijn gericht op een concreet doel buiten het individu.

De eerste oriëntatie wordt door Eisner & Vallance als academic rationalism of
academic orientation aangeduid, waarmee ze bedoelen dat leerlingen instrumenten moeten
worden aangereikt “... to participate in the Western cultural tradition” en waarmee ze
toegang hebben tot “... the greatest ideas and objects that man has created.” Het intellect
van de leerlingen zou gevormd moeten worden door hem of haar kennis te laten maken
met “... the most powerfull products of man’s intelligence.”41 Deze ideeën kunnen
doorgaans worden gevonden in de bestaande academische disciplines. Behalve dat
leerlingen een soort culturele canon krijgen aangeboden, moet daarnaast de
methodologische eigenheid van de verschillende disciplines worden onderkend. Elke
discipline heeft haar eigen structuur en haar eigen kijk op de werkelijkheid. Het vak
economie bijvoorbeeld is meer dan een verzameling feiten over wat doorgaans economie
wordt genoemd. Economen hebben een eigen kijk op de samenleving ontwikkeld, ze

19

HOOFDSTUK 1

37 Geciteerd bij A. Dörpinghaus, A. Poenitsch & L. Wigger, Einführung in die Theorie der Bildung.
(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2009), 37.
38 D. Lechner, Bildung macht frei! Humanisische en realistische vorming in Duitsland, 1600-1860.
(Amsterdam: Aksant, 2003), 107.
39 Lechner, Bildung macht frei!, 119.
40 Kliebard, The Struggle, 23.
41 Eisner & Vallance, Five conceptions, 12.
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hebben als het ware een model over de werkelijkheid gelegd die niet met de werkelijkheid
samenvalt. Met een dergelijk model stellen economen vragen die specifiek zijn voor hun
benadering. Op die manier leveren de verschillende vakken elk hun eigen bijdrage aan de
vorming van de leerling.42

Naast de academische oriëntatie is er, wat Kliebard noemt, the doctrine of mental
discipline. Eisner & Vallance spreken van the cognitive process orientation. We zullen in het
vervolg van formele vorming spreken. Formele vorming wordt doorgaans gebruikt als
tegengesteld tot materiële vorming.43 Bij materiële vorming gaat het om het object van de
vorming, de overgedragen leerstof; het gaat om concrete vormen van kennis en
vaardigheden. Bij formele vorming gaat het om de instelling waarmee het object benaderd
wordt. In het navolgende zullen we formele vorming opvatten als denkscholing. “Just as
the muscles of the body could be strengthened through vigorous exercise, so the mental
muscles [...] could be trained through properly conceived mental gymnastics.”44 De
gedachte is dan dat vaardigheden, opgedaan bij een bepaald schoolvak, ‘overgedragen’
kunnen worden naar andere terreinen, bijvoorbeeld naar de bestudering van andere
schoolvakken. Doorgaans wordt dan van transfer gesproken.

In de zin van denkscholing is de formele vorming op gezette tijden als doel van
het vak economie naar voren gebracht. Het ging dan om ‘het leren denken’, ‘het scherpen
van de geest’ of hoe men het ook formuleerde. Wat voor het gymnasium de klassieke talen
waren en voor de HBS-B de wiskundig-natuurkundige vakken, zouden voor het economisch
onderwijs (met name op de HBS-A) de economische vakken kunnen zijn, waarbij
staathuishoudkunde / economie regelmatig met name werd genoemd. Een voorbeeld
vinden we bij de Groninger hoogleraar F.J. de Jong, die meerdere malen duidelijk maakte
dat de economie een ‘denk’-vak behoorde te zijn, vergelijkbaar met de
natuurwetenschappelijke vakken op de HBS-B en het gymnasium-�. “Als voornaamste doel
[van het vak economie] zie ik het bijbrengen van ‘denkscholing’, uiteraard op tamelijk
elementair niveau, gezien de leeftijd en de ondergrond van de leerlingen.” Leerlingen
moeten in staat zijn zelfstandig “hun hersens te gebruiken”. Deze basis voor
zelfstandigheid, “... bron van arbeidsvreugde en derhalve ook van levensvreugde [...], dit
critische vermogen, behoort hun op school door hun leraren te worden bijgebracht.”45

Interessant is in dit opzicht ook de discussie binnen het wiskundeonderwijs in
de jaren vijftig van de vorige eeuw tussen T. Ehrenfest en H. Freudenthal. Ehrenfest

42 Zie voor dit laatste aspect J.J. Schwab, The Concept of the Structure of a Discipline. In Eisner &
Vallance, Conflicting Conceptions, 162-175.
43 Zie bijvoorbeeld J. C. M. Wachelder, Universiteit tussen vorming en opleiding. De modernisering van de
Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw. (Hilversum: Verloren, 1992), 205.
44 Kliebard, The Struggle, 4.
45 F.J. de Jong, ‘Een voorstel tot hervorming van het onderwijs in de economie op de Hogere
Burgerschool’. Tijdschrift voor het economisch onderwijs 53 (1953): 130-141.



meende dat de wiskunde de ontwikkeling van het denkvermogen van leerlingen kon
stimuleren, terwijl Freudenthal dat betwistte. Behalve het “... foutenvrij conclusies trekken
uit gegeven praemissen” kon het wiskundeonderwijs in de ogen van Ehrenfest een aantal
nuttige denkgewoonten ontwikkelen, zoals naar het essentiële in een gegeven situatie
zoeken (abstractievermogen), proberen scherp te formuleren en nooit de totale situatie uit
het oog verliezen (kritisch vermogen).46 Ook de klassieke talen werden wel gemotiveerd
als bijdrage aan de ‘geestelijke vorming’. De laatste term kan men volgens Van Duyvendijk
als “das Ganze der menschlichen Wesensentfaltung” opvatten, maar ook beperkter als
denkscholing.47 Meer in het algemeen heeft Kohnstamm geschreven over de ‘vormende
waarde’ van de leervakken.48 Hij noemde de vormende waarde van de leervakken zelfs “...
het centrale probleem betreffende ons gymnasiaal en middelbaar onderwijs. [...] In den
zuiversten vorm vindt zij haar toepassing in klassieke en mathematische studie; daarom
leert men haar op dat terrein het best hanteren, maar wie dat heeft gedaan weet haar nu
ook op elk ander gebied te gebruiken.”

Maatschappelijke oriëntaties
Vanaf het midden van de 19de eeuw veranderde de samenleving in hoog tempo. In relatie
daarmee ontstonden zowel in Europa als in Amerika nieuwe vormingsidealen, die zich
afzetten tegen het traditionele, humanistische Bildungsideaal. Van Essen & Imelman
schetsen de maatschappelijke en culturele context waarin de nieuwe opvattingen
ontstonden.49 Onder invloed van de wetenschappelijke en technische ontwikkeling en de
daarmee samenhangende industrialisering werd de samenleving in hoog tempo complexer.
Die complexiteit werd nog eens versterkt door een ver doorgevoerde specialisatie in het
productieproces. Tegelijkertijd trad een versnelde verstedelijking op, waardoor meer
‘intieme’ en relatief overzichtelijke samenlevingsverbanden werden doorbroken.

In deze context ontstonden in Europa en Amerika opvattingen, waarin niet langer
het humboldtiaanse idee van vorming op zichzelf centraal stond50. Het ging de humanists
om de ontplooiing en vervolmaking van het individu; ze waren daarbij sterk op de inhoud
van het traditionele curriculum gericht. Hoewel Humboldt niet meende dat de mens zich
van de wereld moest afzonderen, maakte het humanistische Bildungsideaal niettemin een
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46 Zie voor deze discussie S. la Bastide-Van Gemert, ‘Elke positieve actie begint met critiek’, Hans
Freudenthal en de didactiek van de wiskunde. (Hilversum: Verloren, 2006), met name paragraaf 6.1.
47 A.J. van Duyvendijk, De motivering van de klassieke vorming. (Groningen: Wolters, 1955), 139 en 344.
48 Ph. Kohnstamm, ‘Over de “vormende waarde” der leervakken’. Oorspronkelijk verschenen in 1929 in
Mededeling 16 van het Nutsseminarium (juli 1929), later in Keur uit het Didactisch Werk (Groningen:
Wolters, 1952), 1-31.
49 M. van Essen & J. D. Imelman, Historische pedagogiek, Verlichting, Romantiek en ontwikkelingen in
Nederland na 1800. (Baarn: Intro, 1999), 94 e.v.
50 Kliebard, The Struggle, 6.
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zekere ‘innerlijke distantie’ noodzakelijk.51 “Realistische vorming [daarentegen], de down
to earth tegenhanger, was vorming die draaide om praktische voorbereiding van de mens
op beroepsleven en burgerschap.” 52 Werd de realistische vorming aanvankelijk nog als
tweederangs gezien, gedurende de tweede helft van de 19de eeuw kwam er verandering in
die houding. Zo beschrijft Lechner de 19de-eeuwse Duitse strijd tussen het ‘humanistische’
Gymnasium en de op maatschappelijk nut gerichte Realschule, een strijd die voor de
Realschulmänner rond 1900 uitliep op volledige gelijkstelling aan de gymnasiale collega’s.53

In Nederland kwam de erkenning voor de aanvankelijk ‘realistisch’ bedoelde HBS als school
voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs zo’n twintig jaar later. Als min of meer
officieuze bevestiging daarvan kan het promotierecht voor afgestudeerden van de 5-jarige
HBS worden gezien. In de zogenaamde Wet Limburg uit 1917, genoemd naar een voorstel
van Tweedekamerlid J. Limburg, kregen HBS’ers de mogelijkheid te promoveren in de
geneeskunde en de wis- en natuurkunde.54

Realistische vorming richt zich op de ‘realia’ in de wereld, de concrete
verschijnselen in natuur en samenleving. Voor de economie als sociale wetenschap en als
schoolvak zijn uiteraard maatschappelijke verschijnselen van belang. Deze verschijnselen
kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd: vanuit het perspectief van
maatschappelijke doelmatigheid en vanuit de behoefte een rechtvaardiger samenleving tot
stand te brengen.

De social efficiency-oriëntatie legt de nadruk op het tot stand brengen van “a coolly efficient,
smoothly running society”.55 Eisner & Vallance spreken over het tot stand brengen van
“... a better ‘fit’ between individual and society.”56 Binnen de social eff iciency-benadering
zijn twee enigszins van elkaar afwijkende nuances te vinden.

De eerste benadering heeft vooral het collectieve belang op het oog. Scholing
heeft kenmerken van een collectief goed en een goed geschoolde beroepsbevolking dient
derhalve een maatschappelijk belang. De wet van 1863 was zonder twijfel mede bedoeld
Nederland in de vaart der volkeren op te stoten. Onderwijs kan immers worden gezien als
vorming van human capital, als scholing van de productiefactor arbeid, waardoor de
productiviteit kan toenemen.57 Volgens de Memorie van Toelichting bij deze wet werd het

51 A. Labrie, Bildung en politiek, De ‘Bildungsphilosophie’ van Wilhelm von Humboldt bezien in haar
politieke en sociale context. (Universiteit van Amsterdam, 1986), 237.
52 Lechner, Bildung macht frei!, IX.
53 Lechner, Bildung macht frei!, 195 e.v.
54 Amsing, Bakens verzetten, 137.
55 Kliebard, The Struggle, 24.
56 Eisner & Vallance, Five Conceptions, 11.
57 Zie bijvoorbeeld G. Becker, Human Capital. In The Concise Encyclopedia of Economics 
(www.econlib.org/library).
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middelbaar onderwijs gezien als “algemeene voorbereiding tot eene groote verscheidenheid
van maatschappelijke betrekking, beroep of dienst.”58 Het vak staathuishoudkunde paste
kennelijk naadloos in deze ‘profielschets’, gegeven het feit dat opname van het vak in het
curriculum van de HBS tijdens de parlementaire behandeling geen enkele maal ter discussie
werd gesteld. In de discussies over het Nederlandse economieonderwijs is deze benadering
niet dominant, hoewel we er in de 19de eeuw wel voorbeelden van vinden. In de Verenigde
Staten komen we dit argument veel vaker tegen. Een voorbeeld: één van de redenen
waarom de Amerikaanse Nobelprijswinnaar George Stigler economieonderwijs belangrijk
vond, was dat het diende als “..a means of communication among people, incorporating a
basic vocabulary or logic that is so frequently encountered that the knowledge should be
possessed by everyone.”59 Een ander voorbeeld: in een toespraak op de Third National
Summit on Economic and Financial Literacy in februari 2008 benadrukte Frederic S.
Mishkin, lid van Board of Governors of de Federal Reserve System, het maatschappelijk
belang van het economieonderwijs. “...it is essential that the public understand our
objectives and our actions. Educating the public about the reasoning behind our decisions
helps build confidence in our economic system [...] However, one thing is certain – we
make better decisions if we are better informed, and the whole economy benefits. That’s
the promise of economic education.”60

De tweede benadering, gaat uit van het individu: de individuele leerling moet een
zodanige scholing ontvangen dat hij of zij later adequaat kan deelnemen aan het
maatschappelijk verkeer. In zijn Schets van het Nederlandse schoolwezen maakt Idenburg
gewag van de adaptieve benadering, die de mens wil voorbereiden op het actieve leven in
de samenleving. “Hij [de mens] zal in de school de voorbereiding en vorming moeten
ontvangen, welke hem in staat zullen stellen zich doeltreffend te oriënteren in de moderne
wereld en de strijd om het bestaan met succes te voeren.”61 Die ‘voorbereiding en vorming’
kunnen een meer algemeen karakter hebben, maar ook de richting van het zuivere
vakonderwijs opgaan.

Ook in de discussies over het economieonderwijs is altijd veel nadruk gelegd op
deze socialisatiefunctie van het vak: om goed te kunnen functioneren in de samenleving is
kennis van staathuishoudkunde/economie van belang. Een vroeg voorbeeld van deze
benadering vinden we in het betoog van de Rotterdamse koopman Muller in De Economist

58 Amsing, Bakens verzetten, 58.
59 G.J. Stigler, ‘The case, if any, for economic education’. Journal of Economic Education 1 (1970): 77-84.
60 F. S. Mishkin, The Importance of Economic Education and Financial Literacy.
http://www.sveedu.org/why-economic-education (2008).
61 Ph.J. Idenburg, Schets van het Nederlandse schoolwezen. (Groningen: Wolters, 1964), 191.
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van december 1854 over ‘handelsopvoeding’62. “De grondbeginselen der
Staathuishoudkunde en Statistiek moeten allen leeren, opdat de maatschappij niet langer
een verward raderwerk voor hem [namelijk de koopman] schijne, maar een harmonisch
geheel, tot de ontleding van welks onderdelen beide wetenschappen hem de middelen aan
de hand geven. Allen moeten een juist begrip hebben van de voortbrenging, de verdeeling
en het verbruik der rijkdommen.”

Naast een bijdrage aan de maatschappelijke doelmatigheid kan het curriculum ook gezien
worden als een manier een betere, een rechtvaardiger samenleving tot stand te brengen,
dus als een instrument tot sociale verandering. Kliebard duidt de aanhangers van deze
stroming aan als social meliorists. “Civilization”, zegt Kliebard in zijn bespreking van social
meliorist Lester Frank Ward, “was not achieved by letting cosmic natural forces take their
course, but by the power of intelligent action to change things for the better.”63 Incidenteel
wordt aan het vak economie expliciet een ideologisch doel toegekend. Een voorbeeld: I.B.
Cohen schreef in 1903 in het voorwoord bij de 1ste druk van zijn succesvolle methode (er
zouden in totaal 21 drukken komen) over de rol van de staathuishoudkunde: “Zij moet,
waar het mogelijk is, zijn [d.w.z. van de leerling] moreel bewustzijn en zijn
gemeenschapsgevoel trachten te versterken.” Een paar bladzijden verder brengt de auteur
deze gedachte direct al in praktijk door op te merken: “De beoefenaar der
Staathuishoudkunde zal geen vrede hebben met een maatschappij, waarin wel veel rijkdom
aanwezig is, maar waarin de verhoudingen tussen de menschen niet beantwoorden aan
zijn rechtvaardigheidsgevoel.”64 Een voorbeeld met een ander karakter: in 1982 analyseerde
de voorman van de kritische Landelijke Werkgroep Economieonderwijs (LWEO), Herman
Hartkamp, een VWO-examenopgave uit dat jaar. De LWEO werd in 1974 opgericht uit
onvrede over het bestaande economieprogramma, met name op twee punten. In de eerste
plaats zou het economieonderwijs te veel een afspiegeling van het universitaire programma
zijn en in de tweede plaats zou het normatieve element geheel ontbreken. Hartkamp
meende dat het economieonderwijs min of meer ondergeschikt werd gemaakt aan de
exameneisen. “Die deugen niet omdat ze zowel wat betreft de inhoud van het vak als
onderwijskundig onvoldoende zijn omschreven. Deze onduidelijkheden leiden ertoe dat
de bestaande economische ordening niet ter discussie wordt gesteld en er dus in feite

62 P.N. Muller, ‘Handelsopvoeding’. De Economist, 3 (1854): 225-233.
63 Kliebard, The Struggle, 21.
64 I.B. Cohen, Hoofdlijnen der Staathuishoudkunde. (Groningen: Wolters, 1903), 2. De cursiveringen zijn
van Cohen.
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gekozen wordt voor de status quo. Het economisch onderwijs reproduceert zo de bestaande
maatschappelijke ongelijkheid.”65

Leerlinggerichte oriëntaties
Het adjectief ‘leerlinggericht’ wordt hier in twee – weliswaar verwante, maar toch te
onderscheiden – betekenissen gebruikt. In de eerste plaats wordt verwezen naar de
benadering van de zogenaamde developmentalists, die het leerproces wilden laten aansluiten
bij de ontwikkelingsfase van het kind.66 In de tweede plaats wordt de leerlinggerichte
oriëntatie gebruikt om het didactisch aspect te belichten. De gemeenschappelijke
achtergrond van deze twee betekenissen wordt gevormd door de zogenaamde reform-
pedagogische beweging, die de eerste drie decennia van de 20ste eeuw in veel landen van
zich deed horen en zich verzette tegen wat zij de ‘oude school’ noemden: te kind-
onvriendelijk, te veel dwang, te intellectualistisch, te leerstof-gecentreerd.67 Van Essen &
Imelman bieden een overzicht van de onderwijskundige denkbeelden van de reform-
pedagogische beweging en geven als grootste gemene deler: “Allemaal [...] vertrekken ze
vanuit het kind en zijn belangstelling en behoeften. Ze sluiten aan bij de kinderlijke
ervaring en belevingswereld en willen dat het kind actief meewerkt aan het leren. Voor
velen van hen [...] is de leerstof, en daarmee de pedagogische kwestie, daaraan
ondergeschikt.”68

Aan het eind van de 19de eeuw legde de opgekomen kinder- en
ontwikkelingspsychologie nadruk op het begrip ‘individuele ontwikkeling’. De opgroeiende
mens maakt bepaalde ontwikkelingsfasen door, die elk om een aangepaste benadering
vragen.69 “Das Kind ist kein kleiner Erwachsener, d.h. es ist in seiner psychischen Struktur
ebenso wie in seiner physischen Wachstumsstufe anders als der erwachsene Mensch.”70

Het leerstofaanbod zou derhalve moeten aansluiten bij de natuurlijke ontwikkelingsfase
van het kind. Dat is ook wat de Amerikaan G. Stanley Hall beweerde, die meende dat het

65 H. Hartkamp, ‘De verborgen ideologie achter een eindexamenvraagstuk’. Appels en peren, 1 (1982):
4-8. In Stichting LWEO, Ze zijn nog niet van me af! (1998): 52-57. De betreffende examenopgave han-
delde over de economie van een ontwikkelingsland, Brazilië. De technisch-economische vragen over de
inkomensverdeling konden geen genade in Hartkamps ogen vinden, omdat ze de werkelijke oorzaken
van de armoede aan het oog onttrokken.
66 Kliebard, The Struggle, 11.
67 Van Essen & Imelman, Historische pedagogiek, 110.
68 Van Essen & Imelman, Historische pedagogiek, 109. De ‘pedagogische kwestie’ doet zich voor als de
complexiteit van ‘wat te weten valt’ zo groot is, dat de manier waarop de socialisatie plaatsvindt niet
meer vanzelfsprekend is en er selectie moet plaatsvinden van wat er geleerd moet worden en aan wie.
In alle moderne samenlevingen is dat het geval.
69 Van Essen & Imelman, Historische pedagogiek, 94.
70 W. Scheibe, Die Reform-Pädogogischen Bewegung, Eine einführende Darstellung. (Weinheim: Belz,
1984), 58.
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curriculum moest worden samengesteld “... along the lines of a natural order of
development in the child”.71 Zo zou er rekening mee kunnen worden gehouden dat “...
interest in ‘trade and governmental parts of geography’ emerged in the period between
sixteen and twenty.”72

Gedurende de gehele onderzoeksperiode vanaf 1863 werd staathuishoudkunde /
economie aan HBS en HAVO/VWO gegeven in elk geval aan leerlingen in de leeftijdscategorie
van 15 tot en met 18 jaar, maar ook wel aan jongere leerlingen, vanaf 1993 bijvoorbeeld
aan leerlingen van de basisvorming/onderbouw. Met name in de eerste decennia na 1863
is met enige regelmaat de vraag opgeworpen of het vak wel geschikt was voor relatief jonge
leerlingen. Een voorbeeld: toen in 1876 in de Tweede Kamer de vraag aan de orde kwam
of staathuishoudkunde ook op de gymnasia aangeboden diende te worden, merkte het
liberale kamerlid J.A. Heemskerk, na inlichtingen te hebben ingewonnen bij onder anderen
HBS-docenten, op dat het vak op de HBS “... wel gedoceerd, maar in den regel niet geleerd
wordt. De knapen nemen het niet in hun gemoed op. De staathuishoudkunde is niet een
vak, dat de jongelui op dien leeftijd, te midden van andere daaraan geheel vreemde zaken,
zich eigen maken.”73 Het zou overigens tot de jaren zeventig van de 20ste eeuw duren
voordat het vak economie tot het curriculum van het gymnasium doordrong.

In het verlengde van het ontwikkelings-psychologische aspect is er de kwestie
van de didactiek. Nu is de didactiek van een schoolvak een zeer ruim terrein. We zullen
ons met name richten op de algemene vraag op welke manier de abstract geformuleerde
vakwetenschappelijke inzichten geschikt gemaakt kunnen worden als leerstof voor het
onderwijs. Moet de vakwetenschap het uitgangspunt zijn? Zwart-wit gesteld: moet de
modelmatig-deductieve aanpak van de economische wetenschap ook in het onderwijs
worden gehanteerd of moet juist gezocht worden naar manieren die meer aansluiten bij
de – al dan niet dagelijkse –  ervaring van de leerling? Wat die laatste benadering betreft
spreken Huitema & Rameckers van een bestaansgericht scholingsconcept, dat uitgaat van
concrete levenssituaties; dit in tegenstelling tot een wetenschapsgerichte benadering.74

Het was John Dewey, één van de belangrijkste denkers uit de reform-
pedagogische beweging, die al in 1897 het belang van een formeel-theoretisch curriculum
relativeerde en het ondergeschikt maakte aan de sociale activiteiten van het kind. In zijn
My Pedagogic Creed merkte Dewey op: “I believe that the social life of the child is the basis
of concentration, or correlation, in all his training or growth. [...] I believe, therefore, that
the true centre or correlation on the school subjects is not science, nor literature, nor history,

71 Geciteerd bij Kliebard, The Struggle, 24.
72 Geciteerd bij Kliebard, The Struggle, 42. Gerefeerd wordt aan een artikel van Hall uit 1901.
73 Handelingen Tweede Kamer, 1875-1876, 903.
74 J. Huitema & F. Rameckers, Effectief economieonderwijs. (Assen: Dekker & Van de Vegt, 1993),
hoofdstuk 4.
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nor geography, but the child’s own social activities.”75 Nu is de tegenstelling tussen een
formeel-theoretisch, aan de vakwetenschap ontleend curriculum enerzijds en een
leerlinggerichte benadering anderzijds weliswaar niet absoluut, toch laat het citaat van
Dewey minstens een zekere spanning tussen die twee zien. In een artikel uit 1902 spreekt
Dewey zelfs over “... the case of Child vs. Curriculum.” 76

In Nederland duurde het tot in de jaren dertig voordat onderwijsvernieuwing
gestalte kreeg en dan nog voornamelijk in het lager onderwijs. Wat het voortgezet
onderwijs betreft, moet de oprichting van lycea worden genoemd; zie hiervoor paragraaf
2.5. Niettemin constateerde de Groninger hoogleraar onderwijskunde L. van Gelder een
status quo gedurende de eerste zes decennia van de 20ste eeuw. De aanvaarding van de
Mammoetwet in 1963 betekende zijns inziens een bescheiden poging tot vernieuwing. Er
trad toen een zekere mate van integratie op in een tot op dat moment nogal
gedifferentieerd onderwijssysteem. Het ging daarbij om “... een pedagogisch uitgangspunt,
dat we als volgt kunnen formuleren in enkele basiseisen: de erkenning van de individualiteit
van de leerling, waardoor de mogelijkheden geschapen moeten worden tot ontplooiing en
bescherming van het enige van de persoonlijkheid van de jonge mens.”77 Desondanks zag
Van Gelder in 1970 in het voortgezet onderwijs weinig beweging. Daar werd kennelijk
het opleidingsaspect nog steeds belangrijker gevonden dan “... de vorming van de jongeren
tot geestelijke, sociale en culturele volwassenen” en had men “... de pioniers als idealistische
nieuwlichters in de kou laten staan.”78

Nu kan men Van Gelder nog als een in dit opzicht niet geheel onverdachte
getuige beschouwen. Als voorvechter van de zogenaamde Middenschool, waarin leerlingen
tot hun 15de of 16de jaar bij elkaar zouden moeten blijven, zou hij de
hervormingspogingen tot aan 1970 gebagatelliseerd kunnen hebben.79 Maar er zijn meer
aanwijzingen dat vernieuwing in het voortgezet onderwijs pas na 1970 de wind in de zeilen
kreeg. Zoals we in paragraaf 7.1 nog zullen zien, nam in het begin van de jaren zeventig
de aandacht voor leerplanontwikkeling toe. In een artikel uit 1972 breekt Aarnoutse de
staf over de destijds bestaande leerplannen. Deze bieden “... te weinig mogelijkheden om

75 J. Dewey, ‘My Pedagogic Creed‘ (1897). In Martin S. Dworkin, Dewey on Education. (New York:
Teachers College Press, 1959): 19-32.
76 J. Dewey, The Child and the Curriculum (1902). In Dworkin: 91-111.
77 L. van Gelder, ‘Problemen bij systeemveranderingen in het onderwijs’, Paedagogische Studiën (1966):
337-345. In Onderwijsbeleid en onderwijsvernieuwing. (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1974): 31-38.
78 L. van Gelder, ‘De crisis in de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs’. Onderwijs en opvoeding
(1970): 20-24. Opgenomen in Onderwijsbeleid en onderwijsvernieuwing. (Groningen: Wolters-Noord-
hoff, 1974): 39-48.
79 Amsing merkt tenminste op dat “... er een nauwe verwevenheid was tussen Van Gelders idealen ten
aanzien van de samenleving en zijn visie op onderwijs.” Zie H. Amsing, ‘De Middenschool: over een
ideaal van een icoon’. In D.J. de Ruijter, G.D. Bertram-Troost & S.M.A. Soeckelinck red., Idealen,
idolen en iconen van de pedagogiek (Amsterdam: SWP, 2005), 74-85.
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aan te sluiten bij de interessen, de ervaringen, het ontwikkelingsniveau en de diversiteit
van de leerlingen.”80 Ook maatschappelijk gebeurde er het een en ander rond 1970. De
jarenzestig-revolte liet het onderwijs niet onberoerd. Van Oenen & Karsten geven een,
soms amusant, overzicht van de verandering in de cultuur zoals die zich in die tijd voordeed
in het Nederlandse onderwijs.81 Het waren vooral de pas afgestudeerde leraren, die als het
ware nog met één been in het woelige studentenleven stonden, die in conflict met de
schoolleiding kwamen toen ze al te amicaal met de leerlingen wilden omgaan. En zoals ze
aan de universiteiten hadden gedaan, zo probeerden de Kritiese Leraren ook in het
voortgezet onderwijs een vorm van democratisering te bewerkstelligen door te pleiten voor
schoolraden, waarin ook leerlingen moesten zitten.

Het klimaat voor een meer leerlinggerichte benadering was wellicht geschapen,
maar anders dan in het basisonderwijs, waar een centrale examinering ontbrak, bleef het
voortgezet onderwijs toch sterk leerstofgericht. In een studie van het Sociaal en Cultureel
Planbureau gebruikt Bronneman-Helmers de term ‘hybride’ om de houding ten aanzien
van de gewenste pedagogisch-didactische benadering aan te duiden.82 De door Van Gelder
geïnspireerde discussies over de middenschool, geconcretiseerd door de minister van
Onderwijs en Wetenschappen Van Kemenade in zijn Contourennota (1974) en de discussies
over het zogenaamde studiehuis in de jaren negentig lijken duidelijk de verlate vruchten
te zijn van de reform-pedagogische beweging. Anderzijds zorgt de centrale examinering
in het voortgezet onderwijs ervoor dat de vakinhouden een belangrijke plaats blijven
innemen. De term ‘hybride’ is naar de mening van Bronneman-Helmers zeker op zijn
plaats als het gaat om het zogenaamde studiehuis, dat sinds 1998 – overigens op
facultatieve basis – door veel scholen in de hoogste klassen van het HAVO en VWO werd
gepraktiseerd. “Sinds de introductie van het studiehuis wordt het leerlinggerichte model
van de traditionele vernieuwingsscholen als ideaal aan het hele voortgezet onderwijs
voorgehouden. Tegelijkertijd wordt daarentegen met de profielen ook een leerstofgerichte
benaderingswijze gehanteerd.”83 Dezelfde spanning constateert Grotenhuis als ze zegt dat
er gedurende het grootste deel van de 20ste eeuw enerzijds een “verbazingwekkende
continuïteit” van leerplannen en vakkenstructuren bestaat en anderzijds een tendens
zichtbaar is “... waarin leren-leren en individuele ontplooiing de intellectuele vorming als
hoofddoel hebben verdrongen.”84

80 C.A.J. Aarnoutse, ‘Curriculumontwikkeling en haar organisatie in Nederland’, Paedagogische Studiën
49 (1972): 55-66.
81 S. van Oenen & S. Karsten, Onderwijzen, een onmogelijk beroep. Schetsen uit de geschiedenis van het
onderwijs. (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1991), 110.
82 H.M. Bronneman-Helmers, L.J. Herweijn & H.M.G. Vogels, Voortgezet onderwijs in de jaren negen-
tig. (Den Haag: SCP, 2002), 60. 
83 Bronneman-Helmers, Voortgezet onderwijs, 60.
84 S. Grotenhuis, Op zoek naar middelbaar onderwijs. HBS, gymnasium, MMS en lyceum in discussie tussen
1900 en 1970. (Amsterdam: Boom, 1998), 27. De uitdrukking “verbazingwekkende continuïteit...”
ontleent Grotenhuis aan H.E. Tenorth.



Hierboven is een mogelijke spanning geschetst tussen een vakwetenschappelijke
en een meer leerlinggerichte benadering. Ondanks het feit dat de reform-pedagogische
beweging internationaal gedurende de gehele 20ste eeuw invloed uitoefende, kwam deze
spanning in het Nederlandse voortgezet onderwijs niet eerder dan in de laatste drie
decennia aan de oppervlakte. Voor het Nederlandse economieonderwijs is deze context
van belang. In de periode na 1975 ontstond een ‘richtingenstrijd’ tussen aanhangers van
een op de vakwetenschap gebaseerde methode enerzijds en anderzijds degenen die wilden
aansluiten bij de ervaring van leerlingen. De eerste groep propageerde een meer
modelmatig-deductieve methode, de tweede wilde door het introduceren van
vakinhoudelijke begrippen in een kader van een voor leerlingen al dan niet fictieve, maar
wel herkenbare, context vakwetenschappelijke noties op een minder abstracte manier
overdragen.85

Met behulp van de geschetste oriëntaties zullen we proberen de ontwikkeling van het
Nederlandse economieonderwijs te volgen. Ze vormen de leidraad bij het in kaart brengen
van de argumentatie rond het economieonderwijs en daarnaast bij het analyseren van de
inhoudelijke en didactische ontwikkeling van het economieonderwijs, met name zoals die
in de diverse lesboeken tot ons komt.

1.5 Methode

De analyse vindt op twee niveaus plaats, op dat van de argumentatie betreffende het
economieonderwijs en op dat van het feitelijke economieonderwijs. Bijdragen aan de
discussies over het economieonderwijs vinden we met name in tijdschriftartikelen, verder
in een enkel rapport, soms in het voor- of nawoord van lesmethodes. De selectie van de
te berde gebrachte argumenten vond plaats met behulp van het in de vorige paragraaf
geschetste model van vormingsidealen. In hoofdstuk 3 worden anderhalve eeuw discussies
rond het economieonderwijs met behulp van dit model in kaart gebracht. Aan het eind
van dat hoofdstuk wordt een periodisering gegeven, uitgaande van de gehanteerde
vormingsconcepten en, als afgeleide daarvan, de waardering van het vak. Het blijkt dan
dat er drie perioden zijn te onderscheiden. De eerste periode begint in 1863, het jaar waarin
de HBS werd ingevoerd en in zekere zin het geboortejaar van het schoolvak economie. In
de daarop volgende zeven decennia werd ten aanzien van dit schoolvak het social efficiency-
argument weliswaar breed onderschreven, maar de abstracte presentatie, anders gezegd:
het ontbreken van leerlinggerichte elementen, zorgde ervoor dat regelmatig aan de waarde
van het vak werd getwijfeld. Er was veel scepsis en we vinden diverse pleidooien het vak
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85 Zie voor deze richtingenstrijd paragraaf 3.6.



van het rooster van de HBS te schrappen. De tweede periode laten we beginnen in 1930.
Vanaf dat jaar krijgt het social efficiency-argument gezelschap van het
formelevormingsargument. Het abstracte karakter van het schoolvak wordt minder een
probleem gevonden, het vak ondervindt geleidelijk meer waardering; pleidooien het op te
heffen vinden we niet meer. De derde periode laten we beginnen in 1975. Zoals in de
vorige paragraaf al gememoreerd, ontwikkelde zich een richtingenstrijd tussen de
aanhangers van een meer wiskundig-modelmatige benadering enerzijds en anderzijds een
benadering die meer op de leerling was gericht. Het formelevormingsargument verdween
uit beeld en pleidooien het vak ‘vanuit de leerling’ aan te bieden wonnen veld.

Deze indeling in drie perioden is vooral gebaseerd op het karakter van de
gewisselde argumenten en loopt niet direct synchroon met de diverse institutionele
regiems. Er lijkt op het eerste gezicht geen één op één verband te bestaan tusen de twee
genoemde ‘kantelmomenten’ in de discussies, 1930 en 1975, en twee belangrijke
gebeurtenissen in de institutionele sfeer, namelijk het ontstaan van de HBS-A in het midden
van de jaren twintig en de invoering van de Mammoetwet in 1968. Zoals we echter nog
zullen zien, is het in de Mammoetwet voorziene schooltype atheneum-A niet onbelangrijk
geweest voor het karakter dat het vak economie in de jaren zeventig kreeg.

Wat de feitelijke inhoud en didactiek van het economieonderwijs betreft, een
zeer belangrijke bron bestaat uit de economiemethodes. Een verantwoording van de
selectie daarvan wordt gegeven in hoofdstuk 4 en in de bijlagen 7 tot en met 9. In feite
vormen de methodes de enige bron die gedurende de gehele onderzoeksperiode ter
beschikking staat. Een andere bron betreft de schriftelijke examens. Het grootste deel van
de onderzoeksperiode echter was het examen mondeling of geheel afwezig bij voldoende
resultaat op het schoolexamen.

Wat de selectie van de methodes betreft zullen we werken met dwarsdoorsneden;
dat geldt ook voor de centrale examens, indien aanwezig. Het aanbrengen van
dwarsdoorsneden dient twee doelen. In de eerste plaats is het een manier om het
overvloedige, anderhalve eeuw omspannende materiaal te beperken. In de tweede plaats
kan zo een oplossing worden gevonden voor de vraag hoe om te gaan met de
drukgeschiedenis van de methodes: we kiezen een druk die zo dicht mogelijk tegen de
gekozen dwarsdoorsnede aanligt. Wat de selectie van de dwarsdoorsneden betreft: we
beginnen in 1870, lang genoeg na de invoering van de wet van 1863 om ervaring met het
vak staathuishoudkunde te kunnen hebben opgedaan, en eindigen in 2012, vlak na de
invoering van een nieuw examenprogramma. Daartussenin maken we in principe sprongen
van twintig jaar. We willen echter wel gebruik maken van de schaarse marktonderzoeken
die zijn gedaan en bewaard gebleven. Deze zijn uitgevoerd onder andere voor de jaren

30

HOOFDSTUK 1



1935, 1957, 1972, 1990 en 2012.86 Hiermee rekening houdend komen we uit op acht
dwarsdoorsneden. In figuur 1.1 zijn de drie periodes (met betrekking tot de discussies) en
de acht dwarsdoorsneden (met betrekking tot de methodes) gecombineerd weergegeven.

Figuur 1.1 Perioden en dwarsdoorsneden.

Om het onderwerp in te kaderen wordt in hoofdstuk 2 een aantal contexten geschetst. De
eerste daarvan geeft een beeld van enkele economische en sociale ontwikkelingen in de
19de en het begin van de 20ste eeuw in Nederland. Het was in deze periode dat een op
maatschappelijk nut gericht onderwijstype als de HBS opkwam. Daarna komen enkele
relevante schoolsoorten aan de orde, waarbij ook de plaats die het vak
staathuishoudkunde/economie in deze typen onderwijs innam wordt geschetst. Vervolgens
komt het onderwijs in de staathuishoudkunde aan de universiteiten aan de orde. Ook is
er aandacht voor de opleiding en de verenigingen van economieleraren. In hoofdstuk 3
wordt het model van vormingsidealen gebruikt om de discussies rond het
economieonderwijs in kaart te brengen. De analyse van het feitelijk economieonderwijs
richt zich voornamelijk op de methodes. Daarom zal in hoofdstuk 4 een aantal
opmerkingen worden gemaakt over de functie, de markt, de selectie en de analyse van de
economiemethodes. Tevens is er aandacht voor de verhouding tussen de methodes en de
vakwetenschap zoals die in de handboeken verschijnt. In hoofdstukken 5, 6 en 7 zal de
periodisering zoals die aan het eind van hoofdstuk 3 is geconstrueerd, worden benut om,
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Periode Dwarsdoorsnede

1870
1863-1930 1890

1910

1935
1930-1975 1957

1972

1990
1975-2012 2012

86 Wat betreft het afgelopen decennium zijn voor bijna elk jaar marktonderzoeken bekend. Contact met
uitgevers heeft geleerd dat marktonderzoeken die vóór de laatste eeuwwisseling zijn uitgevoerd, op
enkele uitzonderingen na, niet meer zijn te achterhalen.



in combinatie met de gekozen dwarsdoorsneden, de economiemethodes en eventueel
additioneel materiaal te analyseren in het licht van de vormingsidealen. Ten slotte worden
in het laatste hoofdstuk enkele conclusies getrokken.

1.6 Bronnen

De reguliere tijdschriften voor het economisch onderwijs vormen een belangrijke bron
voor dit onderzoek. Het eerste is het sinds 1900 uitgegeven Maandblad voor
Handelsonderwijs en Handelswetenschappen, dat tot 1930 verscheen. Van 1930 tot 1949 was
het Tijdschrift van het Nationaal Bureau voor Onderwijs op Economische Grondslag het
voornaamste periodiek op dit gebied. Dit laatste tijdschrift werd vanaf 1949 tot 1970
gecontinueerd als het Tijdschrift voor het economisch onderwijs. Intussen verscheen een
tweede tijdschrift, de VOS-mededelingen, dat van 1940 tot 1970 werd gepubliceerd. Van dit
laatste, gestencilde, tijdschrift is geen complete verzameling bewaard gebleven. Na 1970
hebben we eveneens de beschikking over twee tijdschriften, het Economisch/maatschappelijk
didactisch tijdschrift (EMD) en Didactiek der Sociale Wetenschappen (DSW). Vanaf 1982 gingen
deze twee tijdschriften samen onder de inmiddels vertrouwde titel Tijdschrift voor het
economisch onderwijs. Al deze tijdschriften waren nauw verbonden aan de diverse
verenigingen; zie daarvoor bijlage 12.

Daarnaast beschikken we over enkele meer algemene, op het onderwijs gerichte
tijdschriften, namelijk de Berichten en Mededeelingen van de Vereeniging van Leeraren aan
Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs (1875-1904) en de diverse verschijningsvormen
van het Weekblad voor het gymnasiaal en middelbaar onderwijs (1904-1991). Nog iets verder
van het economieonderwijs af staan periodieken als het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde
en Statistiek (1841-1875), De Economist (vanaf 1852), Economisch Statistische Berichten (vanaf
1916) en een meer algemeen-cultureel tijdschrift als De Gids (vanaf 1837), waarin we af
en toe bijdragen dan wel discussies over het economieonderwijs vinden. Ook is het
Amerikaanse  Journal of Economic Education (vanaf 1969) geraadpleegd.

Verder maken we gebruik van enkele rapporten, geschreven in opdracht van een
vereniging of de minister van Onderwijs. De voornaamste overige bronnen zijn de
parlementaire beraadslagingen in de staatsbladen opgenomen Koninklijke Besluiten rond
belangrijke onderwijswet- en regelgeving en een incidenteel artikel in één van de
dagbladen.

Van veel scholen zijn archieven bewaard gebleven. Deze zijn inmiddels
opgenomen in stedelijke, regionale of provinciale archieven. Voor de eerste vijftig jaar van
de onderzoeksperiode is een aantal van deze archieven geraadpleegd; zie bijlage 8. Bij de
selectie van deze archieven is vooral gekeken naar 5-jarige HBS’en die vóór 1868 zijn
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opgericht.87 Staathuishoudkunde werd immers (in de meeste gevallen) niet eerder dan in
de vierde klas aangeboden, zodat in 1870, de eerste dwarsdoorsnede, het vak voor het eerst
op reguliere wijze werd gegeven. Archieven van 5-jarige HBS’en uit de volgende steden
zijn geraadpleegd: Amsterdam, Den Bosch, Dordrecht, Groningen, Den Haag, Haarlem,
Leeuwarden, Leiden, Sneek, Utrecht en Veendam. De voornaamste bron binnen een
bepaald archief is het jaarlijkse schoolprogramma. Daarin vinden we onder andere titel en
auteur van de door de school gebruikte lesmethode. Het zijn, zoals gezegd, de methodes
die een zeer belangrijke bron voor dit onderzoek vormen. Daarnaast zijn in de
schoolarchieven doorgaans opgenomen de te behandelen onderwerpen in de diverse
leerjaren. Deze vakprogramma’s waren doorgaans zeer summier en meerdere scholen
stopten in de jaren twintig of dertig met de opname van deze overzichten in het
schoolprogramma. In de 19de eeuw kwam het nog wel eens voor dat ten behoeve van het
jaarverslag van de school de diverse docenten een korte terugblik schreven over de gang
van zaken bij hun vak en dat toevoegden aan het algemene verslag; een voorbeeld is
opgenomen in bijlage 6. Hoewel je door kennisname van deze verslagen het gevoel krijgt
iets dichter bij “het eigenlijke onderwijs” te komen, om met Bartels te spreken, leveren deze
terugblikken niet veel extra informatie op.

Ook is gebruik gemaakt van de archieven van enkele verenigingen op het gebied
van het economisch onderwijs. Van drie in dit geval relevante verenigingen bestaan
archieven: de Vereniging tot behartiging van het onderwijs in de staatswetenschappen
(VOS), de Vereniging van leraren bij het Economisch-Maatschappelijk Onderwijs (VEMO)
en de huidige Vereniging van leraren in de economisch/maatschappelijke vakken (VECON).
Deze archieven zijn echter niet gesystematiseerd, zodat verwijzing naar bijvoorbeeld
inventarisnummers in dat geval onmogelijk is.

87 Hiervoor zijn de Onderwijsverslagen gebruikt, bijvoorbeeld ‘Verslag van den Staat der hooge,
middelbare en lagere scholen over 1913-1914‘ (Bijlage D van de Handelingen der Staten-Generaal,
1914-1915).
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2 Economieonderwijs in context

2.1 Inleiding

Op 12 maart 1863 nam de Tweede Kamer de ‘Wet, houdende regeling van het
Middelbaar Onderwijs’ aan. Op 1 mei van dat jaar volgde de Eerste Kamer. Deze

wet creëerde een voor Nederland nieuw type onderwijs, namelijk de hogere burgerschool
(HBS). Er was in de wet onder andere in een 3- en een 5-jarige HBS voorzien. Overigens
maakte de wet van 1863 ook de oprichting van burgerscholen, landbouwscholen,
middelbare meisjesscholen en de Polytechnische School mogelijk. De laatste was de
voortzetting van de al bestaande ingenieursopleiding te Delft. 

Zoals eerder vastgesteld, beperken we de analyse van het economieonderwijs tot
de 5-jarige HBS, later HBS-A en -B, en in de periode na de invoering van de Mammoetwet
in 1968 tot het HAVO en het VWO. Gedurende de periode 1863-1968 behoorde de HBS tot
het ‘middelbaar onderwijs’. Dit type onderwijs werd door de indiener van de Wet op het
Middelbaar Onderwijs, minister van Binnenlandse Zaken Thorbecke, gedacht tussen het
lager en het hoger onderwijs. Het lager onderwijs bestond uit onder andere de lagere
scholen en vanaf 1857 uit het meer uitgebreid lager onderwijs (MULO).1 Het hoger
onderwijs bestond uit de Latijnse scholen, later gymnasia genoemd, en de hogescholen,
zoals in de 19de eeuw de universiteiten werden aangeduid. Overigens koppelde Thorbecke
de drie typen onderwijs direct aan de diverse standen uit de maatschappelijke hiërarchie.
Het lager onderwijs moest genoeg zijn voor “... de groote menigte”. Het nieuwe middelbaar
onderwijs was bestemd voor “... een aanzienlijk deel des volks” dat behoefte had aan “...
een algemeene beschaving, in verband met de hedendaagsche eischen der maatschappij”.2

Het hoger onderwijs ten slotte was bestemd voor de maatschappelijke elite. Tot 1968 werd
ook wel de uitdrukking ‘voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs’ (VHMO) gebruikt,
die betrekking had op zowel het gymnasium als de HBS en de middelbare meisjesschool.
De in 1963 aanvaarde en in 1968 ingevoerde Mammoetwet noemde al het onderwijs na
de basisschool dat niet tot het wetenschappelijk onderwijs behoorde ‘voortgezet onderwijs’,
dat naast het VWO en het HAVO onder andere ook het MAVO bevatte.3
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1 Zie hiervoor bijvoorbeeld P.Th.F.M. Boekholt & E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland
vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. (Assen: Van Gorcum, 1987), hoofdstuk 6, en 
K. Mandemakers, HBS en gymnasium. Ontwikkeling, structuur, sociale achtergrond en schoolprestaties, 
Nederland ca. 1800-1986. (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1996), hoofdstuk 3.
2 Geciteerd door Bartels, Een eeuw 11.
3 De afkorting VWO staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. De afkortingen HAVO en
MAVO staan voor respectievelijk hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs.



Het vak staathuishoudkunde/economie wordt sinds 1863 structureel in het
Nederlandse onderwijs aangeboden. Vanzelfsprekend is het economieonderwijs ingebed
in een aantal contexten; in dit hoofdstuk komt een aantal van deze contexten aan de orde.
In de eerste plaats besteden we aandacht aan enkele economische en sociale
ontwikkelingen gedurende de laatste helft van de 19de eeuw om de bredere omgeving te
verkennen waarbinnen het middelbaar onderwijs tot stand kwam. In de tweede plaats
komt de ontwikkeling van enkele onderwijstypen vóór en vanaf 1863 aan de orde, met
aandacht voor de plaats van het vak economie daarin. Wat de periode vóór 1863 betreft
kijken we in het bijzonder naar de gymnasia en de Franse scholen; daarna komen de 5-
jarige HBS en het HAVO en VWO aan de orde. De eerste economieleraren – en van hun
latere collega’s een aanzienlijk deel – ontvingen hun opleiding op de universiteit; vandaar
aandacht voor het vak staathuishoudkunde op de universiteiten. De leraren ten slotte
komen in het vierde soort context aan de orde, in het bijzonder hun (niet-universitaire)
opleiding en hun verenigingen. Een belangrijke context als de geschiedenis van het
economisch denken behandelen we gedeeltelijk in de paragraaf over de
staathuishoudkunde aan universiteiten en geïntegreerd ook in latere hoofdstukken.

2.2 Enkele economische en sociale ontwikkelingen

In deze paragraaf komt in de eerste plaats de moderne economische groei in vooral de
tweede helft van de 19de eeuw aan de orde en de daarmee samenhangende behoefte aan
‘realistisch’ onderwijs. In de tweede plaats besteden we aandacht aan de zogenaamde
‘sociale quaestie’ of ‘het arbeidersvraagstuk’, die de staathuishoudkunde en daarmee het
economieonderwijs geruime tijd diepgaand heeft beïnvloed.

Economische groei en de vraag naar onderwijs
Uiteraard vond het ontstaan van de HBS niet in het luchtledige plaats, de tweede helft van
de 19de eeuw liet snelle economische veranderingen zien. Het is niet eenvoudig om een
moment aan te wijzen waarop de economie een tempoversnelling onderging. In feite is
gedurende de gehele 19de eeuw sprake geweest van een min of meer geleidelijke toename
van het reëel bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking. Wel is het zo dat in
de tweede helft van de 19de eeuw de groeicijfers een fractie hoger lagen dan in de eerste
helft. Smits, Horlings & Van Zanden geven voor de eerste helft van de eeuw een
gemiddelde groei van 1,7 procent per jaar, voor de tweede helft een gemiddelde groei van
1,8 procent.4 Drukker heeft op basis van deze gegevens een figuur samengesteld, waaruit
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4 J.-P. Smits, E. Horlings & J.L. van Zanden, Dutch GNP and its components, 1800-1913. (Groningen:
Groningen Growth and Development Centre, 2000), 105.



deze redelijk constante groei gedurende de 19de eeuw overtuigend blijkt (figuur 2.1).5
Naar aanleiding van onder andere deze figuur merkt Drukker op: “... als er al tijdens de
economische modernisering van de westerse landen zoiets had plaatsgevonden als een
‘Industriële Revolutie’, dan was daarvan in de nationale groeicijfers geen spoor terug te
vinden.”6

Het begrip ‘moderne economische groei’ is gelabeld door de Amerikaanse
econoom Simon Kuznets. In zijn rede ter aanvaarding van de Nobelprijs in 1971 vatte
Kuznets een aantal kenmerken van de moderne economische groei samen. Eén daarvan
was dat vanaf een bepaald moment de productie per hoofd van de bevolking gestaag ging
toenemen. Daarnaast traden er onder het macro-economisch oppervlak structurele
verschuivingen tussen bedrijfstakken en sectoren op; zo nam het aandeel van de landbouw
in de totale productie af, terwijl het aandeel van industrie en diensten toenam.7 Op grond
van een omvangrijk kwantitatief onderzoek komen Van Zanden & Van Riel tot de
conclusie dat de moderne economische groei in Nederland tijdens de jaren zestig en
zeventig van de 19de eeuw inzette.8 “Vanaf de tweede helft van de jaren zestig vertoonde
het patroon van economische ontwikkeling ... alle kenmerken die door Kuznets aan het
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5 Drukker, De revolutie, 132.
6 Drukker, De revolutie, 134.
7 Voor deze redevoering zie de website van The Nobel Foundation: nobelprize.org/nobel_prizes/economics.
8 J.L. van Zanden & A. van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling.
(Amsterdam: Balans, 2000), 344.

Figuur 2.1 Ontwikkeling van het reëel bruto binnenlands product per hoofd in Nederland 
gedurende de 19e eeuw in guldens van 1907.
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9 Van Zanden & Van Riel, Nederland 1780-1914, 344.
10 Van Zanden & Van Riel, Nederland 1780-1914, 345. 
11 Smits, Horkings & Van Zanden, Dutch GNP, 50. De primaire sector bestaat voornamelijk uit 
landbouw en visserij, de secundaire sector voornamelijk uit bouwnijverheid en industrie en de tertiaire
sector uit diensten, inclusief de overheid.
12 Van Zanden & Van Riel, Nederland 1780-1914, 356.
13 A. van der Woud, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland. (Amsterdam: Bert 
Bakker, 2006), 14.

fenomeen ‘moderne economische groei’ worden toegedicht.”9 Nu zagen we dat de groei
van de reële productie per hoofd al eerder begon, maar de verschuivingen tussen sectoren
en bedrijfstakken traden inderdaad pas in de tweede helft van de 19de eeuw op. Gedurende
de gehele eerste helft van de 19de eeuw was de verhouding tussen de aandelen van de
diverse sectoren in de totale productie nog redelijk stabiel.10 De tabel in figuur 2.2 geeft
de verschuiving tussen de sectoren aan.11

Figuur 2.2    De aandelen van drie sectoren in het Nederlandse bruto binnenlands product.

Ook de openheid van de economie, een ander door Kuznets genoemde karakteristiek van
moderne economische groei, nam vanaf het midden van de 19de eeuw spectaculair toe.
Gedurende de eerste helft van de eeuw besloegen import en export elk zo’n 25 procent
van het bruto binnenlands product; in twee decennia nam het aandeel voor beide variabelen
toe tot ruim 60 procent in 1870.12

De modernisering van de economie werd mede mogelijk gemaakt door de
ontwikkeling van een infrastructuur voor massacommunicatie en massamobiliteit, waarmee
rond het midden van de 19de eeuw werd begonnen. Van der Woud geeft daar een boeiend
overzicht van. Het graven van kanalen en het normaliseren van rivieren, de aanleg van
spoorwegen, de ontwikkeling van telegraaf en telefoon, het verharden van bestaande en
de aanleg van nieuwe wegen – “... het zijn vitale, essentiële voorwaarden voor economische,
politieke, staatkundige en een veelsoortige sociale groei. [...] Waardoor maakte de groei
vanaf het midden van die eeuw zo’n spectaculaire ontwikkeling door? Het antwoord kan
niet alleen binnen Nederland worden gezocht, want overal in de westerse wereld begon
de infrastructuur als kool te groeien.”13

Procentuele aandelen van drie sectoren in het bruto binnenlands product van Nederland
Primaire sector Secundaire sector Tertiaire sector

1807 24,6 29,1 46,3
1850 25,2 26,0 48,8
1913 15,9 32,4 51,7



Hierbij moet worden opgemerkt dat Nederland met het op gang komen van
moderne economische groei ten opzichte van veel andere landen aan de late kant was. Het
Verenigd Koninkrijk beet het spits af al in de eerste decennia van de 19de eeuw, een andere
kleine open economie, buurland België, zette de groeispurt omstreeks 1840 in.14 Ook
Frankrijk en Duitsland waren aanzienlijk vroeger.15

              Uiteraard vertaalden de structurele verschuivingen in de productie zich in een
veranderende structuur van de werkgelegenheid. Met name in de tweede helft van de 19de
eeuw nam de werkgelegenheid in de Nederlandse dienstensector snel toe. In het begin
van de 20ste eeuw was deze sector ook qua werkgelegenheid de grootste geworden, groter
dan de krimpende landbouwsector en ook groter dan de minder snel groeiende industrie.
De economische groei was een impuls voor de vraag naar allerlei soorten diensten, zoals
bancaire diensten, verzekeringen, medische diensten en huisvesting. Over de consequentie
van deze ontwikkeling voor de vraag naar onderwijsdiensten merken Van Zanden & Van
Riel op: “Gezien het arbeidsintensieve karakter van deze vormen van dienstverlening
groeide daarmee tevens de vraag naar gespecialiseerde arbeid, waardoor indirect de vraag
naar allerlei vormen van onderwijs toenam.”16 Ook J.A. de Jonge wees er destijds in zijn
monumentale studie over de Nederlandse industrialisatie na 1850 op dat economische
groei in versterkte mate een behoefte aan onderwijs opriep. In de eerste plaats leidde de
opkomst van de industrie tot een vraag naar vakbekwaam personeel. Daarnaast zorgde
diezelfde industrialisatie voor een groei van het reële inkomen en daarmee voor een
verandering in productie- en beroepsstructuur, die de behoefte aan onderwijs nog sterker
deed toenemen.17

              We moeten dus vaststellen dat de HBS werd ingevoerd nadat er gedurende een
halve eeuw een vrij constante economische groei had plaatsgevonden. Anderzijds moesten
de grote verschuivingen onder de macro-economische oppervlakte goeddeels nog komen.
Het begin van de moderne economische groei en de invoering van de HBS vielen dus min
of meer samen. Over het vormingsconcept van de HBS komen we nog te spreken, hier
merken we alvast op dat het de uitdrukkelijke bedoeling van de opsteller van de wet van
1863, minister van Binnenlandse Zaken J. R. Thorbecke, was om tegemoet te komen aan
de eisen die de nieuwe tijd aan zijn werknemers stelde. Het programma van de 5-jarige
HBS bevatte dan ook wis- en natuurkunde, moderne vreemde talen en maatschappelijke
vakken als boekhouden, handelswetenschappen en staathuishoudkunde. Zoals we nog
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14 Van Zanden & Van Riel, Nederland 1780-1914, 238.
15 Zie bijvoorbeeld A. Maddison, Contours of the World Economy, 1-2030 AD. (Oxford: Oxford 
University Press, 2007), 380.
16 Van Zanden & Van Riel, Nederland 1780-1914, 388.
17 J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. (Nijmegen SUN reprint, 1968),
275.



zullen zien ontwikkelde met name de 5-jarige HBS zich echter anders dan Thorbecke had
bedoeld.18 In plaats van een betrekking te zoeken in ‘de nijvere maatschappij’ ging een
toenemend aantal gediplomeerden verder studeren, eerst aan de Polytechnische School in
Delft en later ook aan de universiteiten. Deze ontwikkeling zou verklaard kunnen worden
doordat de wet van 1863 werd ingediend ongeveer op het moment dat de moderne
economische groei in Nederland op gang kwam. De grote vraag naar gespecialiseerd
personeel moest nog komen. Regelmatig is ook gewezen op de ondergeschikte positie van
de economisch-maatschappelijke vakken. “Van het begin af bedeelde de HBS vakken als
handelsrekenen, boekhouden, handelscorrespondentie en dergelijke [...] stiefmoederlijk.
Er waren ook geen vakdocenten voor. [...] Dat lag anders met het wis- en natuurkundig
onderwijs, dat door leraren van hoog niveau gegeven werd, en zo werd de HBS als vanzelf
voor een groot deel een mathematisch-natuurwetenschappelijke school.”19

De sociale kwestie
Gekomen aan het laatste hoofdstuk van zijn, ook in het middelbaar onderwijs veel
gebruikte, Beginselen van Staathuishoudkunde schrijft J.L. de Bruyn Kops rond het midden
van de 19de eeuw: “Wij zijn thans tot het belangrijkste punt onzer beschouwingen
gekomen. Wat zal de kennis van de algemeene regels der voortbrenging baten, indien men
zich tot eene loutere bespiegeling bepaalt, terwijl het grootste gedeelte van het menschdom
nog de meest noodige voortbrengselen moet ontberen? [...] Verbetering van het levenslot
der talrijkste en armste klasse...” zou het voornaamste doel van de staathuishoudkunde
moeten zijn, “... opdat ook onze broeders het hunne kunnen genieten.”20

              In de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw stond de
zogenaamde ‘sociale quaestie’, door meer vooruitstrevende auteurs enigszins provocerend
‘sociale kwestie’ gespeld, nadrukkelijk op de maatschappelijke agenda en zorgde voor
maatschappelijke beroering.21 De beroerde arbeids- en woonomstandigheden van de
arbeidende klasse leidden ertoe dat rond 1870 de Nederlandse burgerij plotseling
geconfronteerd werd met een nieuw fenomeen: relatief grootschalige onrust onder de
arbeiders.22 Niet dat de koopkracht van de arbeidende klasse verminderde, in tegendeel,
de reële lonen stegen al geruime tijd vóór 1870. Van Zanden & Van Riel brengen de
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18 Voor de ontwikkeling van de 5-jarige HBS zie bijvoorbeeld Amsing, Bakens verzettten, 92 e.v. en 
Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 187 e.v.
19 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 189.
20 J.L. de Bruyn Kops, Beginselen van Staathuishoudkunde. (Amsterdam: Gebhard, 1865), 429. 
De cursivering is van De Bruyn Kops zelf. Behalve in de hier geciteerde 4de druk vinden we deze 
passage ook in de 1ste druk uit 1850.
21 Zie voor de spelling T.J. Boschloo, De productiemaatschappij. Liberalisme, economische wetenschap en het
vraagstuk der armoede in Nederland 1800-1875. (Hilversum: Verloren, 1989), 204.
22 Van Zanden & Van Riel, Nederland 1780-1914, 314.



geboorte van de sociale kwestie in de eerste plaats in verband met de hierboven beschreven
verschuivingen in de beroepsstructuur, waardoor niet alleen de sociale mobiliteit toenam,
maar ook de bestaanszekerheid werd verminderd. Daarnaast wijzen ze erop dat er ten
gevolge van de hogere reële lonen een revolutie van rising expectations plaatsvond, die ruw
werd onderbroken door de agrarische depressie van na 1882.
              Van der Woud schat dat rond de vorige eeuwwisseling ongeveer 40 procent van
de Nederlandse bevolking in sloppenwijken woonde, waarvan hij vervolgens een weinig
opwekkend beeld schetst.23 Door de sterk toenemende urbanisatie tussen 1870 en 1900
werd de deplorabele situatie van ‘de mindere man’ pijnlijk zichtbaar. De socialiste
Henriëtte Roland Holst schreef in 1902: “Wie heenbuigt over de boeken en brochures,
waarin de toestand van het nederlandsche proletariaat gedurende de eerste drie kwart der
19de eeuw wordt beschreven, voelt zich de keel toeknijpen van leed.”24

              De sociale kwestie heeft veel invloed op het maatschappelijke en culturele leven
uitgeoefend.25 In de politiek ontstond een links-liberale beweging. Een exponent daarvan
was Tweedekamerlid Samuel van Houten, die in 1874 het zogenaamde kinderwetje
indiende. Ferdinand Domela Nieuwenhuis ging zijn tijdschrift Recht voor Allen uitgeven,
de eerste vakbonden werden opgericht, er werd stakingen georganiseerd (waarvoor
aanvankelijk nog de Engelse termen strike en lock out of het Franse grève werden gebruikt)
en in 1894 werd de Sociaal Democratische Arbeiders Partij opgericht.
              Ook de staathuishoudkunde is niet onberoerd gebleven onder de sociale kwestie.
Aanvankelijk was er nog een vrij hechte band tussen de staathuishoudkunde en het
liberalisme. De gedachte was dat er een ‘natuurlijke orde’ bestond, die zijn werk uitsluitend
kon doen als allerlei belemmeringen werden opgeruimd: laisser faire, laisser passer, le monde
va alors de lui même.26 Zuidema merkt over de staathuishoudkunde van vóór 1870 dan
ook op: “Economics and free trade were more or less the same thing.”27 Na 1870 verdween
de alliantie tussen staathuishoudkunde en liberalisme geleidelijk en kwam er meer aandacht
voor ‘het arbeidersvraagstuk’. Daarbij hebben de publicaties van Karl Marx een belangrijke
rol gespeeld, zoals het samen met Friedrich Engels geschreven Manifest der
Kommunistischen Partei (1848) en het eerste deel van zijn hoofdwerk, Das Kapital, uit 1867.
En wie ook maar een vluchtige blik op de inhoud van de economiemethodes, zelfs tot aan
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23 A. van der Woud, Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw. (Amsterdam:
Bert Bakker, 2010), 9.
24 H. Roland Holst-Van der Schalk, Kapitaal en arbeid in Nederland. (Nijmegen: SUN reprint, 1902),
4de druk, 112.
25 Zie voor deze alinea onder andere Boschloo, De productiemaatschappij, hoofdstuk 8.
26 Zie J.A. Schumpeter, History of Economic Analysis. (Londen: George Allen & Unwin, 1954), 228. 
De uitspraak laisser faire .... wordt aan de Franse koopman Legendre toegeschreven.
27 J.R. Zuidema, Economic Thought in the Netherlands between 1750 and 1850. In J. van Daal & A. 
Heertje, Economic Thought in the Netherlands: 1650-1950. (Aldershot: Avebury, 1992), 48.



de Tweede Wereldoorlog, werpt, zal het opvallen hoeveel aandacht er is voor zaken als
socialisme, loonstelsels, arbeidswetgeving, beperking van de arbeidsdag, de rol van de
vakbonden en aanverwante onderwerpen.

2.3 Enkele voorlopers van het middelbaar onderwijs

Tot aan de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863 kende Nederland in feite slechts
lager en hoger onderwijs. De term ‘middelbaar onderwijs’ deed voor het eerst zijn intrede
in de grondwet van 29 maart 1814, waarvan artikel 140 luidde: “Ter bevordering van
Godsdienst, als een vaste steun van den Staat en ter uitbreiding van kennis is het openbaar
onderwijs op de hooge, middelbare en lage scholen een aanhoudend voorwerp van de zorg
der Regering.” Bolkestein, aan wie we dit citaat ontlenen, voegt er echter aan toe: “... maar
waar de middelbare scholen waren wist niemand”.28 Overigens was er ook onduidelijkheid
over de vraag wát het middelbaar onderwijs precies zou moeten inhouden. Bolkestein: “Of
het alleen voorbereidt voor de practijk van het leven dan ook voor een zelfstandige
beoefening der wetenschap, daarover is de negentiende eeuw het niet eens kunnen
worden.”29

We besteden nu aandacht aan twee typen onderwijs die formeel weliswaar niet
tot het middelbaar onderwijs gerekend konden worden, maar die er wel naar vooruitwezen,
namelijk de tweede afdelingen die aan een aantal Latijnse scholen werden verbonden en
de Franse scholen. De eerste behoorden formeel tot het hoger, de tweede tot het lager
onderwijs.30 Mandemakers merkt op dat het in 1863 in het leven geroepen middelbaar
onderwijs niet in een vacuüm ontstond, maar dat er al schooltypen bestonden die min of
meer voldeden aan de eisen die aan het middelbaar onderwijs gesteld mochten worden.
Hij noemt daarbij deze beide schooltypen.31

Gymnasia
Het vormingsideaal van de Latijnse school was dat van de humanistische Bildung. Dit type
onderwijs richtte zich op de geleerde vorming, op vorming van de geest, en daarvoor werd
een grondige kennis van de klassieke talen noodzakelijk geacht.32 Het grootste deel van
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28 G. Bolkestein, De voorgeschiedenis van het Middelbaar Onderwijs, 1796-1863. (Amersfoort: Van 
Amerongen, 1914), 97.
29 Bolkestein, De voorgeschiedenis, 8.
30 Wat tot het hoger onderwijs gerekend diende te worden, werd geregeld door een KB uit 1815. 
De schoolwet van 1806 rekende de Franse scholen tot het lager onderwijs. Zie hiervoor Boekholt & 
De Booy, Geschiedenis van de school, 179.
31 Mandemakers, HBS en gymnasium, 68.
32 Zie bijvoorbeeld Amsing, Bakens verzetten, met name hoofdstuk 2.



de 19de eeuw echter lag de klassieke vorming onder vuur. Het Latijn had internationaal
zijn status van lingua franca zo goed als verloren. Bovendien waren de moderne
natuurwetenschappen sinds de 18de eeuw van groot belang geworden voor het begrijpen
van de werkelijkheid, maar op de Latijnse school ontbraken ze. De enige troef van de
Latijnse scholen was in feite dat ze nog steeds de exclusieve poort tot de universiteit
vormden.33 Al in 1815 vond een poging plaats de kloof tussen de enigszins ‘wereldvreemde’
Latijnse scholen en de maatschappelijke werkelijkheid te overbruggen door het verplicht
stellen van meer ‘realistische’ vakken als nieuwe geschiedenis en aardrijkskunde. Enigszins
badinerend werd over ‘bijvakken’ gesproken, vakken die kennelijk niet tot de core business
van de Latijnse scholen behoorden. Boekholt & De Booy spreken over een Latijnse school
“... met een randje moderniteit.”34 Van deze poging een social eff iciency-element in dit
schooltype te introduceren kwam echter weinig terecht, onder andere door een gebrek aan
docenten voor de nieuwe vakken.35

Iets beter verging het de zogenaamde tweede afdelingen, die vanaf 1838 aan
Latijnse scholen werden verbonden. Latijnse scholen met een dergelijke afdeling werden
gymnasia genoemd. Het onderwijs aan deze gymnasia werd in twee afdelingen gesplitst.
De eerste afdeling bleef de aloude klassieke vooropleiding tot de universiteit, de tweede
afdeling bood een meer algemene vorming met vakken als wiskunde, geschiedenis,
aardrijkskunde, moderne vreemde talen, boekhouden en handelswetenschappen. Hoewel
deze tweede afdelingen een betrekkelijk succes waren – in 1863 waren er verspreid over
het land 30 gymnasia met een dergelijke afdeling – klaagde het Genootschap van leraren
aan de Nederlandse Gymnasia niettemin over een vreemde eend in de bijt van de klassieke
vorming: het programma dreigde op deze manier te veel een allegaartje te worden. De
tweede afdeling werd vooral als een “treurig aanhangsel” van de latinistenafdeling gezien.36

We kunnen ons afvragen of op deze tweede afdelingen ook staathuishoudkunde
werd aangeboden. In de rijtjes nieuwe vakken die in de literatuur doorgaans worden
opgesomd, komt de staathuishoudkunde geen enkele keer voor.37 Hasenberg Butter meldt
dat W.C. Mees (1813-1884), één van de bekendste Nederlandse economen uit de 19de
eeuw en later president van De Nederlandsche Bank, in het begin van zijn carrière “...
taught one course in economics at a secondary school in Rotterdam, during a period when
no one else could be found for the post.”38 Het ging hier inderdaad om een tweede afdeling
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33 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 120.
34 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 123.
35 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 125 en Mandemakers, HBS en gymnasium, 57.
36 Bartels, Een eeuw, 3 en Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 127.
37 Zie bijvoorbeeld Bartels, Een eeuw, 3, Mandemakers, HBS en gymnasium, 58 en Idenburg, Schets van
het Nederlandse schoolwezen, 205.
38 I. Hasenberg Butter, Academic Economics in Holland 1800-1870. (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1969), 61.



aan een gymnasium, maar bij nader inzien bleek het hier niet om staathuishoudkunde,
maar om handelswetenschappen te zijn gegaan. In zijn Levensbericht van Mr. Willem
Cornelis Mees meldt S. Vissering, hoogleraar staathuishoudkunde te Leiden en later
minister van Financiën, tenminste: “In September 1845 belastte hij zich met het onderwijs
in Handelswetenschappen aan het Gymnasium. [...] Het was, meen ik, ook omstreeks
dezen tijd, dat men in sommige steden de Gymnasiën of Latijnsche scholen in twee klassen
splitste, de eene bestemd voor de opleiding in klassieke wetenschap, de andere voor de
kennis der moderne beschaving.”39 De nauwgezette chroniqueur van de geschiedenis van
de staatswetenschappen Duyverman komt niet verder dan de opmerking dat “... economie
hier en daar gedoceerd [wordt]; vermoedelijk aan enkele der nieuwe afdelingen der
gymnasiën.”40 Nadere inspectie van het door Duyverman in dit verband genoemde
Onderwijsverslag over het cursusjaar 1857-1858 levert betreffende de tweede afdelingen
inderdaad een scala van vakken op, waaronder handelswetenschappen en Italiaans
boekhouden, maar de staathuishoudkunde wordt in dat verslag geen enkele keer
genoemd.41 De enige directe aanwijzing van een gymnasium dat staathuishoudkunde
aanbood, vinden we bij Elzinga. Hij citeert uit De geschiedenis van het Erasmiaans
Gymnasium te Rotterdam. In de rustige omgeving der klassieke studie brak op deze
onderwijsinstelling een revolutie uit toen in 1842 een aantal leraren in de moderne talen,
de wiskunde en de staathuishoudkunde werd benoemd. Tot 1865 hield de aldus gevormde
tweede afdeling het vol, toen werd “... de ongelijke en ongelukkige echt ontbonden”.42

Geheel afwezig was de staathuishoudkunde op de tweede afdelingen van de gymnasia dus
niet, maar naar alle waarschijnlijkheid bleef het bij een incidenteel geval.

Franse scholen
Waren de gymnasia bedoeld voor leden van de toekomstige maatschappelijke elite, de
Franse scholen waren gericht op de maatschappelijke laag daaronder. Gegeven het soms
niet geringe bedrag aan schoolgeld dan wel kostgeld dat betaald diende te worden, waren
het vooral de kinderen van gegoede ouders die de Franse scholen bezochten. Het waren
met name kooplieden, fabrikanten, meesters van de verschillende ambachten in de steden
en anderen die hun kinderen naar de Franse school stuurden. “De Franse school werd
bevolkt door kinderen van degenen, die het dynamische element van de 19de-eeuwse
samenleving vormden.”43 Het instituut ‘Franse school’ drong vanaf het eind van de 15de
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39 S. Vissering, ‘Levensbericht van Mr. Willem Cornelis Mees’. Jaarboek van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde (1885): 47-88. 
40 Duyverman (1936), De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 16.
41 ‘Verslag omtrent den staat der Hooge-, Middelbare en Lagere scholen over 1857-1858’. Bijlage bij de
Handelingen der Tweede Kamer, 1858-1859. Met name de pagina’s 737-739 geven een uitvoerige 
opsomming van de aan de diverse tweede afdelingen gegeven vakken. 
42 S. Elzinga, Grondslagen der maatschappijschool. (Groningen: Wolters, 1933), 47.
43 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 128.



eeuw uit het zuiden tot de noordelijke Nederlanden door. Het waren en bleven particuliere
ondernemingen, in de beginperiode vrijwel volledig in handen van Vlaamse, Waalse en
Franse onderwijzers. De verscheidenheid aan Franse scholen was groot. Er waren
dagscholen, maar ook kostscholen, steeds gesplitst in afdelingen voor jongens en meisjes.
Er was geen enkele uniformiteit betreffende onderwijsprogramma of niveau. Aanvankelijk
nam de Franse taal een dominante positie in, in de 19de eeuw werden Engels en Duits
belangrijker. De eerste Franse scholen waren handelsscholen.44 Een standaardpakket kon
bestaan uit vreemde talen, koopmansrekenen, Italiaans boekhouden en
handelscorrespondentie.45 Later, in de 18de eeuw, werd een aanzienlijk breder
vakkenpakket aangeboden. Na de introductie van het MULO in 1857 verdwenen de Franse
scholen geleidelijk.46

Over het curriculum van de Franse scholen is weinig bekend.47 Daarom is op
grond van de huidige kennis niet met zekerheid te zeggen of het vak staathuishoudkunde
wellicht hier en daar op dit type scholen werd aangeboden. Op de spaarzaam in de
literatuur vermelde curricula vinden we de staathuishoudkunde echter niet terug. Boekholt
citeert in zijn studie over het lager onderwijs in Gelderland het curriculum van een Franse
school in Elburg in de eerste helft van de 19de eeuw: “... behalve in de Gronden der
Nederduitsche Taal, de Schrijf- en Rekenkunde, het Boekhouden en verdere Commerciële
Kundigheden, grondig Onderwijs in de Engelsche, Fransche en Hoogduitsche Taalen.”48

Van Petersen noemt een Franse school in Doesburg, waarvan het vaste programma in
1876 luidde: “De Nederlandsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche taal en
letterkunde, schoonschrijven, reken-, stel- en meetkunde, natuurkunde, algemeene en
vaderlandsche geschiedenis, natuur-, staat- en wiskundige aardrijkskunde, natuurlijke
historie, boekhouden, hand- en rechtlijnig teekenen, muziek, zang, gymnastiek, dansen,
schermen en exerceeren.”49 Esseboom, die in zijn artikel over de Franse scholen veel
aandacht aan de economische vakken besteedt, behandelt vakken als koopmansrekenen,
boekhouden en handelsterminologie en -correspondentie, maar zwijgt over de
staathuishoudkunde. Ook Dodde noemt in zijn overzichtsartikel van de Franse scholen
de staathuishoudkunde nergens. Het is niet uitgesloten dat staathuishoudkunde op een
enkele Franse school werd aangeboden, aanwijzingen daarvoor zijn er op dit moment
echter niet.
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44 Zie ook N.L. Dodde, ‘Franse scholen in Nederland’. In Marc Depaepe c.s., “Over het mooie en het 
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Werd er wellicht op andere instellingen dan de tweede afdelingen van de
gymnasia en de Franse scholen staathuishoudkunde aangeboden? Behalve het onderwijs
in de staathuishoudkunde aan de universiteiten, waarover we nog komen te spreken, is
hier vermeldenswaard het bestaan van het oudste in het Nederlands geschreven, specifiek
voor onderwijsdoeleinden bedoeld leerboekje over staathuishoudkunde, namelijk Beginselen
der Volkshuishoudkunde van de Groninger hoogleraar Tellegen uit 1853. Dit boekje was
bedoeld als toelichting bij een zogenaamde wintercursus staathuishoudkunde die de auteur
gaf op de Landhuishoudkundige School te Groningen.50 Na 1863 is het boekje ook op
vrij ruime schaal in het middelbaar onderwijs gebruikt.

We kunnen vaststellen dat het vak staathuishoudkunde vrijwel niet op de
gymnasia werd aangebonden en eveneens op de Franse scholen leek te ontbreken. Op het
sinds 1857 bestaande MULO werd het vak algemene economie niet eerder dan in de jaren
tachtig van de 20ste eeuw ingevoerd. Op grond hiervan kunnen we het jaar 1863 met goed
recht als het geboortejaar van het vak staathuishoudkunde / economie als schoolvak
beschouwen.

2.4 De 5-jarige HBS

De HBS is een schooltype dat heeft bestaan van 1863, toen de wet op het Middelbaar
Onderwijs werd aangenomen, tot enkele jaren na de invoering van de Mammoetwet in
1968.51 We zullen ons in het navolgende beperken tot de 5-jarige HBS. Tot aan 1923
bestond er slechts één, ‘ongedeelde’ HBS, een schooltype dat zich in de praktijk nogal in
wiskundig-natuurwetenschappelijke richting ontwikkelde. Vanaf 1923 ontstond de
mogelijkheid daarnaast een HBS op te richten met de nadruk op talen en economisch-
maatschappelijke vakken. Dit laatste onderwijstype werd HBS-A genoemd. De al bestaande
‘natuurwetenschappelijke’ HBS werd gecontinueerd onder de naam HBS-B. We zullen de
behandeling van de 5-jarige HBS en de plaats van de staathuishoudkunde op dit schooltype
in twee gedeelten splitsen: eerst kijken we naar de oorspronkelijke HBS respectievelijk de
HBS-B, daarna naar de later ontstane HBS-A.
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50 Landhuishoudkunde is de voorloper van wat tegenwoordig agrarische economie heet. Vanaf de 3de
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51 De eerste HBS’en werden opgericht in 1864. De laatste HBS-examens (voor zogenaamde ‘bezem-
klassen’) werden in 1974 afgenomen.



De oorspronkelijke HBS
Het in 1863 in het leven geroepen middelbaar onderwijs en dan vooral de 5-jarige HBS
wordt doorgaans als een groot succes gezien. Thorbecke was al bij voorbaat van dat succes
overtuigd, gezien zijn veel geciteerde opmerking: “Wij gaan, mijne Heeren, eene groote
en blijvende weldaad aan het land bewijzen. Wij gaan krachten en instellingen in het leven
roepen, die de intellectueele, het praktisch voortbrengend vermogen van de kern des volks
moeten verhogen.”52 Een halve eeuw later kon een buitenlands waarnemer, de Duitser
Paul Oswald, die als afgevaardigde van de Duitse Vereinigung für staatsbürgerliche Bildung
und Erziehung een aantal Nederlandse scholen bezocht, Thorbeckes voorspelling
bevestigen: “Die Niederlande haben einen grossen Schritt vorwärts getan in der politischen
Erziehung ihres Volkes, als ihr grosser Minister Thorbecke 1863 den bürgerkundlichen
Unterricht einführte.”53 Dat de 5-jarige HBS inderdaad in een behoefte voorzag bleek wel
uit het feit dat al direct een fors aantal van dit schooltype werd opgericht: van 1864 tot
1880 werden 37 HBS’en met een 5-jarige cursus opgericht; in 1920 was dit aantal opgelopen
tot 102.54

Een succes werd de 5-jarige HBS dus wel, maar op een andere manier dan
Thorbecke had bedoeld. Op een aantal punten ontwikkelde dit schooltype zich afwijkend
van de oorspronkelijke bedoeling.

In de eerste plaats was het vormingsconcept van zowel de 3- als de 5-jarige HBS
maatschappelijk geöriënteerd. In de Memorie van Toelichting zegt Thorbecke dat “... het
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De liberale staatsman Johan Rudolph Thorbecke (1798-
1872) diende de Wet op het Middelbaar Onderwijs in,
die in 1863 door het parlement werd aanvaard. Deze wet
riep de Hogere Burgerschool in het leven. Op het rooster
van dit schooltype stond het vak staathuishoudkunde, de
voorloper van het huidige vak economie. Vóór 1863 werd
dit vak in het Nederlandse pré-universitaire onderwijs
vrijwel niet aangeboden. Thorbecke heeft zelf in Gent
en in Leiden als hoogleraar colleges staathuishoudkunde
verzorgd.

52 Geciteerd bij Bartels, 17/18. Het citaat komt uit Thorbeckes slotredevoering uit 1863 in de Eerste
Kamer.
53 P. Oswald, Die staatsbügerliche Erziehung in den Niederlanden. (Leipzig: Teubner, 1911), 42. Met ‘bür-
gerkundlich Unterricht’ bedoelde Oswald staathuishoudkunde (algemene economie) en staatsinrichting.
54 Bartels, Een eeuw, bijlage 1.



middelbaar onderwijs de vorming [omvat] van die talrijke burgerij, welke het lager
onderwijs te boven, naar algemeene kennis, beschaving en voorbereiding voor de
onderscheidene bedrijven der nijvere maatschappij tracht.” Dat “nijvere maatschappij”
moest ruim genomen worden; dus “... niet enkel in hare rigting op landbouw, fabriekvlijt
of handel, maar in den meest uitgebreiden zin genomen, is het [...] om kennis der
tegenwoordige wereld en om toepassing op economische en technische diensten te doen.”
Dit type onderwijs diende duidelijk te worden onderscheiden van de geleerde of
humanistische vorming, die “... tot beoefening der wetenschappen op en om haar zelve
leidt.”55 Thorbecke wenste de ‘wereld van de geest’ en de ‘wereld van de zaak’ van elkaar
gescheiden te houden.56 Het was duidelijk dat de wet van 1863 in een situatie van
misschien nog geen moderne, maar wel gestage economische groei wilde voorzien in een
goed geschoolde beroepsbevolking. “De belangrijkste doelstelling van de nieuwe wet was
het op poten zetten van een kwalitatief hoogstaand modern schoolsysteem. Thorbecke
voelde hier een duidelijke achterstand met het buitenland”, aldus Mandemakers.57

De oorspronkelijke doelstelling van het middelbaar onderwijs leek dus vooral
eindonderwijs te zijn. Die bedoeling is slechts zeer gedeeltelijk gerealiseerd. Vanaf het
begin is de 5-jarige HBS door de meerderheid van de afgestudeerden gezien als
voorbereiding tot vervolgonderwijs. Aanvankelijk was een studie aan de Polytechnische
School te Delft populair; dit instituut behoorde formeel ook tot het middelbaar onderwijs
en was voor HBS’ers toegankelijk. Later konden HBS’ers in toenemende mate ook aan de
universiteiten terecht. Zo bood de zogenaamde artsenwet van 1865 al de mogelijkheid dat
HBS’ers geneeskundige examens aan de universiteit konden afleggen.58 Daarnaast had de
minister de bevoegdheid dispensatie te verlenen aan HBS’ers die een universitaire studie
wilden beginnen, een bevoegdheid waarvan hij regelmatig gebruik maakte.59 Inspecteur
Steyn Parvé, die in De Economist op gezette tijden verslag deed van het wedervaren van
het nieuwe middelbaar onderwijs, merkte in 1879 op dat van de gedurende de jaren 1865-
1878 geslaagde 5-jarige HBS’ers 30 procent aan de Polytechnische school doorstudeerde,
16 procent aan een universitaire studie was begonnen, 12 procent studeerde aan een
opleiding tot koloniaal ambtenaar en 7 procent naar de Militaire Academie was gegaan.
Zo’n tweederde van de geslaagde HBS’ers studeerde dus op een of andere manier verder.60

De meerderheid van de leerlingen liet zich kennelijk weinig gelegen liggen aan de
oorspronkelijke bedoeling van de 5-jarige HBS eindopleiding te zijn.
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55 Memorie van Toelichting bij het eerste ontwerp van de wet op de Regeling van het Middelbaar 
Onderwijs (Bijblad van de Nederlandsche Staatscourant 1861-1862, 933).
56 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 179.
57 Mandemakers, HBS en gymnasium, 68/69.
58 Amsing, Bakens verzetten, 81.
59 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 189.
60 D.J. Steyn Parvé, ‘Een en ander over de Hoogere Burgerscholen’. De Economist 28 (1879): 392-419.



Een tweede punt waarop de 5-jarige HBS afweek van de oorspronkelijke opzet
had betrekking op breedte van de opleiding. Uit het laatste citaat van Thorbecke blijkt
duidelijk dat het hem ging om vorming “... in den meest uitgebreiden zin.” We wijzen
ook op een eerder opgenomen citaat, waarin Thorbecke duidelijk maakte dat het
middelbaar onderwijs een “... algemeene voorbereiding tot een grote verscheidenheid van
maatschappelijke betrekking, beroep of dienst” diende te zijn.61 De praktijk pakte echter
anders uit: vanaf het begin was het natuurwetenschappelijk element overheersend. Tot
1916 bestonden geen voorgeschreven lessentabellen, maar Steyn Parvé had in 1868 een
lesrooster samengesteld dat zijns inziens representatief was voor de grote meerderheid van
de 5-jarige HBS’en.62 Daaruit blijkt dat ongeveer eenderde van de tijd besteed werd aan
wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken, eenderde aan de talen en het overige derde
deel aan geschiedenis, aardrijkskunde, staatswetenschappen, handelswetenschappen,
tekenen en gymnastiek. De economisch-maatschappelijke vakken namen dus een
ondergeschikte positie in. En dat is vreemd voor een onderwijstype dat mede bedoeld was
ter opleiding voor administratieve beroepen. Had Thorbecke zelf niet opgemerkt in de
Memorie van Toelichting bij zijn (voor de tweede keer ingediende) wetsontwerp: “Wordt
het onderwijs aan de volledige hoogere burgerscholen zoodanig ingerigt als de
ondergeteekende zich voorstelt, dan zal ook de behoefte aan speciale handelsscholen zich
niet zeer doen gevoelen.”63 Nu hebben we eerder vastgesteld dat er zeker tot het begin van
de 20ste eeuw inderdaad weinig behoefte bestond aan specifiek handelsonderwijs, maar
de oorzaak daarvan lag eerder in de fase van economische ontwikkeling dan in het
curriculum van de HBS. Het mathematisch-natuurwetenschappelijk karakter van de 5-
jarige HBS heeft vanaf ongeveer 1900 een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de
handelsscholen en de daaruit voortgekomen A-afdelingen van de HBS na 1923.

Wat de plaats van de staathuishoudkunde op de 5-jarige HBS betreft, zullen we
hier twee aspecten aan de orde stellen: de al dan niet voorgeschreven urenaantallen en de
examinering.

Tot 1916 was elke school vrij in het toedelen van urenaantallen aan de vakken.
We verwezen hiervoor naar een artikel van inspecteur Steyn Parvé uit 1867, waarin hij
een zijns inziens representatieve verdeling van de 34 wekelijkse lesuren over de vakken
construeerde. Overigens betrof het in alle gevallen lesuren van 50 minuten. Wat de
staathuishoudkunde betreft, dat vak werd doorgaans uitsluitend in de twee hoogste klassen
aangeboden. In Steyn Parvé’s overzicht gingen wekelijks twee uren in de 4de klas naar
staathuishoudkunde, in de 5de klas was één uur ter beschikking. Uiteraard kwamen andere
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61 Amsing, Bakens verzetten, 58. Cursivering van mij [GFG].
62 D.J. Steyn Parvé, ‘Overzicht van het Middelbaar Onderwijs bij het einde van 1867’. De Economist 17
(1868): 273-320.
63 Bijlagen Tweede Kamer 1862-1863, 81ste vel, 321.



‘formules’ voor. In de schoolarchieven vinden we bijvoorbeeld urencombinaties als 2-2 en
1-1.64 Een enkele keer werd het vak ook in de 3de klas aangeboden, maar niet meer dan
één wekelijks lesuur.65 In 1916 werd voor Rijks HBS’en het verplichte normaalprogramma
afgekondigd met het argument dat bij verhuizing door de leerlingen de aansluiting tussen
de ene HBS en de andere beter gewaarborgd zou zijn. Het normaalprogramma schreef een
(minimum) urenaantal voor de twee staatswetenschappen gezamenlijk voor: twee uren in
de 4de en twee uren in de 5de klas. De verdeling over staathuishoudkunde en
staatsinrichting was aan de scholen. Vanaf 1920, toen ook andere openbare scholen zich
aan een verplichte lessentabel dienden te houden, werden de minimum urenaantallen
enkele keren per Koninklijk Besluit gewijzigd. De betreffende wijzigingen hadden te
maken met het leggen van andere prioriteiten. Zo laat de lessentabel voor de vakken
Nederlands en Frans in de 4de klas vanaf 1954 een uur extra zien ten opzichte van de
vorige tabel. Onder andere staathuishoudkunde leverde een uur in, waardoor het vak in
feite gemarginaliseerd werd; zie figuur 2.3.66

Figuur 2.3   Aantal lesuren staathuishoudkunde op de HBS (-B).

Verder besteden we enige aandacht aan de examinering. Tot en met 1920 benoemde de
Commissaris van de Koning respectievelijk Koningin van elke provincie jaarlijks een
commissie, die zich boog over de wijze van examinering. Deze commissie, die uit leraren
van de diverse scholen in de provincie werd gevormd, stelde ook de examenopgaven vast.67

De examens voor staathuishoudkunde in de jaren 1866 tot en met 1869 waren schriftelijk.
Gedurende de jaren 1866 en 1867 waren de opgaven per provincie verschillend, in 1868
en 1869 waren de opgaven om de uniformiteit te bevorderen landelijk dezelfde.68 Men
kan zich overigens afvragen waarom er al in 1866 examens werden afgenomen, aangezien
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Wekelijks aantal lesuren staathuishoudkunde op de HBS (-B)
Klas 4 Klas 5

1920 - 2
1934 1 1
1954 - 1

64 De formule 2-2 vinden we bijvoorbeeld in Sneek in de cursus 1879-1871 (Tresoar, arch. 44.05, nr. 74
en 75). De formule 1-1 vinden we in Haarlem in de cursus 1880-1881 (Noord-Hollands Archief, arch.
3525, nr. 135).
65 Bijvoorbeeld in Groningen in de cursus 1877-1878 (Groninger Archieven, arch. 54, nrs. 347 en 348).
66 Bartels, Een eeuw, 75-79 en J.P. Duyverman,’De economie in leerplan en examen 1870-1954’, 
VOS-mededelingen nr. 37 (1956): 9-12.
67 Bartels, Een eeuw, 109.
68 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 55 en Bartels, Een eeuw, 110.



de eerste HBS’en pas in 1864 waren gesticht. De reden daarvoor was dat er, om examen te
doen, geen verplichting bestond de lessen aan een instelling van middelbaar onderwijs te
volgen. Iedereen die zich daartoe geroepen voelde kon als extraneüs een examen aanvragen,
ook al na slechts enkele jaren of in het geheel geen onderwijs gevolgd te hebben.69 In 1866
deden aldus 38 kandidaten examen, waarvan 23 slaagden.70 Het jaar 1869 was voorlopig
het laatste waarin een schriftelijk examen in de staathuishoudkunde werd afgenomen. Het
Koninklijk Besluit van 10 maart 1870 noemde de staathuishoudkunde niet onder de
schriftelijk te examineren vakken. Het examen in dit vak was in het vervolg uitsluitend
mondeling.71 En ook dit mondelinge examen werd vanaf 1934 overbodig geacht voor de
leerling die in het laatste schooljaar geen rapportcijfer lager dan een 6 had behaald of, als
het laagste cijfer een 6 was, gemiddeld ten minste een 6½.72

De HBS-A
Na 60 jaar een ‘ongedeeld’ bestaan als HBS te hebben geleid, werd vanaf 1923 de
mogelijkheid geopend om binnen de wet van 1863 een nieuw type, economisch
geöriënteerde HBS op te richten, die uiteindelijk HBS-A genoemd zou gaan worden. De
A-leerlingen zouden, ondanks een aanvankelijk stevige opmars, altijd in de minderheid
blijven ten opzichte van de B-leerlingen. Kijkend naar de twee hoogste klassen – de
splitsing vond na de 3de klas plaats – maakten de A-leerlingen rond 1930 zo’n 10 procent
van het totaal uit. In de jaren zestig was hun aandeel opgelopen tot ongeveer 30 procent.73

Het ontstaan van de HBS-A is nauw verweven met de opkomst van het
handelsonderwijs. Daarom besteden we nu eerst enige aandacht aan de handelsscholen.

We zagen hiervoor dat de economische vakken op de HBS vanaf het begin een
ondergeschikte positie innamen. Aanvankelijk parallel daaraan verloopt de weinig
succesvolle geschiedenis van het handelsonderwijs gedurende de 19de eeuw. Zo heeft de
in 1846 opgerichte ‘Inrigting voor Onderwijs in Koophandel en Nijverheid’ te Amsterdam
het met veel moeite tot 1866 volgehouden74. Ook ontstonden hier en daar pogingen om
binnen de wet van 1863 aan HBS’en handelsafdelingen te koppelen. 75 De historicus van
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69 Zie bijvoorbeeld Steyn Parvé, De Inrichting, 33.
70 Bartels, Een eeuw, 109.
71 De duur van het mondeling examen staathuishoudkunde was aanvankelijk 30 minuten, later terug-
gebracht tot 15 minuten. In het verslag over het eindexamen van de HBS over 1918 werd geklaagd dat
een duur van 15 minuten “... zeer ten nadele van den kandidaat is.” Zie hiervoor ‘Eindexamen H.B.S.
1918’, Maandblad voor Handelsonderwijs en Handelswetenschappen 19 (1919): 261.
72 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 101.
73 Berekend uit Bartels, Een eeuw, bijlage 1.
74 Min of meer als opvolger van deze school was de in 1868 opgerichte Openbare Handelsschool te
Amsterdam wel een, zij het bescheiden, succes. De school bleef echter vrij klein, nooit meer dan 90 
leerlingen. Zie hiervoor Elzinga, Grondslagen, 56-59.
75 Uitgezonderd aan de Rijksscholen bood artikel 21 aan HBS’en de ruimte voor een eigen inrichting.



het handelsonderwijs W. Sleumer Tzn. noemt afdelingen in Rotterdam, Groningen en
Dordrecht, die echter alle een vroege dood stierven76. Gegeven de geringe belangstelling
had ook de overheid weinig zin geld in het handelsonderwijs te steken. Nog in 1904
werden op de onderwijsbegroting voor de afzonderlijke handelsscholen slechts minimale
bedragen uitgetrokken. “De scholen waren gerangschikt onder ‘Speciale inrichtingen voor
M.O.’, in rangorde geplaatst na de instituten voor doofstommen en idioten”, aldus
Sleumer. Pas in het eerste kwart van de 20ste eeuw kreeg het handelsonderwijs de wind
in de zeilen. Daarvóór was “de roep der maatschappij nog te zwak”, om Sleumer nogmaals
te citeren.77 Ook Van Stuijvenberg is deze mening toegedaan. De modernisering van de
economie begon zijns inziens weliswaar al na 1850, maar kreeg pas tegen het einde van de
eeuw vaart. “Toen eerst ontstond er in de maatschappij behoefte aan maatschappelijk
onderwijs en verkreeg het middelbare handelsonderwijs, parallel daaraan, betekenis.”78

In 1899 werd de Nationale Vereniging voor Handelsonderwijs opgericht. Deze
vereniging, een initiatief van de Arnhemsche Vereeniging voor Handel en Nijverheid, is
“een bijzonder krachtige factor” geweest voor de bevordering van het economisch
onderwijs, in het bijzonder voor de oprichting van allerlei soorten handelsscholen.79 “Men
moet goed inzien, dat zij, die ijverden voor de uitbreiding der handelsscholen, dit deden,
omdat zij bezwaar hadden tegen de H.B.S. 5 als opleiding voor den zakenman...”, aldus
Sleumer.80 In het vanaf 1900 verschijnende tijdschrift van de Nationale Vereniging, het
Maandblad voor Handelsonderwijs en Handelswetenschappen, vinden we een gestage reeks
aankondigingen van nieuw opgerichte handelsscholen en handelscursussen. De diversiteit
was groot. Er waren handelsdag- en handelsavondscholen, er was lager, middelbaar en
hoger handelsonderwijs, er waren 2-, 3-, 4- en 5-jarige opleidingen.81 Overigens stond
het vak staathuishoudkunde op het rooster van in elk geval de 4- en 5-jarige
handelsscholen.82 Speciaal voor het ontstaan van de HBS-A van belang was de oplossing
die in Amsterdam al in 1882 werd gekozen.83 Daar werd een hogere handelsschool (HHS)
opgericht met als basis een 3-jarige HBS en een ‘kop’ van twee jaar handelsonderwijs. Deze
zogenaamde 3 + 2-formule kreeg veel navolging. Het is dit type handelsscholen geweest
dat vanaf 1923 geruisloos in de HBS-A overging. Daarnaast waren er ook HBS’en die het
bestaande onderwijsaanbod met een A-afdeling uitbreidden.
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76 W. Sleumer Tzn, Het economische onderwijs maatschappelijk beschouwd. (Groningen: Wolters, 1938), 42.
77 Sleumer, Het economische onderwijs, 43.
78 J.H. van Stuijvenberg, De ontplooiing van het middelbaar economisch onderwijs. (Rotterdam: Nijgh en
Van Ditmar, 1963), 25.
79 Sleumer, Het economische onderwijs, 62.
80 Sleumer, Het economische onderwijs, 67.
81 Naast de aankondigingen in het Maandblad voor Handelsonderwijs en Handelswetenschappen geeft 
Sleumer een overzicht (Sleumer, Het economische onderwijs, 69-71).
82 Bartels, Een eeuw, 86 en 87.
83 Bartels, Een eeuw, 43 e.v.



We zullen de juridische bijzonderheden met betrekking tot het tot stand komen
van de HBS-A niet uitvoerig weergeven. Daartoe zij verwezen naar Bartels en vooral naar
Sleumer, welke laatste een zeer gedetailleerde schets van de totstandkoming van dit
schooltype geeft. Om een aantal juridische problemen bij de oprichting van een HBS-A
(of een A-afdeling aan een bestaande HBS), die vooral de Rijksscholen ondervonden, op
te ruimen kwam onderwijsminister De Visser in 1923 met een tweetal Koninklijke
Besluiten, waarin nieuwe minimumtabellen en examenprogramma’s waren opgenomen.
Met name de scholen die de 3 + 2-formule gebruikten, zetten zich nu om in een HBS-A,
evenals scholen die een handelsafdeling aan hun 5-jarige HBS hadden verbonden. Deze
omzetting werd in de hand gewerkt doordat de subsidieregelingen voor de HBS’en gunstiger
waren dan die voor de handelsscholen. Ook kregen HBS’ers geleidelijk aan een ruimer
toegang tot de universiteit, een recht dat aan een diploma van een HHS niet verbonden
was.84

De vastgestelde minimumtabellen lieten nogal wat ruimte, zodat de A-scholen
respectievelijk A-afdelingen de vrijheid hadden eigen accenten te leggen. Daar kwam bij
dat er aanvankelijk geen centrale examens voor de HBS-A waren, maar uitsluitend
schoolexamens. De aanduidingen ‘economische HBS’ en ‘literair-economische HBS’
getuigden van de beleidsruimte die de A-scholen en -afdelingen aanvankelijk hadden. Het
duurde tot 1937, toen de wet op het Middelbaar Onderwijs gewijzigd werd en de HBS-A
wettelijk onderdak vond, voordat de wetgever uniformiteit voorschreef wat betreft
urentabellen. Ook de vrijheid in het afnemen van examens verdween; de regeling voor de
‘gewone HBS’, nu HBS-B geheten, werd ook van toepassing op de HBS-A.

In kringen van het handelsonderwijs werd de komst van de HBS-A aanvankelijk
met argwaan begroet. In de kolommen van het Maandblad voor Handelsonderwijs en
Handelswetenschappen vinden we rond 1923 dan ook veel scepsis ten aanzien van de de
nieuwe HBS. Zo betwijfelden de voorzitter en secretaris van de Vereniging van Leeraren
aan de HHS’en in een artikel met de titel ‘Het naderend einde der Hoogere Handelsscholen’
of de HBS-A de HHS kon vervangen. Het leerplan liet in hun ogen te veel ruimte en de
zogenaamde ‘vrije uren’ konden in plaats van aan een echt handelsvak “aan antieke cultuur,
aan sport of slöjd” besteed worden.85 En ten slotte vinden we ook berusting, zoals bij de
inspecteur voor het handelsonderwijs J.H. Thiel, die meende dat het bestaan van het
nieuwe type HBS in de gegeven situatie maar het beste kon worden aanvaard.86
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84 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 269.
85 J.W. Kuiper & H. Oberman, ‘Het naderend einde der Hoogere Handelsscholen’. Maandblad voor
Handelsonderwijs en Handelswetenschappen 22 (1922): 188-190. ‘Slöjd’ is een Zweedse term voor een
soort handenarbeid.
86 J.H. Thiel, ‘Twee plus drie, of drie plus twee’. Maandblad voor Handelsonderwijs en Handelsweten-
schappen 23 (1923): 165-170.



Tegelijkertijd liet Thiel een waarschuwend woord horen betreffende het niveau van de
HBS-A. De kans bestond dat dit type onderwijs bezocht zou gaan worden door hen voor
wie het gymnasium en de HBS-B te moeilijk waren; daardoor zouden “brekebenen” en
“non-valeurs” worden aangetrokken. Het was een vorm van kritiek die de HBS-A zou
blijven vergezellen. Sleumer citeert, zijns ondanks, een criticus die de HBS-A een “salon
des réfusés” noemde. En: “Directeuren van B-scholen, die de A-afdeling gelijk waardeeren,
ontmoet men niet vaak.”87

Dat er sprake was van een werkelijk nieuw schooltype wordt duidelijk als we naar
de lessentabellen van 1937 kijken. Groeperen we de vakken gegeven in de twee hoogste
klassen, dan krijgen we het beeld als in figuur 2.4.

Figuur 2.4   Gecomprimeerde curricula van de HBS-A en -B.

Uit de figuur wordt duidelijk dat de HBS-A een stevig accent legde op de talen en de
maatschappelijke vakken en zo een echt alternatief bood tegenover de wiskundig-
natuurwetenschappelijke oriëntatie van de oorspronkelijke HBS. De maatschappelijke
oriëntatie van de HBS-A bleek ook uit de bestemming van de geslaagden: aanzienlijk
minder afgestudeerden dan van de oorspronkelijke HBS gingen naar het vervolgonderwijs.
Volgens CBS-cijfers ging van de bezitters van een HBS-A diploma in de jaren vijftig niet
meer dan 20 procent naar het hoger onderwijs.89

Wat de plaats van het vak staathuishoudkunde op de HBS-A betreft, het vak had
daar aanvankelijk nauwelijks een royaler plek dan op de HBS-B. In de 4de en 5de klas
gezamenlijk waren 3 uur beschikbaar, tegen 2 uur op de HBS-B. Later gingen de
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Procentuele aandelen in de totale lestijd van groepen vakken in de klassen 
4 en 5 van de  HBS-A en HBS-B88

HBS-A HBS-B
Nederlands, Frans, Engels, Duits 48 24
Handelswetenschappen, staathuishoudkunde, 37 15
aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting
Wiskunde, mechanica, natuurkunde, scheikunde, 9 50
biologie, kosmografie
Overige vakken 6 11
Totaal 100 100

87 Sleumer, Het economische onderwijs, 178-179.
88 Berekend uit de minumumtabel van 1937 (Bartels, Een eeuw, 81).
89 Tijdschrift voor het economisch onderwijs 58 (1958): 119.



urenaantallen voor de staathuishoudkunde op beide schooltypen duidelijk uit elkaar lopen.
Vanaf 1937 was de formule op de HBS-A 2-2 en deze zou tot aan de invoering van de
Mammoetwet zo blijven. Op de HBS-B bleef er uiteindelijk slechts 1 lesuur over, ook nog
uitsluitend in de examenklas. De eindexamenregeling ten slotte week af van die voor de
HBS-B: A-leerlingen dienden altijd een mondeling tentamen in de staathuishoudkunde te
doen.90 Overigens was het aanvankelijk wel de bedoeling dat HBS-A leerlingen een centraal
schriftelijk examen in de staathuishoudkunde zouden afleggen, maar dat plan is nooit
gerealiseerd.91

2.5 HAVO en VWO

De Middelbaar Onderwijswet van 1863 had een duidelijk social efficiency-karakter. Met
het ‘realistische’ middelbaar onderwijs wilde Thorbecke enkele nieuwe schooltypen
neerzetten naast het op de humanistische Bildung gebaseerde gymnasium. Een eeuw later,
op 12 juli 1962 en 12 februari 1963, werd de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO)
door respectievelijk de Tweede en de Eerste Kamer aanvaard. De WVO, in de wandeling
Mammoetwet92 genoemd, was het resultaat van ruim een halve eeuw discussies en plannen
maken, waarbij het leerlinggerichte argument vaak een belangrijke rol speelde.

Al aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw werden enkele
pogingen “... tot pedagogisering van het middelbaar onderwijs” ondernomen, om met
Grotenhuis te spreken. Zo had de opvoedkundige J.H. Gunning kritiek op de
onpedagogische opstelling van het middelbaar onderwijs door geen rekening te houden
met de psychologische ontwikkeling van de leerling in de zo belangrijke fase van de
puberteit.93 Verder was er het standpunt van het vrijzinnig liberale kamerlid D. Bos dat
het de aanleg van de leerling zou moeten zijn die bepalend is voor de schoolkeuze in plaats
van bijvoorbeeld maatschappelijke stand of sexe.94 Daarnaast was er veel onvrede over het
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90 Inspecteur W.J. Buijs meende in een terugblik dat dit examen voor de meeste leerlingen niet zo’n 
probleem was. Ze “... wisten dat hun eigen docent het mondeling examen zou afnemen en konden zich
daar gemakkelijk op voorbereiden door goed op diens hobbies [sic] te letten tijdens de lesuren.” 
Zie hiervoor: W.J. Buijs, ‘Verslag van ee/et-voorlichtingstournee 1972’. Didactiek der Sociale Weten-
schappen 4 (1973): 16-18.
91 In het KB van 22 december 1937 (Staatsblad 376) werd staathuishoudkunde niet genoemd bij de
schriftelijk te examineren vakken. Daarmee werd een (nooit uitgevoerd) besluit uit 1923 teruggedraaid.
In hetzelfde KB werd voor staathuishoudkunde een mondeling examen van 15 minuten voorgeschreven.
92 Naar de sceptische uitspraak uit 1958 van het toenmalige antirevolutionaire kamerlid A.B. Roosjen:
“Laat die mammouth maar in het sprookjesleven voortbestaan.” Geciteerd door T. Elias, Van mammoet
tot wet. (Den Haag: Pax, 1963), 7.
93 Grotenhuis, Op zoek, 40.
94 N.L. Dodde, Geschiedenis van het Nederlandse schoolwezen. (Purmerend: Muusses, 1981), 21.



gebrek aan samenhang in het Nederlandse schoolsysteem, waardoor de
doorstroommogelijkheden zeer beperkt waren. Zo was doorstromen van HBS naar
gymnasium nauwelijks mogelijk, doorstromen van MULO naar HBS was niet veel
gemakkelijker.95 Zowel Gunning als Bos was voorstander van één driejarige middelbare
school voor alle VHMO-leerlingen. Iets van deze gedachte werd in de oprichting van lycea
gerealiseerd. Het lyceum had geen wettelijke basis, maar combineerde na een brugperiode
van één of twee jaar een aantal wel wettelijk geregelde schooltypen, zoals gymnasium, HBS
en MMS. Het lyceum maakte een stormachtige ontwikkeling door. Het eerste werd
opgericht in 1909; in 1963 waren er 164 lycea.96

In de loop van de 20ste eeuw volgde een aantal reorganisatievoorstellen die het
echter geen van alle haalden. In 1910 kwam de zogenaamde Ineenschakelingscommissie
met haar rapport, in 1921 volgde minister De Visser met zijn voorstel tot een nieuwe
inrichting van het VHMO, in 1946 werd het schema-Bolkestein gepubliceerd en in 1951
kwam onderwijs-minister Rutten met zijn plannen. Het is hier niet de plaats deze
voorstellen uiteen te zetten. Voor een gedetailleerde behandeling van deze plannen zij
verwezen naar Verlinden, Grotenhuis en Dodde.97

In 1963 slaagde de minister van Onderwijs J.M.L.Th. Cals erin zijn
Mammoetwet door het parlement aanvaard te krijgen. “Alzo wij in overweging genomen
hebben, dat het wenselijk is, ter verkrijging van een samenhangend geheel van
onderwijsvoorzieningen, het voortgezet onderwijs in een wet te regelen...”, zo begint de
considerans van het betreffende wetsontwerp.98 Die grotere samenhang diende ten goede
te komen aan de leerling, die daardoor meer kans zou hebben een voortgezette vorming
te krijgen die bij zijn of haar aanleg en capaciteiten paste. 99 Een gemeenschappelijk
brugjaar voor leerlingen die algemeen vormend onderwijs gingen volgen zou door de
toegepaste didactiek en het ontbreken van een overladen programma de overgang naar het
voortgezet onderwijs moeten vergemakkelijken.100 Ook de doorstroming tussen
verschillende schooltypen zou gemakkelijker moeten worden. “De erkenning van
persoonsvorming en individuele ontplooiing als uitgangspunt én als doelstelling van het
onderwijs doortrok de nieuwe wet op alle niveaus en terreinen”, aldus Grotenhuis.101
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95 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 281.
96 Bartels, Een eeuw, bijlage V.
97 J.A.A. Verlinden, De mammoetwet, nieuwe fase in de ontwikkeling van ons onderwijs. (Deventer: Kluwer,
1968), hoofdstuk 2. Dodde, Geschiedenis, de hoofdstukken 2 en 3. Grotenhuis, Op zoek, de hoofdstukken
2, 5 en 6.
98 Geciteerd bij Elias, Van mammoet tot wet, 15.
99 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 287.
100 Algemeen vormend onderwijs, in tegenstelling tot het beroepsonderwijs, werd geboden op het VWO,
het HAVO en het MAVO.
101 Grotenhuis, Op zoek, 174.



Voor de onderhavige studie zijn vooral twee typen onderwijs uit de nieuwe wet
van belang, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) en het hoger algemeen
voortgezet onderwijs (HAVO). Het VWO kende een cursusduur van zes jaar en leerlingen
dienden in zeven vakken examen te doen. Het HAVO duurde vijf jaar en kende zes
examenvakken. De manier waarop het examen zou worden afgenomen en de vakken
waarin examen gedaan diende te worden waren nog niet in de wet zelf vastgelegd, maar
werden later geregeld.102 Voor het vak economie, zoals voor de meeste vakken, kwam er
een tweeledig examen. Naast een schoolexamen, dat bestond uit een aantal
‘schoolonderzoeken’, was voor beide schooltypen voorzien in een centraal (landelijk)
schriftelijk examen. Het eindcijfer werd bepaald op het rekenkundig gemiddelde van
school- en centraal examen. Met uitzondering van de scholen die aan het experimenteren
waren met het nieuwe examen, werden de eerste reguliere centrale examens voor de HAVO-
dagscholen in 1973 afgenomen; het VWO volgde een jaar later. 

Volgens artikel 7 van de Mammoetwet is het VWO “...het onderwijs dat is
ingericht ter voorbereiding op aansluitend wetenschappelijk onderwijs en dat mede
algemene vorming omvat.” Met deze formulering werd een eind gemaakt aan de in de
praktijk gegroeide tweeslachtigheid rond de HBS, die immers als eindonderwijs, als
‘maatschappijschool’, bedoeld was, maar door de meerderheid van de leerlingen als
voorbereiding op vervolgonderwijs werd gezien. Het VWO was eenduidig bedoeld als
voorbereiding op de universiteit. Dit type onderwijs zou gegeven gaan worden aan
gymnasia, athenea en lycea. De gymnasia konden vooralsnog zelfstandig blijven, het
atheneum gold als voortzetting van de HBS en het lyceum, dat eindelijk een wettelijke basis
kreeg, bood, na een brugperiode, de weg tot een gymnasium- dan wel een atheneum-
diploma.

Voor het economieonderwijs niet onbelangrijk was de bepaling in hetzelfde
artikel 7 van de Mammoetwet dat het onderwijs in de hoogste klassen van het atheneum
in een A- en een B-richting gegeven diende te worden. Overeenkomstig de situatie op de
HBS, had de A-richting op het atheneum een economisch-maatschappelijk karakter en de
B-richting een wiskundig-natuurwetenschappelijk.103 De vraag was echter hoe het
onderwijs op het atheneum-A ‘niveau’ kon krijgen. Op het gymnasium deden de klassieke
talen dienst als selectiemiddel, op het atheneum-B kregen de wis- en natuurkunde die
functie. Men was er beducht voor dat het atheneum-A dezelfde kant zou opgaan als de
HBS-A, dat in de beeldvorming niet zelden als een vergaarbak werd gezien voor leerlingen

57

HOOFDSTUK 2

102 ‘Eindexamenregeling VWO-HAVO-MAVO’, AVO 70-2, 26-1970.
103 Op het gymnasium, dat ook een A-richting (met nadruk op klassieke talen) en een B-richting 
(met nadruk op wiskunde en natuurwetenschappen) kende, behoorde het vak economische weten-
schappen en recht I tot de keuzevakken.



die het niveau van het gymnasium of de HBS-B niet aankonden.104 Het idee van de minister
was dat de economische wetenschappen als ‘intelligentietest’ zouden moeten fungeren.105

In de woorden van de minister zelf: “Om voor het atheneum A een niveau te waarborgen
gelijk aan dat van andere v.w.o. richtingen, zullen de economische wetenschappen in meer
theoretisch-wetenschappelijke zin dienen te worden gegeven.”106 In de jaren zeventig zou
het op deze leest geschoeide vak economie tot felle protesten en een richtingenstrijd in
het economieonderwijs leiden.

Overigens lagen de vakkenpaketten in het nieuwe atheneum niet zo vast als onder
het regiem van de HBS. Atheneum-A leerlingen bijvoorbeeld dienden in elk geval examen
te doen in de vakken Nederlands en economische wetenschappen en recht I, de opvolger
van het vak staathuishoudkunde. De andere vijf examenvakken konden binnen zekere
beperkingen en soms geheel vrij worden gekozen. Het vak economie I was keuzevak voor
atheneum-B leerlingen en ook voor leerlingen van de beide gymnasiumrichtingen.107

Het idee dat de diverse studierichtingen binnen het VWO een duidelijk eigen
karakter dienden te krijgen werd al snel door de feitelijke ontwikkelingen achterhaald. In
de eerste helft van de jaren zeventig ontstond als een volgende stap in een meer
leerlinggericht aanbod de mogelijkheid van een zogenaamd ‘ongedeeld VWO’: leerlingen
kregen nog meer vrijheid hun eigen vakkenpakket samen te stellen.108 Op deze manier
vervaagde enerzijds de grens tussen het gymnasium en het atheneum (althans op grote
scholengemeenschappen) en anderzijds die tussen het atheneum-A en -B. Voor het vak
economie I betekende een en ander een zekere statusdaling: het was immers op het
atheneum-A naast Nederlands het enige verplichte vak, terwijl het in het ongedeeld VWO
voor alle leerlingen keuzevak werd.109 Het ongedeeld VWO werd uiteindelijk de standaard,
in 2001 deden de laatste leerlingen examen in de atheneum-A dan wel B-richting.

In artikel 8 presenteerde de Mammoetwet het HAVO: het “... hoger algemeen
voortgezet onderwijs is het onderwijs dat is ingericht ter voorbereiding op aansluitend
hoger beroepsonderwijs en dat mede algemene vorming omvat.” In feite werd zo een nieuw
schooltype geschoven tussen de oude HBS, nu opgenomen in het VWO, en de oude MULO,
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104 We verwijzen hier naar de in de vorige paragraaf geciteerde passages van Thiel en Sleumer. Ook 
F.J. de Jong liet zich in een eerder geciteerd artikel (De Jong, Een voorstel) in deze geest uit; hij noemde
de HBS-A een “afvalbak”.
105 Grotenhuis, Op zoek, 178. In de Mammoetwet was sprake van ‘Economische Wetenschappen’ (EW).
Later zou het onderscheid EW I (algemene economie) en EW II (bedrijfseconomie) worden gemaakt.
106 Memorie van Antwoord. Geciteerd door A. de Jong, ‘De plaats van de economische vakken en van de
maatschappijleer in het wetsontwerp Voortgezet Onderwijs’. Tijdschrift voor het economisch onderwijs 62
(1961): 107-114.
107 ‘Eindexamenregeling VWO-HAVO-MAVO’, AVO 70-2, 26-1970.
108 Deze afwijking van met name artikel 7 van de Mammoetwet, waarin sprake was van afdelingen 
atheneum-A en -B, werd mogelijk door de ‘Experimentenwet onderwijs’ (9 juli 1970), die toestond dat
scholen in zekere mate konden afwijken van de oorspronkelijke wettekst.
109 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 290.



nu gecontinueerd als MAVO. Boekholt & De Booy merken op dat het HAVO “... de
opleiding [werd] die nog het meest herinnerde aan Thorbeckes ‘maatschappijschool’”,
gezien de brede, algemene vorming.110 Grotenhuis plaatst het HAVO tegen de achtergrond
van reform-pedagogische beweging, die vanaf het einde van de 19de eeuw invloed
uitoefende: “Het HAVO kan als de belangrijkste realisering van het pedagogische
individueel gerichte vernieuwingsstreven worden gezien. In geen ander schooltype was de
keuzevrijheid van leerlingen bij de samenstelling van hun vakkenpakket zo groot.” 111 Zoals
we zagen ontstond die vrijheid later ook in het ongedeeld VWO. In tegenstelling tot het
gymnasium en het atheneum kende het HAVO geen A- en B-richting, er was sprake van
een systeem van ‘vrije differentiatie’.112 Wel was het verplicht examen te doen in het vak
Nederlands en in Frans, Duits of Engels.

Binnen de Wet op het Voortgezet Onderwijs is vanaf 1998 een nieuw regiem
ingevoerd, de Tweede Fase, informeel wel met de naam ‘studiehuis’ aangeduid.113 Deze
laatste naam lijkt te suggereren dat een bepaalde didactiek werd voorgeschreven, hetgeen
nauwelijks het geval was. Wel werd de wet zodanig aangepast dat er na de 3de klas gekozen
diende te worden uit een viertal profielen, elk met een eigen karakter. De considerans van
de gewijzigde wet stelde dat het nodig was te komen tot een betere aansluiting met het
vervolgonderwijs en dat er daartoe meer intern samenhangende vakkenpaketten gecreëerd
moesten worden. Verder wilde de wet “... scholen meer ruimte geven in de keuze van
werkvormen in het onderwijsprogramma voor de hogere leerjaren.” De wettelijk
voorgeschreven didactische vernieuwing in de Tweede Fase beperkte zich tot de
verplichting tot het maken van zogenaamde praktische opdrachten en een profielwerkstuk.
In beide gevallen werd van leerlingen verwacht enig zelfstandig onderzoek te doen en
daarvan verslag uit te brengen. 

In artikel 12 van de wet werd vastgelegd dat elke leerling examen moest doen in
vakken uit het gemeenschappelijk deel, een profieldeel en het vrije deel. Het
gemeenschappelijk deel bestaat onder meer uit Nederlands en Engels. Wat het profieldeel
betreft dient een keuze te worden gemaakt uit de richtingen ‘natuur & techniek‘, ‘natuur
& gezondheid‘, ‘economie & maatschappij‘ en ‘cultuur & maatschappij‘. Het vak economie
werd verplicht opgenomen in het profiel ‘economie & maatschappij‘. In het vrije deel ten
slotte kon de leerling eigen keuzes maken, daarin eventueel beperkt door de betreffende
school. Met de invoering van de profielen was de bijna absolute keuzevrijheid die het
ongedeeld VWO en het HAVO kenmerkte, voor een deel verdwenen. Een noviteit was het
zogenaamde ‘deelvak’, dat voor veel vakken werd ingevoerd. Het deelvak bevatte een selectie
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110 Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school, 287.
111 Grotenhuis, Op zoek, 193.
112 Verlinden, De mammoetwet, 31.
113 Deze wijziging op de Wet Voortgezet Onderwijs kwam op 2 juli 1997 in het Staatsblad.



uit de leerstof van het ‘totaalvak’. In het algemeen werd het verschijnsel deelvak
gelegitimeerd met het argument dat niet elke leerling alles hoefde te weten van een bepaald
vak. In de praktijk echter ontstond met de invoering van het deelvak een voor scholen
moeilijk te organiseren, versnipperd lesrooster. In 2007 werd het deelvak dan ook afgeschaft.

Over de formele status van het vak economie onder het regiem van de Wet op
het Voortgezet Onderwijs ten opzichte van dat tijdens de pré-Mammoet periode is het
moeilijk uitspraken te doen. Over het HAVO als nieuw schooltype valt in dit opzicht weinig
te melden; de vergelijking heeft dus betrekking op de HBS en het VWO. Kijkend naar het
deel van de leerlingen dat met het vak economie kennismaakte, kunnen we vaststellen dat
alle HBS-leerlingen, zowel van de A- als de B-richting, het vak staathuishoudkunde
dienden te volgen. Zeker in het ongedeeld VWO was dat niet het geval; economie was
immers een keuzevak, dat niet door alle leerlingen werd gevolgd. Wel lag het aantal lesuren
vrijwel altijd hoger dan volgens de formule 2-2 op de HBS-A. In de in 1967 gepubliceerde
minimumtabel was de formule voor het HAVO 2-2. Wat het VWO betreft: voor de groep
economische wetenschappen en recht, dus economie I en II samen, gold op het atheneum-
A voor alle leerjaren een wekelijks aantal lesuren van 12.114 Wat betreft het vak
economische wetenschappen en recht I: de meeste scholen zaten, soms royaal, boven de
minimumtabel. Direct al in het begin praktiseerden de meeste HAVO-afdelingen de
formule 3-3. De meeste VWO-afdelingen gaven in de vijfde en zesde klas elk 4 uur
economische wetenschappen I.115 Ook in diverse discussienota’s werden voor het VWO
formules als 2-2-4, 1-4-3 of 4-4 aanbevolen.116 Ten slotte kan nog worden aangenomen
dat de overgang van een mondeling naar een schriftelijk examen een statusverhoging van
het vak economie heeft betekend.

2.6 Staathuishoudkunde aan de universiteiten

De eerste leraren staathuishoudkunde waren universitair geschoold; andere bevoegden,
zoals op grond van een MO-akte, waren er nog niet. En ook later was een flink deel van de
leraren staathuishoudkunde/economie academisch geschoold. Dat roept de vraag op naar
de positite van de staathuishoudkunde aan de universiteiten. In deze paragraaf kijken we
eerst naar de organisatorische aspecten daarvan; daarna maken we enkele opmerkingen
over de ontwikkeling van de economische wetenschap.
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114 KB 26 oktober 1967 (Staatblad 526). Via AVO 72-02 overigens verminderd tot 11 lesuren.
115 E. Schoorl, ‘Economie op dagscholen: uren en leermiddelen’. Didactiek der Sociale Wetenschappen 3
(1972): 6. Het betrof overigens experimenteerscholen. 
116 Zie bijvoorbeeld: ‘Discussienota ten dienste van het onderwijskundig overleg te Lochem’ (1970). 
Archief VOS.



De positie van de staathuishoudkunde op de universiteiten
Staathuishoudkunde was aan de vooravond van de invoering op de HBS een nog relatief
jonge wetenschap. Dat de staathuishoudkunde tijdens de parlementaire behandelingen in
1863 zonder kritiek als schoolvak werd geaccepteerd, betekende niet dat opname van dit
vak in het curriculum van de HBS vanzelfsprekend was. Dat bleek later wel, gezien de
regelmatig opduikende twijfels over het nut van het vak. Een voorbeeld daarvan vinden
we in een notitie van het hoofdbestuur van de Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen
van Middelbaar Onderwijs uit 1876. Het hoofdbestuur geeft in overweging enkele
staathuishoudkundige elementen onder te brengen bij andere vakken en het vak als zodanig
te schrappen. De staathuishoudkunde wordt gezien als “... een nog weinig zekere
wetenschap, welker beoefenaars onderling steeds in strijd zijn over de grondslagen.”117 De
staathuishoudkunde mocht dan door sommigen als “een weinig zekere wetenschap”
worden gezien, aan de Nederlandse universiteiten was het vak in de eerste helft van de
19de eeuw min of meer gearriveerd geraakt. Overigens heeft Thorbecke zelf in Gent in
de periode 1825-1830 en later in 1848 in Leiden colleges staathuishoudkunde verzorgd,
maar naar de invloed daarvan op de inhoud van de door hem ingediende Wet op het
Middelbaar Onderwijs kan men slechts raden.118

Rond het midden van de 19de eeuw boden de vier Nederlandse universiteiten –
de rijksuniversiteiten van Leiden, Groningen en Utrecht en de gemeentelijke universiteit
van Amsterdam119 – onderdak aan diverse faculteiten: theologie, rechten, geneeskunde,
letteren & wijsbegeerte en wis- & natuurkunde.120 Een economische faculteit bestond niet,
staathuishoudkunde werd als bijvak aan de juridische faculteit gegeven. Gedurende de
eerste helft van de 19de eeuw kregen alle juridische faculteiten een leerstoel
‘staathuishoudkunde en statistiek’, het laatst in Groningen in 1843. Als het vak aan de
betreffende faculteit werd aangeboden, waren rechtenstudenten verplicht het te volgen.
In de praktijk maakten dus alle rechtenstudenten kennis met de staathuishoudkunde.121

Baggen maakt melding van het feit dat in Leiden tussen 1815 en 1845 ruim 40 procent
van de studenten rechten studeerde, in Groningen studeerden tussen 1820 en 1830
ongeveer 34 procent van de studenten aan de juridische faculteit.122 Een aanzienlijk deel
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117 ‘Prae-advies van het Hoofdbestuur’. Berichten en Mededelingen van de Vereeniging van Leeraren aan
Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs 1 (1875-1878): 7.
118 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 27.
119 De Universiteit van Amsterdam (bekend als Atheneum Illustre) was tot 1876 officieel geen 
universiteit. De Vrije Universiteit te Amsterdam werd pas later, in 1880, opgericht.
120 J.C.M. Wachelder, Universiteit tussen vorming en opleiding, De modernisering van de Nederlandse 
universiteiten in de negentiende eeuw. (Hilversum: Verloren, 1992), 73 en Boekholt & De Booy, 
Geschiedenis van de school, 197.
121 Wachelder, Universiteit, 186. 
122 P. Baggen, Vorming door wetenschap, Universitair onderwijs in Nederland 1815-1960. (Delft: Eburon,
1998), 66.



van de academici maakte dus kennis met de staathuishoudkunde.123

Dat staathuishoudkunde aan de juridische faculteit werd gegeven is historisch
goed verklaarbaar. Zoals we in paragraaf 1.2 zagen maakte de staathuishoudkunde deel
uit van een bredere groep disciplines, de staatswetenschappen, die alle tot doel hadden een
wetenschappelijke basis te verschaffen voor het besturen van de staat. Dat het lang heeft
geduurd voordat de staathuishoudkunde uit de staatswetenschappen werd gelicht, wijt
Nieuwenburg onder andere aan het geringe aantal studenten dat zo’n gespecialiseerde
studierichting zijns inziens zou trekken. Het bedrijfsleven was weinig geïnteresseerd in de
toch tamelijk theoretische staathuishoudkunde; alleen studenten met bestuurlijke ambities
en later, na 1863, potentiële leraren aan het middelbaar onderwijs zouden belangstelling
kunnen tonen.124

In het begin van de 19de eeuw was het verschil tussen statistiek en
staathuishoudkunde niet altijd even duidelijk. Nog in 1825 merkte G.K. van Hogendorp
op “... dat sommigen niet behoorlijk onderscheiden tussen de statistiek en de politieke
oeconomie. De statistiek is eene beschrijving van alles, althans van al wat behoort tot de
nationale welvaart. De politieke oeconomie, of Huishouding van Staat, behelst de
voorschriften om het beste gebruik van alles te maken, ter bevordering der nationale
welvaart.”125 Statistiek, dat in zijn naam ook naar dienstbaarheid aan de staat verwijst, was
onder andere van belang voor het vaststellen van de belastinggrondslag of voor de bepaling
voor de mogelijke omvang van het leger.126

Overigens had de statistiek destijds niet het uitsluitend kwantitatieve karakter
dat ze tegenwoordig heeft, maar kon ook kwalitatief-beschrijvend van aard zijn. Men denke
aan beschrijvingen van landen, staatsinstellingen, geografie en klimaat.127

Gaandeweg de eerste helft van de 19de eeuw trad er een terreinafbakening op
tussen de theoretische staathuishoudkunde en de descriptieve statistiek. Niettemin bleven
in het middelbaar onderwijs staathuishoudkunde en statistiek, zij het vooral nominaal, nog
tot ver in de 20ste eeuw aan elkaar verbonden. Tot aan de invoering van de Mammoetwet
in 1968 werd aan de 5-jarige HBS officieel ‘staathuishoudkunde en de statistiek,
inzonderheid van Nederland en zijne koloniën in andere werelddeelen’128 gegeven, hoewel
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123 Volgens Boschloo is de vroege en systematische invoering van de staathuishoudkunde op 
Nederlandse universiteiten een uitzondering in Europa, vooral omdat hier de burgerij de toon aangaf.
Zie hiervoor Boschloo, De productiemaatschappij, 199 en 251.
124 C.F.K. Nieuwenburg, Staathuishoudkunde en Statistiek aan de universiteit van Utrecht van 1636 tot
2000. (Utrecht: Universiteit van Utrecht, 2002), 36.
125 Geciteerd bij J.P. Duyverman, ‘Feiten en feitjes betreffende de groei van de economische wetenschap
in Nederland’. De Economist 126 (1978): 1-36.
126 H. Maas, Spelregels van economen, De ontwikkeling van de economiebeoefening. (Den Haag: Boom
Lemma, 2010), 52.
127 Boschloo, De productiemaatschappij, 15.
128 Artikel 17 van de Wet op het Middelbaar Onderwijs (Staatsblad 50, 1863).



gegeven, hoewel de toevoeging ‘en de statistiek’ uiteindelijk weinig betekenis meer had.
Was het voor de staathuishoudkunde een nadeel dat het als bijvak aan de

juridische faculteit werd gegeven? Hasenberg Butter is geneigd die vraag positief te
beantwoorden.129 Omdat de staathuishoudkunde toch een wat vreemd element in de
rechtenfaculteit was, zou ze onvoldoende kans hebben gekregen zich als afzonderlijke
discipline te ontplooien. Nieuwenburg valt haar daarin bij, staathuishoudkunde werd
vrijwel altijd gedoceerd door hoogleraren die ook andere vakken gaven, hetgeen
versnippering in de hand werkte.130 Boschloo laat een positiever geluid horen: binnen de
juridische faculteit kreeg de staathuishoudkunde de kans uit te groeien tot een volwaardige
wetenschap. “In het begin van de negentiende eeuw ontwikkelde de economie zich in
korte tijd tot een zelfstandige, invloedrijke wetenschap, die aan alle universiteiten werd
beoefend en waarmee iedere juridische student in aanraking kwam.”131 Maar hoe positief
je ook over de ontwikkeling van de staathuishoudkunde in de 19de eeuw wilt zijn, buiten
de juridische faculteiten zou het vak als zelfstandige discipline weinig tot geen kans hebben
gemaakt, daarover zijn de geciteerde auteurs het wel eens.

Overigens was het mogelijk om binnen de rechtenfaculteit af te studeren in de
staatswetenschappen. Er werd echter weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Nog
in 1920 studeerden aan de Nederlandse universiteiten in totaal slechts 33 studenten af in
de staatswetenschappen. J.H. van Zanten, lector in de statistiek aan de Universiteit van
Amsterdam en zelf gepromoveerd in de staatswetenschappen, merkte naar aanleiding
daarvan op “... dat men mag zeggen, dat de studie van de staatswetenschappen in ons land
eigenlijk nagenoeg niet aan de universiteiten wordt beoefend.”132 Daar komt bij dat de
colleges staathuishoudkunde door de studenten in die tijd maar matig werden gewaardeerd.
In 1921 besloot de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek tot een
enquête onder alumni van de (destijds) vijf universiteiten.133 Daaraan vooraf ventileerde J.
Kalma, hoofdredacteur van het Maandblad voor Handelsonderwijs en Handelswetenschappen,
zijn opvatting over dit onderwijs. “Het verband met de maatschappij zelf wordt te veel uit
het oog verloren. Het wordt een dood vak. [...] Het komt voor, dat studenten, die het
candidaatsexamen moeten afleggen, op de colleges nooit iets hebben gehoord b.v. over
[het] bankwezen. [...] Het leven ontbreekt te veel én in de stof én in de voordracht.”134 De
uitkomst van de enquête gaf Kalma gelijk, 80 procent van de ondervraagden kwalificeerde
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het onderwijs in de staathuishoudkunde als onvoldoende. De voornaamste klacht had
betrekking op het theoretisch karakter van het gebodene; het was te veel “graue theorie”
en de aansluiting met de economische praktijk zou nagenoeg ontbreken. Daarnaast waren
er klachten over de als matig beschouwde taakopvatting van de professoren.135

Pas in de loop van de 20ste eeuw kregen de economische vakken aan het hoger
onderwijs ook organisatorisch meer status, het eerst in Rotterdam, waar in 1913 de
Nederlandse Handels Hogeschool gesticht werd. In 1922 werd aan de Universiteit van
Amsterdam de Faculteit voor Handelswetenschappen opgericht. In 1927 volgde in Tilburg
de Rooms-Katholieke Handels Hogeschool. Zoals aan de naamgeving al valt af te lezen,
ging het in deze gevallen aanvankelijk vooral om onderwijs in de handelswetenschappen,
de staathuishoudkunde werd slechts in de marge daarvan gedoceerd.136 In de jaren dertig
verdween overigens de aanduiding ‘handel’ uit de diverse namen en werd vervangen door
‘economisch’. In 1948 kregen de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Rijksuniversiteit
Groningen economische faculteiten; in 1976 volgde de Rijksuniversiteit Limburg te
Maastricht.137

De ontwikkeling van de economische wetenschap
We besteden in deze paragraaf ook enige aandacht aan de inhoudelijke ontwikkeling van
de economische wetenschap. We doen dat door gebruik te maken van de theorie over de
paradigma-wisselingen van Kuhn.

Volgens Kuhn kent de ontwikkeling van een wetenschap periodiek versnellingen,
‘revoluties’, waarin het ene paradigma wordt vervangen door het andere. Hij koppelde het
begrip paradigma aan wat hij normal science noemde. Paradigma’s worden “... revealed in
textbooks, lectures and laboratory exercises. By studying them and by practising them, the
members of the corresponding community learn their trade.”138 Paradigma’s hebben niet
het eeuwige leven en kunnen op de proef worden gesteld door anomalieën (zoals de min
of meer toevallige ontdekking van de röntgen-straling) of door het langzaam maar zeker
onbruikbaar worden van bestaande denkbeelden bij het verklaren van verschijnselen in de
empirische werkelijkheid (zoals het aan het einde van de Middeleeuwen steeds
problematischer worden van het ptolemeïsche wereldbeeld bij het voorspellen van de stand
van sterren en planeten). Uiteindelijk zal een paradigmawisseling, ‘a scientific revolution’,
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optreden, waarbij  “... an older paradigma is replaced in whole or in part by an incompatible
new one.”139

Bij de toepassing van deze theorie op de ontwikkeling van de economische
wetenschap moeten enkele kanttekeningen worden gemaakt. In de eerste plaats is binnen
de mainstream economics één belangrijk aspect van de economische wetenschap gedurende
het grootste deel van onze onderzoeksperiode zelden serieus in twijfel getrokken, namelijk
dat de economie een zelfregulerend systeem is. Men zou kunnen zeggen dat het paradigma
van de volkomen concurrentie op de achtergrond voortdurend aanwezig is. Klant
formuleert het zo: “Het meest opvallende ideaal van de economen is dat van het volkomen
marktmechanisme, volgens sommigen zo dicht mogelijk te benaderen door laisser faire en
volgens anderen door systematisch te interveniëren en te corrigeren. Zelfs zij die voor
afschaffing van het marktmechanisme hebben gepleit, keren bij hun pogingen tot
toepassing van hun ideaal menigmaal terug tot marktconforme maatregelen en herstel van
markten.”140 Een tweede kanttekening betreft het in de economische wetenschap
gelijktijdig naast elkaar bestaan van meerdere paradigma’s. Zo kreeg rond het midden van
de 19de eeuw de dominante Klassieke School gezelschap van de marxistische benadering
en de Historische School. In retrospectief kunnen we vaststellen dat de laatste twee
paradigma’s uiteindelijk niet tot de 20ste-eeuwse hoofdstroming zijn doorgedrongen;
destijds waren het echter veelbelovende en invloedrijke stromingen, die ook in
economiemethodes de nodige sporen hebben achtergelaten.

Er zijn twee momenten in de ontwikkeling van het economisch denken geweest
die regelmatig met de term ‘revolutie’ zijn aangeduid. In de eerste plaats de overgang van
de klassieke naar de neoklassieke economie rond 1870. Wat dit jaar betreft spreekt
Schumpeter van “... breaks with tradition as distinct as we can ever expect to observe in
what must always be fundamentally a continuous process.”141 Ook een recenter handboek
als dat van Ekelund & Hébert spreekt van de ‘marginalist revolution’ en een ‘new departure’
als het om de ontwikkelingen in het economisch denken rond 1870 gaat.142 Als een tweede
‘revolutionair’ moment wordt vaak de publicatie van het hoofdwerk van John Maynard
Keynes in 1936 gezien. De term ‘keynesiaanse revolutie’ komen we herhaaldelijk tegen.
Bijvoorbeeld bij Blaug (“There really was a Keynesian Revolution!”143), alsook bij Deane,
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Galbraith en Canterberry, om slechts enkele voorbeelden te noemen.144

Dit overzichtelijke beeld van de ontwikkeling van de economische wetenschap
als een rivier met twee stroomversnellingen is echter niet onproblematisch. Naast het al
genoemde gelijktijdig naast elkaar bestaan van meerdere paradigma’s, is het niet zo heel
moeilijk het belang van de twee genoemde ‘revoluties’ te relativeren. Dat is dan ook
gebeurd. We verwijzen wat dit betreft naar de genoemde handboeken. Het gaat hier te
ver alle argumenten vóór of tegen het bestaan van een paradigmawisseling in beide gevallen
te wegen. Of er al dan niet sprake was van een paradigmawisseling in de kuhniaanse
betekenis, is voor ons doel ook van minder belang dan de algemeen aanvaarde opvatting
dat er rond de jaren 1870 en 1936 betekenisvolle veranderingen in de economische
wetenschap in gang werden gezet.

De periode tot ongeveer 1870 werd gedomineerd door de zogenaamde Klassieke School.
Onbetwiste stichter was Adam Smith met zijn The Wealth of Nations uit 1776.145 “Before
Adam Smith there has been much economic discussion; with him we reach the stage of
discussing economics”, aldus de Engelsman Alexander Gray.146 De Schotse moraalfilosoof
Adam Smith wordt doorgaans gezien als degene die het economisch denken systeem
gegeven heeft, die er dus een wetenschap van heeft gemaakt. Dezelfde Gray vat het systeem
van Smith op een bewonderenswaardige manier samen: “He saw society on its economic
side working automatically through competition and self-interest, the whole being knit
together by division of labour and the multiplex process of exchange resulting
therefrom.”147 Een belangrijk kenmerk van de Klassieke School was het gezichtspunt van
waaruit economische problemen werden bekeken. Voor de klassieken bestond het
economisch probleem vooral in de tegenstelling tussen de beperkte hoeveelheid grond en
een groeiende bevolking. Daaruit vloeiden bepaalde trendmatige bewegingen van
productie, winst, pacht en dergelijke voort. Ze hadden dus belangstelling voor brede
ontwikkelingswetten op lange termijn. Een befaamd voorbeeld is de bevolkingstheorie
van Thomas Robert Malthus (1766-1834): de voedselproductie zou de bevolkingsgroei
niet kunnen bijhouden, waarna periodieke hongersnoden het evenwicht dienden te
‘herstellen’.
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De veranderingen die zich na 1870 geleidelijk manifesteerden in de economische
wetenschap waren vrij fundamenteel. Een belangrijk kenmerk van wat de Neoklassieke
School ging heten was een verschuiving in de belangstelling van brede maatschappelijke
tendensen naar micro-economische problemen: hoe kon, gegeven de hoeveelheid en
kwaliteit van de productiefactoren, een optimale aanwending ervan worden bereikt? De
prijsvorming op markten kwam aldus in het centrum van de belangstelling te staan. Ook
het waardeprobleem werd anders benaderd. Een product had waarde niet alleen omdat
productiefactoren hadden samengewerkt om het tot stand te brengen, maar ook omdat
het door de vrager nuttig gevonden werd. Waarde had niet alleen een objectieve kant (de
gemaakte kosten), maar ook een subjectieve (de waardering door de vrager). Een derde
verandering was de aandacht voor ‘marginale grootheden’. Niet zozeer het totale nut dat
een goed opleverde was van belang voor de prijsvorming, maar het extra (marginaal)
ervaren nut bepaalde de waardering.

De klassieke en neoklassieke theorie waren sterk verbonden met het
vrijemarktdenken. In de loop van de 19de eeuw kwamen, geïnspireerd door de eerder
gememoreerde ‘sociale kwestie’, twee stromingen op die zich verzetten tegen een
ongebreideld liberalisme, namelijk het marxisme en de Historische School. Onder
marxisme/socialisme wordt hier niet alleen het zogenaamde wetenschappelijke socialisme
van Marx en Engels verstaan, maar ook het daaraan voorafgaande utopisch socialisme
zoals dat van Owen, Fourier en Proudhon. Karl Marx (1818-1883) was overigens in
bepaalde opzichten een klassiek econoom. Zoals de klassieken, zag hij waarde als een
objectieve grootheid, namelijk als ‘gestolde arbeid’, en ook híj had belangstelling voor brede
maatschappelijke tendensen.

De Historische School ontstond in Duitsland rond het midden van de 19de eeuw.
In de plaats van een abstract, aan de natuurwetenschappen ontleend wereldbeeld stelden
de economen die tot deze school behoorden dat elke situatie het resultaat is van een unieke
historische ontwikkeling. Als alternatief voor de klassieke methode stelden zij zogenaamde
Stufen-theorieën op, zoals die van K. Bücher (1847-1930), die een opeenvolging zag van
een Geschlossene Hauswirtschaft, een Stadtwirtschaft en ten slotte een Volkswirtschaft. Het
waren vooral de zogenaamde ‘katheder-socialisten’ onder hen die pleitten voor
overheidsingrijpen, bijvoorbeeld in de vorm van sociale wetgeving.

De neoklassieke theorie had, zoals opgemerkt, een sterk micro-economische
inslag. Toch kwamen ook beschouwingen met een meer macro-economisch karakter voor,
vooral rond de conjunctuurtheorie. Enigszins in de luwte ontwikkelden zich theorieën, die
een verklaring zochten voor de afwisseling van voorspoedige en minder fortuinlijke
perioden in de economie. Zo ontstonden monetaire, onderconsumptie- en
overinvesteringstheorieën en ook theorieën over de zogenaamde langegolfbeweging, een
cyclus die zo’n vijftig jaar zou moeten duren. Maar het zou tot Keynes’ publicatie in 1936
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van The General Theory of Employment, Interest and Money duren dat de macro-economie
naast de micro-economie het beeld van de economische wetenschap ging bepalen.

Keynes verschoof de aandacht van economen op twee manieren. In de eerste
plaats legde hij nadruk op de vraagkant van de economie, op de bestedingen dus, waar
zijn voorgangers uitgingen van de aanbodzijde, dus van de productiemiddelen en daarmee
van de productieve mogelijkheden. In de tweede plaats richtte hij zijn aandacht op macro-
variabelen als het nationaal inkomen, de totale investeringen en de totale besparingen.
Aangezien daarnaast de micro-economie deel bleef uitmaken van het instrumentarium
van de economische wetenschap, werd de aldus ontstane na-oorlogse combinatie van
micro- en macro-economie wel aangeduid als neoklassiek-keynesiaanse synthese.148 Het
befaamde handboek van Paul A. Samuelson, Economics, waarvan de eerste druk in 1948
verscheen, gaf daar een gezaghebbend overzicht van.

Gedurende de jaren vijftig ontwikkelde Milton Friedman zijn monetaristische
kijk op de economie, waarin voor de rol van de geldhoeveelheid een belangrijke plaats was
weggelegd. Tevens verbond hij aan zijn analyse een anti-keynesiaans vrijemarktdenken.
Beheersing van de geldhoeveelheid was in Friedmans ogen de belangrijkste taak van de
overheid, die zich verder zo veel mogelijk van ingrijpen diende te onthouden. Het was een
visie die vrijwel haaks stond op het in de jaren vijftig nog courante keynesianisme en die
de basis legde voor de kapitalistische rivival van de Amerikaanse president Reagan en de
Britse premier Thatcher.

De afgelopen decennia heeft zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voorgedaan,
waarvan we hier een aantal noemen. Om te beginnen is er aandacht gekomen voor de
micro-economische fundering van de macro-economie, waardoor die twee onderdelen
meer samenhang gingen vertonen. Daarnaast hebben economen zich buiten hun
traditionele vakgebied begeven en hebben ze nieuwe instrumenten in stelling gebracht.
Met het standaard-instrumentarium van de economie werden bijvoorbeeld in toenemende
mate beslissingen binnen de overheid en het gezinshuishouden geanalyseerd, bijvoorbeeld
door de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Gary Becker. Ook de zogenaamde speltheorie is
breed toepasbaar gebleken. Niet alleen beslissingen op oligopolistische markten kunnen
ermee worden geanalyseerd, ook overbevissing, het onderhoud van dijken of de beslissing
naar een balletvoorstelling dan wel naar de bioscoop te gaan lenen zich voor de
speltheoretische benadering. Aandacht is er ook gekomen voor een institutionele factor
als de eigendomsrechten. De Amerikaanse econoom Ronald Coase verbond het bestaan
van eigendomsrechten met de theorie van de externe effecten, de onbedoelde neveneffecten
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van productie en consumptie, zoals vervuiling. Het neoklassieke model verklaart waarom
bestrijding van externe effecten zonder overheidsingrijpen kan plaatsvinden, mits de
transactiekosten van die bestrijding niet te hoog uitvallen. Een nieuwe tak van analyse is
de gedragseconomie, waarin de analyse van economische beslissingen realistischer wordt
gemaakt door het psychologisch aspect in de beschouwing te betrekken. Ten slotte noemen
we de rol die informatie in de theorie is gaan spelen. De standaard-theorie ging uit van
transparante markten, in werkelijkheid echter is de informatie vaak asymmetrisch verdeeld,
waardoor bijvoorbeeld een verschijnsel als moral hazard kan worden verklaard.149 Als
resultaat van dit soort nieuwe ontwikkelingen ziet Sent het dominante neoklassiek-
keynesiaanse monism de afgelopen decennia vervangen worden door een pluralism, een
situatie waarin verschillende benaderingen naast elkaar bestaan.150

Ten slotte moet worden opgemerkt dat paradigma’s in veel gevallen een duidelijk politieke
associatie hadden. De economie is een maatschappijwetenschap en bijna alle grote
economen probeerden oplossingen te vinden voor de problemen van hun tijd. Meer nog
dan in de standaard ‘geschiedenissen’ van het economisch denken vinden we de
maatschappelijke betrokkenheid van veel economen in populaire geschriften als The
Worldly Philosophers van Robert L. Heilbroner (1953) of in Grand Pursuit van Sylvia Nasar
(2011) en uiteraard in hun biografieën. Zo wilde Adam Smith de overgereguleerde en
verstarde 18de-eeuwse economie openbreken om economische groei mogelijk te maken,
werd Karl Marx getroffen door de kommervolle omstandigheden waarin het ‘proletariaat’
in de 19de eeuw moest leven en werken en probeerde John Maynard Keynes een oplossing
te vinden voor de Grote Depressie van de jaren dertig van de 20ste eeuw – het zijn slechts
de meest voor de hand liggende voorbeelden.

2.7 De leraren en hun opleiding

Wie waren bevoegd tot het geven van onderwijs in de staathuishoudkunde aan de eerste
HBS’en? Volgens de wet van 1863 waren dat in de eerste plaats diegenen die met goed
gevolg een examen hadden afgelegd in “... de staathuishoudkunde en de statistiek,
inzonderheid van Nederland en van zijne koloniën en bezittingen in andere
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werelddeelen”.151 De wet doelde hier op de examens voor de zogenaamde ‘acten van
bekwaamheid’, in de wandeling Middelbaar Onderwijs (MO-) akte genoemd. Daarnaast
waren volgens artikel 86 diegenen bevoegd die de “graad van doctor in de regten” hadden
behaald. Met dit onderscheid in bevoegdheid werd een tweedeling in het docentencorps
aangebracht, die tot aan vandaag duurt. Enerzijds zijn er docenten met een universitaire
opleiding, anderzijds docenten die hun bevoegdheid op een andere manier hebben
verkregen.

Universiteiten
Uiteraard waren het aanvankelijk academici die het vak staathuishoudkunde aan de HBS
gingen geven, bevoegden met een MO-akte waren er nauwelijks nog. Eind 1867 waren er
in totaal 23 leraren staathuishoudkunde, van wie 22 gepromoveerd waren in de rechten.152

Het viel aanvankelijk niet mee voldoende leraren voor de staatswetenschappen en daarmee
voor de staathuishoudkunde te vinden en, eenmaal gevonden, aan een bepaalde school te
binden. De inspecteur voor het middelbaar onderwijs Steijn Parvé schreef: “Jonge doctoren
rechten zijn op enkele plaatsen te vinden, waar een rechtbank of een gerechtshof aanwezig
is; maar als zij eene rechterlijke betrekking krijgen, verlaten zij de betrekking aan de
hoogere burgerscholen, aan welke, met het oog op het gering aantal lesuren, slechts eene
geringe bezoldiging kan verbonden worden; men heeft dus voor dit vak in den regel een
onervaren en gedurig afwisselend personeel.”153 Een kras voorbeeld van het laatste geeft
Duyverman: op de 5-jarige HBS in Leiden werden de staatswetenschappen in een periode
van twintig jaar (1864-1884) door 11 leraren gegeven.154 De combinatie
staathuishoudkunde/staatsinrichting was, gegeven het geringe aantal lesuren voor deze
vakken, gebruikelijk. Nog in 1938 leerde een enquête onder 134 docenten dat een aantal
van 93 de beide staatswetenschappen doceerde. Vaak combineerde men het onderwijs in
de staatswetenschappen dan ook nog met lessen in andere vakken, zoals
handelswetenschappen, recht of geschiedenis.155

Al in 1876 werd het ‘jus docendi’ voor juristen beperkt tot diegenen die het vak
staathuishoudkunde ook in de doctoraalfase van hun studie hadden gevolgd. Niet
onlogisch, gezien het feit dat aan het gymnasium, destijds de enige vooropleiding voor de
universiteit, het vak staathuishoudkunde ontbrak, waardoor de juristen in de kandidaatsfase
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van hun studie vervolgens slechts kennismaakten met “enkel grondbeginselen”.156

Het zou te ver voeren hier een min of meer volledig beeld te geven van de
veranderingen die optraden in de bevoegdheidsregeling van universitair afgestudeerden
gedurende de afgelopen anderhalve eeuw. Het vak staathuishoudkunde ging na verloop
van tijd, naast aan de juridische faculteit, ook gegeven worden aan andere studierichtingen,
zoals aan de faculteit der letteren & wijsbegeerte157. Bovendien ontstonden in de 20ste
eeuw de Handels Hogescholen (in Rotterdam en Tilburg) en daarna de economische
faculteiten aan de universiteiten, het eerst in Amsterdam. Afgestudeerden van deze
instellingen kregen in de loop van de jaren dertig de onderwijsbevoegdheid in de
economie.158

Het heeft tot diep in de 20ste eeuw geduurd voordat aan universiteiten een min
of meer gestructureerde voorbereiding tot het leraarschap tot stand kwam. HBS-directeur
en later onderwijsinspecteur en onderwijsminister G. Bolkestein beschreef een eeuw
geleden de lijdensweg van “de paedagogische voorbereiding voor het leeraarsambt”. Het
KB van 19 september 1827 meldde in artikel 1 weliswaar: “Bij elk van ’s Rijks hooge
scholen zal opzettelijk onderwijs worden gegeven in de kunst van onderwijzen en opvoeden
(Paedagogica).” En inderdaad werden in de eerste helft van de 19de eeuw op de diverse
universiteiten ‘paedagogische colleges’ gegeven, maar deze waren weinig effectief, zodat
de betreffende verplichting in 1876 werd opgeheven.159 Toch kwam er in de 20ste eeuw
aan de universiteiten meer aandacht voor de pedagogisch-didactische voorbereiding voor
het beroep van leraar. Aan de meeste universiteiten werden hoogleraren pedagogiek
benoemd en voorzichtig werd voor studenten de mogelijkheid geopend te hospiteren op
middelbare scholen, het eerst in Amsterdam in 1908.160 Het zou echter tot 1955 duren
voordat de wetgever een doctoraal diploma op zichzelf niet voldoende achtte als
onderwijsbevoegdheid. De kandidaat moest tevens het bewijs leveren van “genoegzame
pedagogisch-didactische scholing in het algemeen, en ten aanzien van het vak of de
vakken, waarvoor bevoegdheid wordt verlangd, in het bijzonder”. In de praktijk kwam het
erop neer dat de student verplicht werd tot het bijwonen van bepaalde colleges en tot het
bijwonen van lessen gegeven door ervaren leraren. Een examen werd aan deze verplichting
echter niet verbonden.161 Overigens zou het, in verband met de relatief geringe
belangstelling van economen voor het onderwijs, tot 1983 duren voordat ook aan
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156 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 127.
157 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 139.
158 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 140.
159 G. Bolkestein, De paedagogiek aan de Nederlandsche universiteiten. (Amsterdam: Versluys, 1915), 30.
160 Bartels, Een eeuw, 169. Zie ook Amsing, Bakens verzetten, 33.
161 Bartels, Een eeuw, 170. Zie ook J. Vos & J. van der Linden, Waarvan Akte, geschiedenis van de 
MO-opleidingen,1912-1987. (Assen: Van Gorcum, 2004), 250.



afgestudeerden aan de economische faculteiten de eis van een pedagogisch-didactische
voorbereiding zou worden gesteld.162

Een meer systematische voorbereiding op het leraarschap vindt plaats op de
universitaire lerarenopleidingen (ULO’s), die in de jaren tachtig van de 20ste eeuw werden
opgericht. Na een doctoraal- dan wel masterstudie in de vakwetenschap kan aan een ULO
een onderwijskundige ‘kop’ op de opleiding worden gezet en aldus een eerstegraads
bevoegdheid worden gehaald. Overigens kan sinds 2009 ook met een universitaire
bachelor-opleiding een onderwijsbevoegdheid worden verkregen, maar met deze
bevoegdheid kan slechts les worden gegeven aan de eerste drie klassen van het HAVO en
VWO, alsook aan de theoretische leerweg van het VMBO.

MO-aktes
Een nieuw fenomeen, door de wet van 1863 in het leven geroepen, was de MO-akte. De
wetgever was bang dat er onvoldoende leraren voor de nieuwe schooltypen zouden zijn en
stelde daarom de ‘acten van bekwaamheid’ in. Het opvallende van deze regeling was dat
de overheid wel examens organiseerde, maar niet in de bijbehorende opleidingen
voorzag.163

Voor de twee staatswetenschappen, staathuishoudkunde en staatsinrichting,
bestond een zogenaamde ‘volledige acte’, de weinig populaire akte G, die verkregen kon
worden door examen te doen in beide vakken. Daarnaast bestonden de ‘afzonderlijke acten’,
alle getooid met de letter K in het KB van 1864 dat de programma’s en de eisen ten
behoeve van de examens regelde. Voor staathuishoudkunde en statistiek was dat de acte
KX, voor boekhouden de acte KXII.164

De diverse akten boden een zekere garantie voor vakinhoudelijke kennis.
Daarnaast was in hetzelfde KB van 1864 voorzien in een pedagogisch-didactische
voorbereiding door middel van het zogenaamde examen Q, waarin gevraagd werden:
“duidelijke begrippen van klassikaal onderwijs, van de onderscheidene leerwijzen, hare
voor- en nadelen en hare geschiedenis; geschiktheid om verkregene kennis mede te delen,
blijkbaar door mondelinge voordracht.” De opgaven voor het Q-examen werden aan het
vakinhoudelijke gedeelte toegevoegd. De onderwijsbevoegdheid werd uitsluitend verleend
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162 Een overzicht van bevoegdheden op grond van een doctoraal diploma aan het eind van de jaren 
tachtig geeft H. Klok, ‘Onderwijsbevoegdheid Economie op basis van doctoraal getuigschriften’. 
Tijdschrift voor het economisch onderwijs 88 (1988): 213-216.
163 Bartels, Een eeuw, 155. Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 115.
164 De akte voor staathuishoudkunde is, als overwegend ‘bovenbouwvak’, nooit gesplitst geweest in een
A- en een B-akte. Voor veel andere vakken was dat wel het geval, waarbij de A-akte bevoegdheid 
verleende voor het onderwijs aan alle middelbare scholen met uitzondering van de 5-jarige HBS; voor
het laatste schooltype was de B-akte gereserveerd. Zie hiervoor de wet op het Middelbaar Onderwijs,
paragraaf 2, en Bartels, Een eeuw, 150.



als aan de eisen voor het Q-examen was voldaan. Degenen die daaraan niet voldeden,
ontvingen een zogenaamde ‘huisacte’. Vooral de akte KXII – voor boekhouden – werd op
die manier gebruikt als vooropleiding voor functies bij bedrijfsleven en overheid.165

Het examen Q stelde in de praktijk niet veel voor. De meeste examencommissies
maakten er weinig werk van, áls ze er al vragen over stelden.166 Duyverman gewaagt van
telkenjare opgelapte zakken die gevuld werden met oude wijn. Hij geeft enkele voorbeelden
van vragen die aan de akte KX – voor staathuishoudkunde – werden toegevoegd.167

1903
1 Hoe zult gij uw onderwijs inrichten, om bij leerlingen eener H.B.School

belangstelling in de Staathuishoudkunde te wekken?
2 Welke onderdelen der Staathuishoudkunde acht gij voor behandeling met

leerlingen het meest geschikt en waarom?

1904
1 Welke methode acht gij voor het onderwijs in de Staathuishoudkunde op eene

hoogere burgerschool de meest geschikte?
2 Zult gij leerlingen eener hoogere burgerschool ook inleiden in het moderne

arbeidersvraagstuk? Zoo ja, op welke wijze?

1905
1 Welke onderwerpen uit de Staathuishoudkunde acht gij het meest geschikt voor

leerlingen der H.B.School, die met dat vak pas beginnen?
2 Op welke wijze zoudt gij de te behandelen stof in een tweejarigen cursus over

Staathuishoudkunde voor leerlingen eener H.B.School verdeelen?

Hoewel het nut van het examen Q door velen werd betwijfeld – ook gegeven het feit dat
aan universitair afgestudeerden dergelijke eisen niet werden gesteld – duurde het nog tot
1955 dat het examen Q vervangen werd door een afzonderlijk “bewijs van pedagogische
en didactische voorbereiding”.168

Afgezien van de onbevredigende voorbereiding tot het leraarschap, was er het algemene
probleem van het hoge percentage MO-kandidaten dat werd afgewezen. Zeker in de
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165 Vos & Van der Linden, Waarvan Akte, 3.
166 Vos & Van der Linden, Waarvan Akte, 3. Amsing, Bakens verzetten, 32.
167 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 134/5.
168 Bartels, Een eeuw, 155.



beginperiode haalde vaak ruim de helft van de kandidaten de eindstreep niet. Tussen 1864
en 1879 bijvoorbeeld slaagden van de in totaal (voor alle vakken) 2.158 mannelijke
kandidaten voor de afzonderlijke akten er slechts 989. De vrouwen deden het overigens
beter: van de 358 aanmeldingen slaagden er 230.169 Het vak staathuishoudkunde moest
het in de eerste jaren overigens niet van de MO-kandidaten hebben: tussen 1864 en 1874
slaagden in totaal slechts 6 kandidaten voor de akte KX. Ook het daaropvolgende
decennium leverde niet meer dan 2 à 3 kandidaten per jaar op.170

Parallel aan het hoge percentage gezakten werd er voortdurend geklaagd over de
geringe algemene ontwikkeling van de kandidaten.171 De wet van 1863 stelde geen eisen
aan de vooropleiding van de kandidaten. In een artikel in De Gids uit 1923 klaagt J. Aalbers,
secretaris van de Algemeene Vereeniging van Academisch Gevormde Leeraren, over de
geringe intellectuele bagage van de akte-kandidaten. “Het is toch niet in de eerste plaats
de vraag, of iemand voldoende kennis bezit om het examenvak te kunnen beoefenen, maar
of hij voldoende algemeene ontwikkeling en beschaving bezit om met jongelui uit alle
standen der maatschappij, die dikwijls van huis uit een vrij groote ontwikkeling mee
brengen, om te gaan. Daarom moet aan aanstaande leeraren de eisch gesteld worden,
minstens de school doorloopen te hebben, waaraan zij later les zullen geven en de kennis
hebben verkregen, die zij hun leerlingen moeten bijbrengen.”172 In de praktijk echter waren
het veelal onderwijzers die het erop waagden en zich voor het examen inschreven. Men
kan zich de – ook sociale – afstand voorstellen tussen de uit de maatschappelijke elite
voortgekomen, academisch geschoolde examinatoren en de vaak uit de burgerstand
afkomstige, tot op dat moment lager geschoolde, kandidaten.

Ook ten aanzien van het MO-examen in de staathuishoudkunde waren de
klachten niet van de lucht. Zo lezen we in het Verslag over 1917: “Het euvel der
onvoldoende voorbereiding neemt bedenkelijke afmetingen aan. Dikwijls bleek bij
informatie na het examen, dat de examinandi zich gedurende 1 à 2 jaar, een enkel uur in
den avond, aan de studie hadden gewijd, zonder daarbij iemands hulp of voorlichting te
genieten. De flauwste notie van hetgeen bij het verwerven eener middelbare acte als eis
mag worden gesteld ontbrak hun.”173 Het duurde overigens nog tot 1934 voordat er eisen
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169 Vos & Van der Linden, Waarvan Akte, 9. Volgens de examencommissies hadden de mannen de
neiging “... het gewoon maar eens te proberen”. Vrouwen kwamen beter beslagen ten ijs en waren ook
relatief vaak afkomstig uit hogere standen, waardoor ze meer tijd hadden zich op het examen voor te
bereiden.
170 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 115.
171 Vos & Van der Linden, Waarvan Akte, 9. Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar
Onderwijs, 118. Amsing, Bakens verzetten, 32.
172 J. Aalbers, ‘Opleiding en bevoegdheid der leeraren in Nederland’. De Gids 87 (1923): 291-308.
173 ‘Verslag Examen M.O. Staathuishoudkunde’. Maandblad voor Handelsonderwijs en Handels-
wetenschappen 18 (1918): 143.



aan de vooropleiding van de kandidaten werden gesteld. Bij Koninklijk Besluit werd het
afleggen van de akte-examens voorbehouden aan hen die een bepaalde vooropleiding
hadden genoten, zoals gymnasium, HBS-A en -B of 5-jarige handelsschool.174

In 1910 bezocht de eerder genoemde Paul Oswald in opdracht van de Duitse
Vereinigung für staatsbürgerliche Bildung und Erziehung ons land en heeft daarover uitvoerig
verslag gedaan, speciaal ten aanzien van de vakken staathuishoudkunde en staatsinrichting.
Uiteraard biedt Oswald met zijn verslag slechts een momentopname, maar zijn observaties
zijn interessant genoeg om te vermelden. Hij bespreekt onder andere de tweevoudige weg
die in Nederland naar het leraarschap leidde en was tamelijk stellig in zijn opvatting dat
een niet-academische vorming van leraren voor Duitsland geen goed idee was. “Auf Grund
verschiedener Äusserungen der niederländischen Schul- und Staatsmänner und meiner
eigenen Beobachtungen...” kwam Oswald tot de conclusie dat de MO-bevoegde “... weit
unter der akademisch ausgebildeten Lehrkraft steht, wenn auch selbstverständlich
Ausnahmen vorhanden sind.”175

Omdat opleidingen ontbraken, moest de voorbereiding voor de MO-examens
vooral door middel van zelfstudie gebeuren. Het oprichten van instellingen ter
voorbereiding op de MO-examens moest een eind maken aan deze onbevredigende situatie.
Deze opleidingen waren overigens het resultaat van privé-initiatief.176 Als eerste werden
in 1912 de Rooms-Katholieke Leergangen opgericht; studenten staathuishoudkunde en
statistiek konden in Heerlen terecht. Er volgden meer van dit soort opleidingen.177 Ze
hebben zo’n zeventig jaar lang een belangrijke rol gespeeld bij het opleiden voor de MO-
aktes. Hun maximale omvang bereikten ze in de jaren zeventig en tachtig van de 20ste
eeuw, toen het totaal aantal studenten rond de 20.000 schommelde. Overigens verdwenen
vanaf 1978 de landelijke examencommissies en werden vervangen door
instituutsexamencommissies: de studenten konden binnen hun eigen instelling examen
doen.178 Vanaf het begin van de jaren zestig ontstond de mogelijkheid om ook aan de
universiteiten een MO-opleiding te volgen. Universitaire docenten waren met de opleiding,
inclusief de examinering, belast. In het begin van de jaren zeventig waren ruim 4.000
studenten bij de universitaire MO-opleidingen ingeschreven, midden jaren tachtig van de
20ste eeuw nog slechts enkele honderden.179
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174 Vos & Van der Linden, Waarvan Akte, 9 en Bartels, Een eeuw, 167.
175 Oswald, Die staatbürgerliche Erziehung, 38.
176 Vos & Van der Linden, Waarvan Akte, 240.
177 Voorbeelden daarvan zijn de Noordelijke Leergangen (onder auspiciën van de Fryske Akademy), 
de Vrije Leergangen (gelieerd aan de Vrije Universiteit) en de Gelderse Leergangen.
178 G. Bakker, Een lange weg, de kleine stappen tot de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. (Leeuwarden:
NHL, 1992), 34.
179 Vos & Van der Linden, Waarvan Akte, 180 en 240. Bartels, Een eeuw, 162.



In het begin van de 21ste eeuw ziet het opleidingslandschap van de niet-
universitaire lerarenopleiding er geheel anders uit. Als sluitstuk van de Mammoetwet
werden in de jaren zeventig de zogenaamde Nieuwe Lerarenopleidingen (NLO’s) opgericht.
Deze instellingen gingen opleiden voor de tweede- en derdegraads bevoegdheid.180 De
niet-universitaire opleiding voor de eerstegraads bevoegdheid bleef voorlopig bij de MO-
instellingen. In de jaren tachtig werden de MO-instellingen opgenomen in het HBO, de
MO-akte verdween daarmee. Aan het begin van de 21ste eeuw zijn er dus twee wegen die
leiden tot een eerstegraads bevoegdheid. Naast een universitaire studie gevolgd door een
onderwijskundige ‘kop’ aan een ULO, is er de mogelijkheid deze bevoegdheid te verwerven
aan het HBO. Momenteel zijn er verspreid over het land vier HBO-instellingen die een
eerstegraads lerarenopleiding (algemene) economie op masterniveau aanbieden.181 Deze
opleidingen zijn in feite de opvolgers van de opleidingen voor de MO-akte
staathuishoudkunde en statistiek.

Hoewel academisch opgeleide leraren niet zelden enigszins neerkeken op hun collega’s
met een MO-bevoegdheid182, voorzagen de MO-aktes duidelijk in een behoefte. In de
jaarlijkse Onderwijsverslagen vinden we gegevens omtrent de opleiding van de zittende
leraren; steeds blijkt het aandeel van MO-leraren groot. Zo meldt het Onderwijsverslag
over het jaar 1906 dat van de 1.163 leraren in het middelbaar onderwijs 744 een MO-akte
bezaten.183 Gegevens over de opleiding van economieleraren zijn moeilijker te krijgen. In
1936 publiceerde de zogenaamde commissie-De Vries in opdracht van de Vereeniging tot
behartiging van het onderwijs in de staatswetenschappen (VOS) een rapport, waarin ook
enkele vragen over de betreffende leraren werden beantwoord. Er werd daarin overigens
geen onderscheid gemaakt tussen leraren staathuishoudkunde en leraren staatsinrichting.
Wat de herkomst van de bevoegdheden betreft kwam de commissie tot de conclusie dat
de helft van de leraren een academische titel bezat, de andere helft een MO-akte. De
commissie voegde eraan toe dat “... een niet nader vast te stellen deel van deze niet
academisch gevormde leeraren toch geheel of gedeeltelijk hun studiën (als toehoorder)
aan de academie hebben gemaakt.”184 Dat in de tweede helft van de jaren dertig ongeveer
de helft van de leraren in de staatswetenschappen academisch gevormd was en de andere
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180 De tweede graad gaf lesbevoegdheid voor de eerste klas van het VWO, de eerste drie klassen van het
HAVO en aan het MBO. De derde graad gaf lesbevoegdheid voor het MAVO, LAVO en LBO. 
Het onderscheid tussen deze twee soorten bevoegdheid bestaat niet meer.
181 NHL Hogeschool (Groningen), Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam en
Fontys (Tilburg).
182 Vos & Van der Linden, Waarvan Akte, 31.
183 Onderwijsverslag 1906-1907, Handelingen der Staten-Generaal 1906-1907, Bijlage D, 187-189.
184 Rapport commisie-De Vries, 4. Archief VOS



helft een MO-akte bezat, wordt bevestigd door een in het archief van de VOS berustende
een ledenlijst uit 1940, waaruit blijkt dat van de 65 leden 32 een academische titel hadden.
Voor de namen op een ledenlijst uit 1970 van één van de opvolgers van de VOS, de
Vereniging van leraren bij het economisch-maatschappelijk onderwijs (VEMO), stond nog
in slechts 24 procent van de gevallen een academische titel vermeld.

2.8 Verenigingen van leraren

De geschiedenis van de diverse verenigingen op het terrein van het economisch onderwijs
overziend, springt één periode er duidelijk uit en wel die vanaf de late jaren zestig tot
midden jaren zeventig van de 20ste eeuw, de periode rond de invoering van de
Mammoetwet. Het waren de jaren waarin het vak economie een nieuw gezicht kreeg en
die overgang ging niet zonder strubbelingen. Een fusie tussen verenigingen die moeizaam
tot stand kwam, een kort geding, twee nieuwe verenigingen uit protest en een aantal
persoonlijke botsingen – voor de modernisering van het vak economie diende kennelijk
een prijs te worden betaald. Voor het overige boden en bieden de verenigingen voor het
economisch onderwijs een rustige, nauwelijks opwindende aanblik. In onderstaand
overzicht staan de hectische gebeurtenissen tijdens de jaren 1969-1975 centraal, omdat er
een relatie is met de inhoudelijke ontwikkeling van het economieonderwijs.

Een vereniging van leraren uitsluitend gericht op het vak staathuishoudkunde /
economie heeft nooit bestaan. De belangen van de algemene economie werden en worden
behartigd door verenigingen met een ruimere doelstelling, bijvoorbeeld gericht op de
economische vakken in brede zin of op de staatswetenschappen. Vooral op het gebied van
het handelsonderwijs heeft een flink aantal grotere en kleinere verenigingen bestaan, niet
alleen van leraren, maar ook van directeuren en van besturen.185 We zullen ons beperken
tot díe verenigingen die ofwel (mede) de belangen van de staathuishoudkunde behartigden
ofwel tot de voorlopers van de huidige VECON behoorden.186

VOS
In maart 1934 kregen docenten in de staathuishoudkunde en de staatsinrichting een brief,
ondertekend door hun collega’s G.H. Mouw, Mr. F. Vorstman en C.J.E. Dinaux. In deze
brief werd gewag gemaakt van een beoogde vermindering in lesuren van genoemde vakken.
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185 Het colofon van het Tijdschrift voor het economisch onderwijs in de periode 1949-1970 geeft 
daarvan een overzicht.
186 De ‘Vereniging van leraren in de economisch/maatschappelijke vakken’ ontstond in 1982 uit een 
fusie tussen twee oudere verenigingen. Uiteraard waren er ook algemene verenigingen, zoals de in 1867
opgerichte Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs.



Er volgde een dringende oproep tot het bijwonen van een bijeenkomst op 5 april 1934 in
Utrecht. Kon men niet komen, dan werd een blijk van sympathie op prijs gesteld “... door
uw naamkaartje bij den derde ondergeteekende in te zenden.”187 Het op de bijeenkomst
gevormde Comité tot bescherming van het onderwijs in de staatswetenschappen werd in
1935 omgezet in een volwaardige vereniging, de Vereniging tot behartiging van het
onderwijs in de staatswetenschappen. De VOS was de eerste vereniging van leraren die
expliciet de belangen van het onderwijs in de staathuishoudkunde zei te willen behartigen;
overigens naast andere staatswetenschappen. Uit de statuten blijkt dat onder
staatswetenschappen werd verstaan: staatsinrichting, staathuishoudkunde en statistiek,
recht en sociologie.

Uit de in het archief schaars aanwezige gegevens over het ledenbestand kan men
opmaken dat de VOS, zeker in het begin, een kleine vereniging was. Op de
oprichtingsvergadering op 26 april 1935 waren 13 leden aanwezig. In 1937 waren 58 leden
ingeschreven, in 1940 65. In 1960 was het ledental echter gestegen tot ongeveer 160, om
in 1965 op 195 uit te komen. De deelname aan de ledenvergaderingen was steeds beperkt.
Blijkens de notulen van deze vergaderingen waren gedurende de jaren veertig zo’n 10 à 20
leden aanwezig. Op een aantal als zeer belangrijk aangekondigde vergaderingen in 1969
waren rond de 30 leden aanwezig.188 De VOS was niet alleen klein, ze maakte gedurende
haar beginjaren ook een enigszins geïsoleerde indruk. De druk bezochte Landdagen189

bijvoorbeeld werden georganiseerd door de Nationale Vereniging en het Nationaal
Bureau190, de VOS nam er als vereniging niet aan deel. Aanvankelijk beschikte de VOS ook
niet over een eigen periodiek; van het leidende tijdschrift, het Tijdschrift van het Nationaal
Bureau, werd nauwelijks gebruik gemaakt. Pas in 1940 kreeg de VOS de beschikking over
een eigen tijdschrift, de VOS-mededelingen, waarvan het eerste nummer in oktober van dat
jaar verscheen en dat vele jaren geredigeerd zou worden door J.P. Duyverman. In 1943
werd de publicatie ervan door de Duitse bezetter verboden ‘wegens papierschaarste’. Na
de oorlog werd de verschijning hervat tot de fusie met de VOHA in 1970 definitief een
einde maakte aan de verschijning van dit tijdschrift.

Eén van de eerste wapenfeiten van de VOS was het instellen van de commissie-
De Vries, die een rapport opstelde dat in 1936 werd gepubliceerd. We komen nog terug
op dit rapport, nu kunnen we vaststellen dat dit toch vrij fundamentele werkstuk weliswaar
niet geheel onopgemerkt is gebleven, maar dat anderzijds de verspreiding ervan

78

HOOFDSTUK 2

187 De brief is aanwezig in het VOS-archief.
188 Notulen van de jaarvergaderingen. Archief VOS.
189 De eerste Landdag voor het economisch onderwijs werd georganiseerd in 1932, de 41ste en laatste in
1974. Zie hiervoor de diverse tijdschriften (bijlage 12).
190 Het Nationaal Bureau was een overkoepeling van een aantal verenigingen voor het handelsonderwijs.



vermoedelijk werd belemmerd door de geïsoleerde positie van de VOS. Het ‘Rapport van
de studiecommissie ingesteld door de VOS’ verscheen in gestencilde vorm en handelde over
de positie van de vakken staathuishoudkunde en staatsinrichting (samen de
staatswetenschappen genoemd).191 In het Tijdschrift van het Nationaal Bureau kreeg het
marginale aandacht. Vanwege het ontbreken van een eigen tijdschrift is het rapport nooit
in druk verschenen.192

Naast het genoemde rapport kan de VOS weinig directe successen op haar conto
bijschrijven. Als belangenvereniging wendde ze zich herhaaldelijk tot het ministerie van
Onderwijs met bijvoorbeeld protest als er een uur op een vak gekort dreigde te worden193

of met het verzoek tot een schriftelijk examen in de staatswetenschappen in plaats van het
bestaande mondelinge.194 In hoeverre deze en andere acties tot resultaat hebben geleid is
moeilijk te zeggen, reden waarom Duyverman in een terugblik ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de VOS opmerkt: “Niemand kan aantonen dat en in hoeverre de
V.O.S. de gang van zaken ten aanzien van het staatswetenschappelijk onderwijs heeft
beïnvloed. Maar niemand ook zal willen ontkennen, dat het bestaan van een centraal punt
goede zin had.”195 Een wat magere constatering na 25 jaar lobbywerk.

Fusie met de VOHA
De laatste jaren van de VOS waren zeker niet de beste in het bestaan van deze, voor het
overige zo rustige, vereniging. Gedurende de jaren zestig was periodiek sprake van een
mogelijke fusie van de VOS met de in 1937 opgerichte VOHA, de ‘Vereniging tot behartiging
van het onderwijs in de handelswetenschappen aan scholen voor voorbereidend hoger en
middelbaar onderwijs’. In 1963 was de Mammoetwet aangenomen. In de aanloop tot de
invoering van die wet in 1968 had het ministerie van Onderwijs regelmatig contact met
beide verenigingen over de invulling van de economische vakken en vroeg zich op gezette
tijden af waarom de twee verenigingen apart opereerden. Ook de leden, van wie een deel
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191 Aangezien de sociologie op geen enkele school gedoceerd werd, besteedde de commissie er geen 
aandacht aan.
192 Het rapport bevindt zich in het VOS-archief. Er was enige aandacht van de media. De NRC wijdde er
op 24 april 1936 een klein bericht aan en in De Economist van december 1937 (366-370) schreef J.P.
Duyverman een de staatswetenschappen genoemd goeddeels lovende beschouwing (‘Opmerkingen en
aanteekeningen’).
193 Het eerste adres aan de minster van O.K en W. dateert van juli 1934, waarin geprotesteerd wordt
tegen het feit dat slechts één uur in totaal voor het vak Staathuishoudkunde gedurende het schooljaar
1934-1935 werd uitgetrokken. Archief VOS.
194 Brief aan de VOS-leden van 17 februari 1938. Archief VOS.
195 J.P. Duyverman, ‘Vijfentwintig jaar, 1935-1960’. VOS-mededelingen nr. 58 (1960): 2-11.



lid van beide verenigingen was, vroegen zich herhaaldelijk af of een fusie geen voordeel
zou bieden.196

De VOHA was iets groter dan de VOS. In het VECON-archief bevindt zich een
ledenlijst van de VOHA van 1 april 1960, waarop 216 leden staan vermeld, ongeveer 56
leden meer dan de VOS rond die tijd.197 Ledenaantallen ten tijde van de fusie zijn onbekend.
Binnen de VOS werd overigens wel enigszins neergekeken op de VOHA. Er zijn geen
gegevens over het percentage academici in beide verenigingen vlak voor of tijdens de fusie,
maar cijfers uit een iets verder verleden suggereren dat het aandeel van de academici binnen
de VOS aanzienlijk hoger lag dan dat in de VOHA. Er zal daardoor een cultuurverschil zijn
geweest tussen beide verenigingen. Verder speelde de al eerder gemelde enigszins
geïsoleerde positie van de VOS haar parten. Illustratief voor beide zaken is de volgende
passage uit de notulen van de bestuursvergadering van de VOS van 9 maart 1963. “De VOS
loopt thans achter de ontwikkeling aan die de Mammoet in gang heeft gebracht. [...]
Hoewel de VOHA slechts weinig leden van niveau telt, slaagt zij er telkens weer in om haar
opvattingen door te drukken. Zij beschikt over een behoorlijk uitgevoerd tijdschrift, dat
bovendien in zijn naam veel belooft: ‘Tijdschrift voor het economisch onderwijs’ en maakt
tenslotte gebruik van de Economische Landdag als pressiemiddel.”198

De aanloop tot de fusie, die uiteindelijk in 1970 beklonken zou worden, werd
gekenmerkt door vele onaangenaamheden, veroorzaakt door persoonlijke animositeit,
zakelijke meningsverschillen en waarschijnlijk ook cultuurverschillen. Het boterde
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Jan Pieter Duyverman (1905-2003) promoveerde in
1936 op een proefschrift waarin hij de geschiedenis van
de staatswetenschappen beschreef. Naast zijn werk als le-
raar staathuishoudkunde en later wethouder te Leiden
heeft hij veel betekend in de Vereeniging tot behartiging
van het onderwijs in de staatswetenschappen (VOS), de
eerste lerarenvereniging die (mede) expliciet de positie
van de (algemene) economie behartigde. Hij was ook ja-
renlang hoofdredacteur van het orgaan van deze vereni-
ging, de VOS-mededelingen. In dit onderzoek is ruim
gebruik gemaakt van Duyvermans proefschrift.

196 In het VOS-archief berust een voorstel van VOHA-voorzitter D. Woudhuysen van 21 november 1968
met een fusievoorstel aan beide besturen, waarin deze argumenten worden genoemd.
197 Van de VOHA-leden had 22 procent een academische achtergrond.
198 VOS-archief. Cursivering van mij [GFG].



bijvoorbeeld in het geheel niet tussen de toenmalige voorzitters van de VOS en de VOHA,
respectievelijk J.P. Duyverman en D. Woudhuysen.199 Ernstiger dan dit soort persoonlijke
conflicten was dat er binnen de VOS een groeiende oppositie tegen het fusievoorstel
ontstond. Uit de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen van de VOS blijken met
name E.J.H. van der Vennen, R. Schöndorff, C. de Ru en W.G. Jansen actieve opposanten
te zijn geweest. Op een aantal nogal hectisch verlopende ledenvergaderingen in 1969, waar
overigens in de meeste gevallen slechts rond de 30 leden aanwezig waren, werd het bestuur
‘ondemocratisch gedrag’ verweten; het bestuur zou de fusie met de VOHA ‘doordrukken’.
Hoewel op de ledenvergadering van 3 mei in principe al tot de fusie besloten was, diende
W.G. Jansen op de vergadering van 20 september een motie in om een commissie alsnog
naar het fusievoorstel te laten kijken. Het bestuur verklaarde zich tegen deze motie-Jansen.
Niettemin werd deze nipt aangenomen, waarop het bestuur zijn mandaat ter beschikking
stelde. Vervolgens vormden de opposanten een nieuw, voorlopig bestuur en eisten in een
kort geding dat het nu demissionaire bestuur zijn werkzaamheden zou staken. Dit geding,
dat op 15 oktober voorkwam, werd echter door de opposanten verloren.

Op de vergadering van 1 november 1969 waren meer leden aanwezig dan anders,
namelijk 54. Ook deze vergadering verliep weer zeer hectisch en ongestructureerd.
Aanvankelijk werden de voorzitter en secretaris van het oude bestuur herkozen en het
bestuur aangevuld met enkele opposanten. Aan het einde van de vergadering diende
Schöndorff echter een motie van wantrouwen tegen het bestuur in omdat het de motie-
Jansen niet had uitgevoerd. Van de nog 19 aanwezige leden (het was al na tienen ’s avonds)
stemden er 9 voor, 2 tegen en 3 blanco. Het eindigde ermee dat op een ledenvergadering
van 7 februari 1970 een motie werd aangenomen waarin het vertrouwen in het, nog steeds
demissionaire, bestuur werd uitgesproken. De weg naar een fusie met de VOHA lag nu
open; op 14 maart 1970 was de VEMO, de ‘Vereniging van leraren bij het economisch-
maatschappelijk onderwijs’ een feit. De opposanten hadden echter weinig trek in de nieuwe
fusievereniging en vonden elkaar in een tweede, eveneens in 1970 opgerichte ‘Vereniging
ter bevordering van modern onderwijs in de sociale wetenschappen’ (VSW).

Hoe kan de heftigheid van de gebeurtenissen rond het ontstaan van de VEMO worden
verklaard? Expliciet werden destijds blijkens de notulen van de diverse ledenvergaderingen
twee grieven geuit. In de eerste plaats werd het VOS-bestuur eigengereidheid en
ondemocratisch gedrag verweten door de fusie met de VOHA door te drukken. In de tweede
plaats was een belangrijk verwijt dat het bestuur van de VOS niets deed tegen de ‘uitverkoop’
van het vak recht. Het onderdeel staatsinrichting werd onder het nieuwe Mammoet-regime
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199 In een brief van 8 december 1968 (VOS-archief ) beklaagt Duyverman zich over de onberekenbaar-
heid van Woudhuysen en verklaart niet met hem te willen samenwerken.



ondergebracht bij het vak geschiedenis en bepaalde aspecten van het recht kwamen terecht
bij economische wetenschappen I en II.

Maar ook de modernisering van het vak economie heeft een rol gespeeld. Een
aantal jaren later, in 1972, keek scheidend VSW-voorzitter Van der Vennen terug op het
ontstaan van de vereniging: “In feite begonnen onze activiteiten reeds op 7 februari 1970,
toen een negental leraren besloot tot oprichting van de VSW, omdat zij ondervonden
hadden dat in de toen bestaande verenigingen VOS en VOHA geen mogelijkheden aanwezig
waren om tot werkelijke modernisering van onze vakken te komen.”200 In een interview
uit 2009 stelt één van de opposanten van destijds, R. Schöndorff, op de vraag of er met de
VOHA, waarvan het ledenbestand voornamelijk uit boekhoudleraren bestond, wel een
nieuw economieprogramma viel te maken, dat “... de vernieuwers geen hoge dunk hadden
van het boekhouden. Boekhouden, administratie is, was toen in ieder geval, sterk gericht
op het vastleggen van gedane zaken, ex post transacties. Er werd geen gedrag mee
verklaard. Inderdaad kon je met boekhouders geen modern economieprogramma
maken.”201 Later vulde Schöndorff aan dat de VEMO vooral gericht was op de
boekhoudkundige vakken en minder aandacht had voor de moderne algemene economie
zoals die door Heertje met zijn Kern was neergezet.202 D. Bos, destijds actief in de VEMO,
gaf als antwoord op de vraag waarom de VSW werd opgericht: “De reden van oprichting
van de VSW was dat in de ogen van Schöndorff c.s. de VEMO een club van boekhouders
was. Op de HBS-A was er in totaal 4 uur economie, de HBS-B had 1 uur, terwijl
Boekhouden en Handelsrekenen op de HBS-A wel 10-12 en soms zelfs meer uren hadden.
Met de opkomst van de Mammoet en de uitbreiding van het aantal uren economie bleek
dat een deel van de oudere boekhoudleraren niet was opgeleid om economie te geven en
de VEMO liet, in de ogen van de VSW, dat probleem liggen. Daarnaast speelde een rol dat
de meer academisch gevormde VSW-ers wat neerkeken op de boekhoudleraren, die voor
een (belangrijk) deel niet academisch geschoold waren.”203

VEMO en VSW
Gedurende de periode 1970-1982 bestonden VEMO en VSW naast elkaar, aanvankelijk
bepaald niet in goede harmonie overigens, omdat de onaangenaamheden rond de fusie
nog lang naklonken. Hartkamp sprak in dit verband over een periode van Hoekse en
Kabeljauwse twisten.204 Kon het afzonderlijk bestaan van VOS en VOHA nog gelegitimeerd
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200 E.J.H. van der Vennen, ‘Afscheidsrede’. Didactiek der sociale wetenschappen 4 (1973): 21.
201 G.F. Gorter, ‘Uit de geschiedenis van het economieonderwijs’. Tijdschrift voor het economisch onderwijs
109 (2009): 338-339.
202 Mededeling aan de auteur per e-mail van 15 april 2009.
203 Mededeling aan de auteur per e-mail van 14 april 2009. In een gesprek met de auteur op 4 februari
2011 bevestigde A. Heertje het betreffende cultuurverschil tussen VEMO en VSW.
204 H. Hartkamp, ‘Petje op, petje af: Bielderman’. Appels en peren 7 (1989): 14-16.



worden door een zekere arbeidsverdeling (de VOS behartigde de belangen van de
staatswetenschappen, de VOHA die van de handelswetenschappen), VEMO en VSW waren
elkaars directe concurrenten. Dat leidde regelmatig tot onderlinge irritatie, bijvoorbeeld
bij de organisatie van het zogenaamde post-academisch onderwijs, waarvoor beide
verenigingen afzonderlijk subsidie hadden aangevraagd.205 Het leidde ook tot onbegrip bij
het ministerie van Onderwijs, waar men het maar lastig vond met twee rivaliserende
verenigingen te maken te hebben. Tot welke merkwaardige situaties het gescheiden
optrekken van de twee verenigingen kon leiden bleek in 1972, toen een ‘intern programma
economie’ voor het HAVO moest worden uitgewerkt .206 Het lukte VEMO en VSW echter
niet tot overeenstemming te komen over de commissie die dat programma moest opstellen.
De toenmalige inspecteur W.J. Buijs heeft toen in arren moede zelf maar van elke
vereniging twee leden à titre personel voor deze commissie gevraagd.

De VEMO was de grotere vereniging, hoewel uitspraken hierover niet definitief
kunnen zijn, aangezien er geen archief van de VSW is overgeleverd. Er is een brief van het
VEMO-bestuur aan haar leden van december 1970, waarin gewag wordt gemaakt van
ongeveer 450 leden. In dezelfde brief overigens – en dat behoort tot de onderlinge
onaangenaamheden – wordt benadrukt dat de algemene ledenvergadering het VSW-
lidmaatschap onverenigbaar met het VEMO-lidmaatschap heeft verklaard. Per 1 mei 1970
had de VEMO 718 leden.207 Tien jaar later, in 1980, was het leden aantal gestegen tot rond
de 1400.208 Wat het aantal VSW-leden betreft, in zijn afscheidsrede als voorzitter in 1972
noemt Van der Vennen een aantal van 250, in een brief aan de leden van 1 november 1980
wordt het aantal van 600 genoemd.

Het cultuurverschil dat destijds tussen VOS en VOHA bestond, leek zich nu tussen
VSW en VEMO te openbaren. In een terugblik ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de VECON keken drie voorzitters, D. Pesch, H. Pieket en H. Klok, terug op de
voorgeschiedenis. “De VEMO was meer een vereniging van onderwijsmensen, terwijl de
VSW vooral een club van academici was. De leden van de VEMO hadden vaak een MO-akte,
meestal in de bedrijfseconomische vakken. De VSW-leden hadden doorgaans een
universitaire achtergrond en waren meer algemeen-economisch gericht.”209 De
voorspoedige groei van beide verenigingen zorgde ervoor dat de onderlinge irritaties in de
loop der tijd minder vaak voorkamen; de relatief jonge instroom kende immers het wat
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205 Stukken voor de jaarvergadering van de VEMO januari 1971. Archief VEMO.
206 Een ‘intern programma’ of een ‘interne uitwerking’ was een semi-officiële uitwerking van het 
wettelijk voorgeschreven programma ten behoeve van docenten en examenmakers.
207 Ledenlijst in VEMO-archief. Van de 718 leden zijn er 23 scholen.
208 Op grond van een brief van de VEMO aan inspecteur Megens van 17 juni 1980. Archief VEMO.
209 G.F. Gorter, ‘25 jaar VECON, lusten en lasten van een vereniging’. Tijdschrift voor het economisch 
onderwijs 107 (2007): 58-59.



problematische ontstaan van beide verenigingen niet. Zo werden al vanaf 1975 de
examenbesprekingen gezamenlijk georganiseerd en er was ook regelmatig overleg tussen
de vaksecties van de beide verenigingen.210

LWEO
De oprichting van de Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs (LWEO) in 1974, maakte
het speelveld in de eerste helft van de jaren zeventig nog minder overzichtelijk.211 Een jaar
na zijn oprichting kwam de werkgroep met de brochure Appels en Peren, waarin scherpe
kritiek op het vigerende economieprogramma werd geuit. De naam van de brochure, later
de naam van het aan de werkgroep gelieerde tijdschrift, was ontleend aan een voorbeeld
uit de methode De kern van de economie van A. Heertje, waarin het keuzeproces van de
consument door middel van zogenaamde isonutscurven werd geïllustreerd met behulp van
appels en peren. In het algemeen was de kritiek op de gangbare praktijk dat de inhoud
van het vak economie te veel geënt was op de vakwetenschap en daarnaast dat het
normatieve element goeddeels ontbrak. De LWEO paste in de tijdgeest, waarin Kritiese
Leraren zich verenigden en (in 1969) het Rode boekje voor scholieren uitkwam; daarin kwam
verzet tegen de heersende normen en gezagstructuren tot uitdrukking. De LWEO werkte
overigens gedeeltelijk binnen de bestaande verenigingen. Zo is de inspirator van de
werkgroep, Herman Hartkamp, vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van de VEMO
geweest.

Uiteindelijk is het schrijven en uitgeven van lesbrieven de belangrijkste activiteit
van de LWEO geworden. In regionale schrijfgroepen werd min of meer alternatief
lesmateriaal ontwikkeld, dat door veel scholen gebruikt zou gaan worden. “Zo ontwikkelde
de LWEO zich van pressiegroep tot uitgever”, aldus constateerde Hartkamp in 1986 niet
zonder enige spijt.212

VECON
Met het ontstaan van de VECON in 1982 kwam het verenigingsleven in het economisch
onderwijs in rustiger vaarwater. Het verschil tussen de VEMO- en VSW-bloedgroepen deed
zich in het begin nog wel gevoelen. In een overzichtsartikel uit 2000 blikte de eerste
VECON-voorzitter, D. Pesch terug op het in het begin nog aanwezige cultuurverschil. In
de ogen van de VEMO-leden was de VSW een club ‘highbrows’, met hun nadruk op een
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210 Zie daarvoor diverse nummers van EMD en DSW.
211 Het nu volgende gedeelte over de LWEO is grotendeels gebaseerd op H. Hartkamp, ‘De LWEO, van
pressiegroep tot alternatieve uitgeverij’ (1986) opgenomen in: Jullie zijn nog niet van me af! Een 
verzameling uit het werk van Herman Hartkamp, (LWEO, 1998), 12-20.
212 Hartkamp, ‘De LWEO‘, 20.



sterk analytisch karakter van de economie; andersom leken de VSW-leden de VEMO als een
‘boekhoudersclub’ te beschouwen.213

Ledenlijsten ten tijde van of vlak na de fusie zijn niet overgeleverd. Het
oplagecijfer van het tijdschrift van de vereniging in 1983 bedroeg 3250, in 2010 nog slechts
1900, terwijl het werkelijk ledental rond de 1500 lag. Het is duidelijk dat de omvang van
de VECON in de loop der tijd is afgekalfd.

Er is wel het een en ander gebeurd in de VECON-periode, maar tot veel ophef
heeft dat nooit geleid. Er werd al in de VEMO-periode gewerkt aan de leerplanontwikkeling
van de economische vakken, eerst in de Commissie Modernisering Leerplan (CML) voor
economie, later in de Advies Commissie Leerplan Ontwikkeling Economische
Wetenschappen en Recht (ACLO-ER). Tijdens de VECON-periode werd dat werk afgerond.
Verder kwam de basisvorming er, waarin ook het vak economie een rol ging spelen.
Daarnaast werd in de bovenbouw van HAVO en VWO gewerkt aan het vak management &
organisatie, de van het boekhouden gestripte versie van het vak economische
wetenschappen en recht II. Ten slotte werd het veertig jaar oude economieprogramma in
2010 en 2011 vervangen door een geheel nieuw programma, waarin de ontwikkelingen in
de economische wetenschap gedurende de daaraan voorafgaande decennia weerspiegeld
werden. De weg daartoe werd geplaveid door twee commissies onder leiding van
hoogleraar en later CPB-directeur C.N. Teulings.

2.9 Samenvatting en conclusies

We hebben in dit hoofdstuk kennisgemaakt met een aantal voor het economieonderwijs
relevante contexten. Maatschappelijke, institutionele en wetenschappelijke contexten
passeerden de revu. 

Vóór 1863 was het vak staathuishoudkunde zo goed als afwezig in het
Nederlandse niet-universitaire onderwijs. Op de tweede afdelingen aan de gymnasia werd
het in een enkel geval aangeboden, op de Franse scholen hebben we het vak niet
aangetroffen. We zagen dat de moderne economische groei in de tweede helft van de 19de
eeuw de behoefte aan op de maatschappij gericht onderwijs noodzakelijk maakte. In de
bedoeling van de wet van 1863 had de HBS dan ook een duidelijk social efficiency-karakter.
Dat het grootste deel van de geslaagden op een of andere wijze verder ging studeren, was
dan ook niet direct voorzien. Overigens hadden de economische vakken, waaronder de
staathuishoudkunde, een aan de wiskunde en natuurwetenschappen ondergeschikte positie.
Niet eerder dan na de totstandkoming van de HBS-A na 1923 kregen de economische
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vakken een meer volwaardige plek in het curriculum. Het waren echter vooral de
‘handelsvakken’ die daarvan profiteerden, de positie van de staathuishoudkunde bleef zwak.
Pas na de invoering van de Mammoetwet nam het aantal uren voor het vak economie
betekenisvol toe en werd het examen schriftelijk.

De meeste economieleraren waren aanvankelijk juristen. Het vak
staathuishoudkunde was verplicht aan alle juridische faculteiten in Nederland, andere
bevoegden waren er niet. Geleidelijk kwamen daar de MO-bevoegden bij. Hun aandeel
nam in de loop der jaren sterk toe: in de jaren dertig had de helft van de leraren
staathuishoudkunde een MO-bevoegdheid, rond 1970 was hun aandeel gestegen tot
driekwart. Een vereniging die specifiek de positie van de staathuishoudkunde behartigde,
ontstond niet eerder dan in de jaren dertig: de VOS, die later fuseerde met de VOHA. Van
deze laatste vereniging waren vooral leraren boekhouden en handelswetenschappen lid.
De jaren rond de fusie tussen beide verenigingen vormden een zeer hectische periode in
het verenigingsleven, gedeeltelijk door het cultuurverschil tussen beide verenigingen,
gedeeltelijk doordat de academische VOS-leden niet geloofden “... dat je met de
boekhouders van de VOHA het vak economie kon moderniseren.”

Een belangrijke context is de ontwikkeling van de economische wetenschap
gedurende de bestudeerde anderhalve eeuw. Een mogelijke oriëntatie van het vak economie
is immers die op de achterliggende vakwetenschap. Het vervolg van dit onderzoek zal
moeten uitwijzen in hoeverre het economieonderwijs zijn inhoud bij de economische
wetenschap ‘haalt’.

In het volgende hoofdstuk kijken we naar het economieonderwijs op het niveau
van de discussies. Die discussies hebben met name betrekking op de relevantie, de inhoud
en de didactiek van het vak. Anders gezegd, ze gaan in de woorden van de eerder geciteerde
Cuban over het why, het what en het how van het economieonderwijs.
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3 Economieonderwijs in discussie

3.1 Inleiding

Discussies over het economieonderwijs kunnen op meerdere aspecten ervan betrekking
hebben. In dit hoofdstuk gaat het om de argumentatie gedurende de afgelopen

anderhalve eeuw met betrekking tot de in het eerste hoofdstuk beschreven
vormingsidealen. Daar hebben we een drietal categorieën vormingsidealen onderscheiden:
het humanistische, het maatschappelijk geöriënteerde en het leerlinggerichte
vormingsconcept. Het gewicht dat die vormingsidealen hadden in de discussies en – zoals
we later nog zullen zien – in de methodes wisselde in de loop der tijd. In dit hoofdstuk
zullen we proberen het relatieve gewicht van de gehanteerde vormingsidealen en de
veranderingen erin op het spoor te komen. Daarbij valt op dat het beschikbare materiaal
aanvankelijk nogal schaars is.

“Wat mij sterk getroffen heeft is het feit, dat zoo weinig aandacht geschonken
wordt aan de groote betekenis van de vakken Staathuishoudkunde en Staatsinrichting...”,
aldus leraar staatswetenschappen G.H. Mouw in 1918.1 “Er heerscht buiten de rijen der
economen en staatsrechtleeraren een zoo groote mate van geringschatting omtrent de
waarde van dit onderwijs [...] dat het thans meer dan tijd wordt, om met dwaalbegrippen
als zouden het slechts bijvakken zijn, te breken.”2 Wie de argumentatie rond het
economieonderwijs gedurende de afgelopen anderhalve eeuw in kaart probeert te brengen,
valt het inderdaad op dat bijdragen tot de discussies over de staathuishoudkunde in de
eerste halve eeuw van de onderzoeksperiode vrij zeldzaam waren en áls ze er waren gingen
ze in veel gevallen over de vraag of het vak überhaupt aangeboden diende te worden. We
krijgen aldus van de staathuishoudkunde het beeld van een tot aan de jaren dertig – en
wat de HBS-B betreft voortdurend – marginaal en af en toe in zijn bestaan bedreigd
schoolvak. Vanaf de jaren dertig begonnen discussies rond het schoolvak economie
frequenter voor te komen en werd aan het belang van het vak, zeker op de HBS-A en later
op het HAVO en het VWO, niet meer getwijfeld. 

Tot aan 1900 bestond geen afzonderlijk tijdschrift voor het economisch
onderwijs. Maar toen dat eenmaal wel het geval was, duurde het geruime tijd voordat in
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dit tijdschrift en zijn opvolgers aandacht werd besteed aan de staathuishoudkunde.3 De
kolommen van dit blad werden vooral gevuld met artikelen over boekhouden,
handelsrekenen en handelsrecht, een enkele keer ook over een ander vak, zoals
aardrijkskunde of een moderne vreemde taal. Het eerste serieuze artikel over de
staatswetenschappen, dat dus niet eens uitsluitend over staathuishoudkunde ging,
verscheen pas in 1939.4 Wel was het verschijnen sinds 1940 van de VOS-mededelingen,
orgaan van de Vereeniging tot behartiging van het onderwijs in de staatswetenschappen,
op dit punt een verbetering. In dit tijdschrift kwam het onderwijs in de
staathuishoudkunde met enige regelmaat aan de orde.

Naast verenigingsnieuws vinden we vanaf 1863 regelmatig discussies over
afzonderlijke schoolvakken in Berichten en Mededeelingen van de Vereeniging van Leeraren
aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs en in het Weekblad voor het gymnasiaal en
middelbaar onderwijs. De staathuishoudkunde wist in deze beide periodieken echter maar
moeizaam door te dringen. In het bijna dertigjarige bestaan van de Berichten en
Mededeelingen vinden we welgeteld één serieus artikel over staathuishoudkunde, een artikel
dat overigens al eerder was verschenen in De Economist.5 In het Weekblad is de oogst iets
royaler. In 1939 vinden we plotseling een viertal artikelen over de positie van de
staathuishoudkunde op de HBS naar aanleiding van de plannen van minister G. Bolkestein
om in het kader van de zogenaamde concentratiegedachte dit vak op de HBS-B af te
schaffen. Maar daarvóór was de frequentie van artikelen over staathuishoudkunde in dit
tijdschrift gemiddeld één per decennium.

De behandeling van het materiaal is chronologisch. De logica achter de paragrafenindeling
heeft betrekking op het type argument dat in een bepaalde periode overwegend werd
aangevoerd. Niet altíjd kon aldus een ondubbelzinnige opeenvolging van perioden worden
onderscheiden. Zo werden in de jaren tachtig van de 20ste eeuw het
formelevormingsargument en meer leerlinggerichte argumenten naast elkaar gebezigd, als
gevolg waarvan een richtingenstrijd ontstond. Maar afgezien van deze overlapping biedt
het verschil in nadruk dat op de diverse vormingsidealen werd gelegd een redelijke
structuur om het materiaal te ordenen.
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3.2 Rondom de invoering van het vak staathuishoudkunde

De historicus van de staatswetenschappen in het middelbaar onderwijs Duyverman noemt
de entrée in 1863 van de staathuishoudkunde in het middelbaar onderwijs “joyeus”.6

Opname van dit vak in het curriculum van de hogere burgerschool had immers
plaatsgevonden zonder enige discussie over de betekenis die de staathuishoudkunde zou
kunnen hebben voor het soort vorming dat de HBS beoogde. Noch in de verschillende
wetsontwerpen en memories, noch in de parlementaire beraadslagingen vinden we een
vorm van argumentatie terug. In één van de voorontwerpen van de wet van 1863 werd
voor de HBS weliswaar “eenige algemeene, maar grondige begrippen van
Staathuishoudkunde” noodzakelijk geacht voor “de nadere beschaving”, maar waarom de
staathuishoudkunde deze rol kon vervullen werd niet meegedeeld.7

Wat betreft de vraag of het vak geschikt was als leervak in het middelbaar
onderwijs, is er de opmerking van de minister van Binnenlandse Zaken Thorbecke in de
Memorie van Toelichting bij de wet van 1863: “Uitstekende handboekjes, in Engeland
uitgekomen, bewijzen, dat de eerste gronden van de staathuishoudkunde zeer wel in deze
scholen onderwezen kunnen worden. Dat het verspreiden onder ambachtslieden van
gezonde economische begrippen in onze dagen niet genoeg gewaardeerd kan worden, zal
niemand ontkennen.”8 Deze opmerking heeft overigens niet direct betrekking op de
HBS’en, zoals uit de doelgroep ‘ambachtslieden’ al blijkt, maar op de eveneens in de wet
van 1863 geregelde burgerscholen.

Terugkijkend viel het in 1936 ook de zogenaamde commissie-De Vries op dat
de staathuishoudkunde in 1863 geruisloos werd ingevoerd. Als vanzelfsprekend legde ze
een verband tussen het karakter van het vak en het vormingsconcept van de HBS: “Als
algemeen motief, waarom [de staathuishoudkunde] in de Middelbaar-Onderwijs-wet is
opgenomen, heeft ongetwijfeld gegolden dat de hoogere burgerschool naar de opvatting
van Minister Thorbecke een instituut moet zijn voor ‘algemeene kennis, beschaving en
voorbereiding voor de onderscheidene bedrijven der nijvere maatschappij’.”9

Intussen werd er buiten het parlement, zij het incidenteel, wel gepubliceerd over
het nut van economieonderwijs. Eén van de eerste pleidooien voor onderwijs in de
staathuishoudkunde vinden we in 1852 van de hand van mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis.
In het door hem opgerichte en volgeschreven Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en
Statistiek vertaalde Sloet tot Oldhuis een tekst van de Engelse econoom Richard Whately
en voorzag die vertaling van een voorwoord. Daarin zag Sloet tot Oldhuis vooral een
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maatschappelijk belang van het onderwijs in de staathuishoudkunde: “... de behoefte van
onzen tijd wijst met nadruk op de noodzakelijkheid om de staathuishoudkunde in het
algemeen volksonderwijs op te nemen; zowel de rust, de orde als de welvaart der
maatschappij hebben daarbij een evengroot belang.”10 Uit de vertaalde tekst bleek overigens
dat de auteur, Whately, eveneens oog had voor de studie van de staathuishoudkunde “om
zichzelve”. Hij trekt een parallel met de geneeskunde, die weliswaar een praktisch doel
diende, maar ons ook kon doen verwonderen over de scheppingdaad van de Goddelijke
Maker (Whately was ook aartsbisschop van Dublin). Zo zou de studie van de
staathuishoudkunde ons oog kunnen doen krijgen voor de Goddelijke Wijsheid aangaande
“... den vooruitgang der Maatschappij”.

De meeste argumenten die in die beginperiode werden gewisseld, waren in
overeenstemming met het vormingsideaal van de HBS: ze waren maatschappelijk
geöriënteerd. We hebben in deze benadering een drietal varianten onderscheiden, die we
rond de invoering van het vak staathuishoudkunde alle aantreffen. Naast de beide varianten
van de social eff iciency -benadering komen we social meliorist-argumenten tegen.

De eerste variant van de social eff iciency-benadering, die we in Nederland vooral
in de 19de eeuw aantreffen, heeft via de scholing van de individuele leerling vooral oog
voor het collectieve belang. Een vroeg voorbeeld daarvan vinden we in een artikel uit 1857
van De Bruyn Kops, hoogleraar staathuishoudkunde en oprichter van De Economist. De
auteur haalt een uitspraak van de Franse keizer Napoleon III aan: “Il est du devoir des
bons citoyens de propager les sages doctrines de l’Économie politique”, waarmee de keizer
de hulp inriep van de staathuishoudkunde tegen opstandige socialisten enerzijds en
verstokte protectionisten anderzijds. De Bruyn Kops beperkt zich verder tot de mogelijk
heilzame effecten van de grotere bekendheid met de staathuishoudkunde voor het
bestrijden van het protectionisme en dus het bevorderen van vrijhandel. Het kan geen
toeval zijn, aldus onze auteur, dat “...die natiën welke het verst gevorderd zijn op den weg
des vrijen handels, tevens diegene zijn, welke het onderwijs in de staathuishoudkunde het
meest algemeen gemaakt hebben.”11 Dit soort ideeën, dat een “smoothly running society”
op het oog had, paste overigens goed bij het optimisme van de liberale economen van vóór
ongeveer 1870. Laat de ‘natuurlijke’ krachten hun werk doen en de welvaart volgt min of
meer vanzelf. Hinderpalen, zoals protectie en allerlei overheidsvoorschriften, voorkomen
immers “de geboorte van rijkdommen in de maatschappij”, om de bloemrijke terminologie
van De Bruyn Kops te gebruiken. Deze benadering, die vooral oog heeft voor het effect
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van economische scholing voor de collectiviteit, is in Nederland de laatste honderd jaar
overigens niet erg courant meer.

De tweede versie van het social eff iciency-argument heeft vooral oog voor de
socialisatie van de individuele leerling en latere staatsburger. Uiteraard zou de samenleving
als geheel kunnen profiteren van de toegenomen kennis bij burgers op economisch gebied,
maar de nadruk lag toch op een toekomstig soepel functioneren in het maatschappelijk
verkeer van de individuele leerling. Het is dit argument dat gedurende anderhalve eeuw
de constant aanwezige grondtoon van de argumentatie rond het economieonderwijs zou
zijn. Een vroeg voorbeeld vinden we in het welsprekende betoog van de al eerder geciteerde
P.N. Muller in De Economist van december 1854 over ‘handelsopvoeding’12. Muller,
Rotterdams koopman, actief medewerker van De Economist, redactielid van De Gids en
bestuurslid van een groot aantal maatschappelijke en culturele instellingen, brak in het
betreffende artikel de staf over de gebrekkige opleiding “... van de handelaar en de fabrikant
hier te lande.” Eén van de vakken die op een toekomstige ‘Handel- en Industrieschool’
gedoceerd zou moeten worden, is de staathuishoudkunde. “Zal men nu geen vreemdeling,
maar elk ogenblik burger zijn in het tegenwoordige, dan moet de loop der gebeurtenissen
onderzocht en weldra gekend worden en moeten de oorzaken van elke verandering spoedig
gevonden zijn. Daartoe biedt de tegenwoordige tijd ons een hulpmiddel aan in de
beoefening der Staathuishoudkunde, om, in verband met de Statistiek, tot de grond van
elke gebeurtenis door te dringen.”

Een min of meer gelijkluidend argument hanteerde H.A. Wijnne, publicist op
economisch terrein. In een brochure uit 1864 waarin hij ingaat op de betekenis van het
middelbaar onderwijs en in het bijzonder de hogere burgerscholen, zegt hij over de
economie: “Zonder staathuishoudkundige kennis zal hij [namelijk “de nijverheidsman, ’t
zij koopman of fabrikant”] zich geen denkbeeld kunnen vormen, wat crediet is, zal hij de
ingewikkelde oorzaken, die den toestand der geldmarkt bepalen, niet kunnen vatten, zal
het hem onbekend zijn, waaraan de rijzing of daling der wisselkoersen moet toegeschreven
worden; zal hij, wanneer eene handelscrisis aan den gezigtseinder komt opdagen, niet in
tijds de noodige maatregelen weten te nemen, de zeilen weten te bergen, om in eene veilige
haven binnen te loopen.”13

Het viel een aantal 19de-eeuwse auteurs op dat het economisch aspect in de
samenleving een groter gewicht kreeg. Des te belangrijker was het dus om met de
staathuishoudkunde kennis te maken. Auteur van een veelgebruikt leerboek, hoogleraar
economie, later minister van Financiën en president van De Nederlandsche Bank N.G.
Pierson, tevens een groot stylist, schreef in 1875: “De negentiende eeuw stelt zwaarder
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eischen aan alle ondernemers in het groot dan vroegere tijden; de geest moet kloeker, het
oordeel scherper, de blik ruimer zijn dan voorheen.”14 En toen de zogenaamde ‘sociale
quaestie’ meer aandacht ging vragen, na 1870, kwamen ook verwijzingen voor naar het
noodzakelijk inzicht in de maatschappelijke strijd tussen arbeid en kapitaal. Zo begon
leraar staatswetenschappen A. Sassen een bespreking van een leerboek staathuishoudkunde
in De Economist als volgt: “Zoo ooit, dan is thans verspreiding van gezonde economische
begrippen een dringende eisch, en elke voldoening aan dien eisch verdient lof. De strijd
toch tussen twee belangrijke factoren der voortbrenging, het kapitaal en den arbeid der
menschen, is een niet meer te loochenen feit, en hem die niet blind is, werd het duidelijk,
dat die strijd dagelijks, zoo niet in hevigheid, dan toch in omvang toeneemt […] Daarom
juichte ik van ganscher harte toe, dat de Wetgevende macht, naar het voorstel van […]
Thorbecke, goedvond, onder de vakken, aan middelbare scholen te onderwijzen, ook de
staathuishoudkunde opnam.”15

Naast het ruime gebruik van het social eff iciency-argument vinden we, vaak in één
moeite door, social meliorist-argumenten genoemd. Illustratief voor de aldus verkegen
combinatie van beide soorten argumenten is de motivatie van veel 19de-eeuwse
Nederlandse economen, vooral in de tweede helft van die eeuw, voor popularisering van
hun wetenschap. Hasenberg Butter deelt de economen wat dit betreft in twee groepen in.
“Otto van Rees, W.C. Mees and De Bruyn Kops, for example, subscribed the idea that
educational and intellectual advancement of the population at large would lead to economic
progress.” Ze hadden het idee dat economic literacy een instrument kon zijn in de strijd
tegen “… such problems as poverty, unemployment and overpopulation; it would also
enhance the savings potential of a society which was considered essential for economic
betterment.”16 Een tweede groep economen, waartoe o.a. Vissering en ook Sloet tot
Oldhuis behoorden, had vooral een politiek doel: ze meende dat een democratie uitsluitend
goed kon functioneren met een goed voorgelichte bevolking. “These economists became
increasingly aware that their function as educators had to extend to the public at large,
that economic enlightenment was one of the prerequisites of meaningfull suffrage, and
was also essential for the prevention of socialism.”17 Een verre echo van dit soort
combinaties van argumenten vinden we in de meer recente Amerikaanse literatuur,
bijvoorbeeld in een bespreking van de opvattingen over het economisch onderwijs van de
Amerikaanse econoom Frank Knight (1885-1972) door William Kern: “As a teacher of
‘fundamental economics’ Knight believed that a general knowledge of economic principles
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is necessary if society is to achieve that necessary balance of freedom, progress, order, justice,
and efficiency. It is necessitated by individual participation in the process of group decision
making and changing of the law. Hence it is concomitant of democracy.”18

3.3 Scepsis ten aanzien van de staathuishoudkunde als schoolvak 

Gedurende ongeveer de helft van de onderzoeksperiode, vanaf 1863 tot aan de jaren dertig
van de 20ste eeuw, lijkt de staathuishoudkunde een onopvallend schoolvak te zijn geweest.
De relatieve afwezigheid van aandacht voor dit vak in de relevante tijdschriften is daarvoor
een aanwijzing. Daarnaast was de staathuishoudkunde als schoolvak, ondanks de geruisloze
invoering in het curriculum van de HBS, in diezelfde periode bepaald niet verzekerd van
brede steun. Ondanks de bemoedigende geluiden rond de invoering van de
staathuishoudkunde op de HBS, werd, toen het vak eenmaal was ingevoerd, regelmatig
getwijfeld aan de waarde ervan voor het onderwijs aan relatief jonge leerlingen. Deze twijfel
kan gezien worden tegen de achtergrond van de relatief vroege invoering van het nieuwe
vak. Duyverman merkt op dat, gegeven de stand van de vakwetenschap rond 1863, de
invoering van de staatswetenschappen op de HBS weliswaar geen pionierswerk was, maar:
“Wij waren toch wel vroeg. Een enkele blik op den stand dezer wetenschappen maakt
duidelijk, dat zij zeker niet te laat aan de populariseering werden vrijgegeven.”19 Al in 1851
merkte de Leidse hoogleraar S. Vissering voor de eerste helft van de 19de eeuw ten aanzien
van de staathuishoudkunde het gebrek aan ‘populaire’ uiteenzettingen op, d.w.z.
verhandelingen die voor een breder publiek geschikt waren: “Maar als zij [namelijk de
staathuishoudkunde] de waarheid bevat, waarom is dan uwe wetenschap nog niet populair,
niet alleen in Nederland, waar men heden eerst begint haar te populariseren, maar ook in
Frankrijk en elders, waar dit reeds sedert jaren beproefd is? - De Heer de Bruyn Kops
antwoorde voor ons: ‘Het is,’ zegt hij, ‘met deze wetenschap volmaakt op dezelfde wijze
gegaan als met alle andere wetenschappen.’ De kennis der wetten, die het maatschappelijke
leven beheerschen, noemt hij te regt eene moeijelijke kennis. ‘Dit zien wij hieruit, dat zij
reeds zestig eeuwen in werking zijn, en eerst onlangs duidelijk begrepen.’ - Alzoo eene
spiksplinternieuwe wetenschap!”20

Ook een andere gezaghebbend auteur, Pierson, vraagt zich in een recensie van
Beginselen der Staathuishoudkunde van De Bruyn Kops af of de staathuishoudkunde al toe
is aan een ‘populair leerboek’. Over het werk van De Bruyn Kops: “Het is geschreven in
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dien ton d ’autorité, dien men gewoonlijk in leerboeken aantreft; die bij den niet
wetenschappelijk gevormden lezer voor geene andere overtuiging plaats laat dan voor deze:
hetgeen hier wordt medegedeeld, is door de coryfeëen der wetenschap als onomstootelijke
waarheid aangenomen [...] Met deze gevoelens nu kan ik mij niet vereenigen. Al ben ik
ook bereid om aan te nemen, dat in de economie sommige leerstukken tot eene groote
mate van volkomenheid zijn gebragt en voor populaire mededeeling vatbaarheid bezitten:
dat de wetenschap in haar geheel, als theoretisch stelsel, daartoe reeds geschikt zou zijn -
ik kan het niet toegeven.“21 Overigens heeft deze opvatting Pierson er niet van verhinderd
om in 1875/1876 zelf met een ‘populair leerboek’ op de markt te komen.

De perceptie dat de staathuishoudkunde als wetenschap relatief onvoldragen was,
kan een verklaring bieden voor de aanvankelijke scepsis die het gerelateerde schoolvak
regelmatig ontmoette. Die scepsis vinden we bijvoorbeeld bij D.J. Steijn Parvé, de eerste
inspecteur voor het middelbaar onderwijs. Steijn Parvé deed in De Economist regelmatig
verslag van de situatie rond de nieuwe hogere burgerscholen en schroomde daarbij niet
zijn eigen opvatting naar voren te brengen. Zo ook in een artikel uit 1874, waarin hij weinig
goeds wist te melden over de staathuishoudkunde. Hij zag het liefst geen eindexamen aan
dit vak verbonden. “Het is voor de leerlingen een moeilijk leervak en voor menigen leeraar
een lastig examenvak, zooals de ondervinding mij herhaaldelijk heeft doen opmerken.”22

Een paar jaar later, schrijvend over de bevoegdheidsregeling voor het middelbaar onderwijs,
meent Steijn Parvé: “Wat de staathuishoudkunde betreft, zoo men die als leervak op de
middelbare scholen wil behouden, zou aan het examen in geschiedenis, of des noods aan
dat in aardrijkskunde, eene kleine uitbreiding gegeven kunnen worden, zoodat aan hem,
welke voor dat vak de bevoegdheid verkrijgt, tevens het onderwijs in economie kan worden
opgedragen.”23

Drie voorbeelden
De scepsis ten aanzien van de staathuishoudkunde leidde enkele malen tot het voorstel
dit vak uit het curriculum van de HBS te schrappen. En een voorstel om het vak in het
gymnasiale curriculum op te nemen haalde het niet.

Tijdens de parlementaire beraadslagingen in 1876 rond de Wet ter Regeling van
het Hoger Onderwijs kwam de vraag aan de orde of het vak staathuishoudkunde ook op
de gymnasia moest worden ingevoerd. De scepsis bij een aantal kamerleden was echter
groot. “De staathuishoudkunde, hoe nuttig ook voor hem, die op het punt staat de
maatschappij als zelfstandig en ontwikkeld mensch in te treden, is naar mijn inzien niet
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geschikt voor de nog niet gesloten hersenen van jongelieden. Het is toch een te
bespiegelend en daarbij een enigszins onzeeker vak van wetenschap…”, aldus het liberale
kamerlid Van Naamen van Eemnes.24 En hij was zeker niet het enige kamerlid dat de
economie niet geschikt achtte voor jonge leerlingen. Eerder al citeerden we medeliberaal
Heemskerk, die zich in deze geest uitliet en ook het rooms-katholieke kamerlid Van
Nispen tot Sevenaer vond de staathuishoudkunde maar “… eene speculatieve wetenschap,
een wetenschap nog im Werden, waarmede men jongelieden nog niet moet bezighouden.
Hun leeftijd is daartoe nog niet rijp. De geheele stof ligt wel eenigszins buiten hun
bereik.”25 Met dit soort voornamelijk ontwikkelingspsychologische argumenten werd de
staathuishoudkunde buiten het gymnasium gehouden. Overigens was de invoering van
het vak ook niet in het uiteindelijke wetsontwerp opgenomen; ze werd aanvullend bepleit
door onder anderen de liberaal De Bruyn Kops. Opvallend is trouwens dat de kamerleden
de ervaring met de staathuishoudkunde in het middelbaar onderwijs niet in de
besprekingen inbrachten. In feite golden de genoemde argumenten toch ook voor HBS-
leerlingen. De gedachte dat men de ‘realistische’ staathuishoudkunde liever niet op het
humanistische gymnasium zag, laat zich hier moeilijk onderdrukken. Directe aanwijzingen
daarvoor zijn er echter niet. Een indirecte aanwijzing vormen de in gymnasiumkringen
als ongelukkig ervaren ‘tweede afdelingen’, die vanaf 1838 aan een aantal Latijnse scholen
werden toegevoegd. Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen werden aan deze tweede
afdelingen ook meer praktische vakken als moderne vreemde talen, boekhouden en een
enkele keer ook staathuishoudkunde gegeven. De komst van de HBS maakte de tweede
afdelingen overbodig, hetgeen door veel gymnasiumleraren als een opluchting werd
ervaren.26

Vermeldenswaard is nog dat aan de vooravond van de parlementaire behandeling
van de Wet op het Hoger Onderwijs de Haarlemse gymnasiumrector Halbertsma in 1876
de opname van de staathuishoudkunde in het curriculum van het gymnasium bepleitte.
Halbertsma: “…men leest telkens van strijd tusschen arbeid en kapitaal, van het socialisme,
plichten van staat en maatschappij en wat dies meer zij, onderwerpen die dagelijks meer
de aandacht trekken, en welke men zonder enig begrip van staathuishoudkunde moeilijk
kan begrijpen.”27 Inmiddels weten we dat Halbertsma’s pleidooi tevergeefs was.
             Een tweede moment dat aan de waarde van de staathuishoudkunde als schoolvak
werd getwijfeld vinden we in hetzelfde jaar 1876, overigens zonder verband met de
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24 Handelingen Tweede Kamer, 1875-1876, 903.
25 Handelingen Tweede Kamer, 1875-1876, 1006.
26 Zie voor het ‘ongelukkige huwelijk’ tussen de op Bildung gerichte Latijnse school en de ‘realistische’
tweede afdelingen paragraaf 2.3.
27 T.J. Halbertsma, Onparlementaire beschouwingen over de hervorming onzer gymnasiën. (Haarlem: 
Kruseman & Tjeenk Willink, 1876), 39.



hiervoor gememoreerde discussie over de wet op het hoger onderwijs. Op een Algemene
Vergadering van de Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar
Onderwijs, die gewijd was aan een mogelijke herziening van de wet op het middelbaar
onderwijs, kwam ook de positie van de staathuishoudkunde als vak op de middelbare
school aan de orde. Het hoofdbestuur meende in een preadvies dat de economen zelf het
onderling te vaak oneens waren; de staathuishoudkunde zou als basis voor een schoolvak
daardoor vooralsnog ongeschikt zijn. Het zou dan ook het beste zijn dit vak af te schaffen
en bepaalde onderdelen ervan bij andere vakken onder te brengen. De staathuishoudkunde
kan “… de leerlingen weinig nut aanbrengen, te meer, omdat zij niet onder het bereik ligt
van knapen tot den leeftijd van 16 jaar.” Tot schrik van de enkele aanwezige docent
staathuishoudkunde ging de meerderheid van de vergadering in dit standpunt mee.28 Het
duurde even tot de economen in het onderwijs zich lieten horen, maar in 1879 verscheen
een eerste verdediging van het vak. Mr. H.B. Greven, mr. J. Domela Nieuwenhuis en J.H.
Dijkman, allen leraar of oud-leraar in de staatswetenschappen, pleitten op grond van een
aantal argumenten voor handhaving van het vak.29 De auteurs deden geen poging het
standpunt van het hoofdbestuur dat economen het zelden met elkaar eens waren te
weerleggen. Ook het argument dat relatief jonge leerlingen maar moeilijk met de
staathuishoudkunde uit de voeten konden, werd door de drie auteurs genegeerd.
Daarentegen brachten ze een ander argument in stelling: kennis van de
staathuishoudkunde zou goed zijn voor de maatschappelijke stabiliteit. Ze citeerden de
Duitse econoom Wilhelm Roscher: “… eene der hoofdzaken, waarom Engeland zoo
geheel vrij is gebleven van de beroeringen van 1848, is gelegen in het op 4000 scholen
gegeven onderwijs in de grondbeginselen der Staathuishoudkunde.”30 Aan het eind van
hun artikel kwamen ze hier op terug in een alinea die handelt over de 3-jarige HBS en de
burgerdag- en avondschool. Na begrip te hebben opgebracht voor het gebrek aan
belangstelling bij de leerlingen voor de abstracte staathuishoudkunde: “Maar er is één
argument, dat naar ons oordeel meer weegt dan dit alles: het groote maatschappelijk
gevaar, wanneer men de klassen voor wie deze scholen bestemd zijn, van onderwijs in
Staathuishoudkunde verstoken laat. Laten wij toch het groote voorrecht, dat wij boven
sommige naburige landen hebben, van onze volksklassen te kunnen opleiden tot politieke
zelfstandigheid, niet ongebruikt laten! Met maar al te veel succes zou anders eenmaal de
volksmenner de taak opnemen, die de onderwijzer had verzuimd.” De auteurs leken hier
in te spelen op de in de 19de eeuw aanwezige angst bij de gegoede burgerij voor
revolutionaire onlusten.
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28 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 79.
29 H.B. Greven, J. Domela Nieuwenhuis & J.H. Dijkman, ‘Staathuishoudkunde als vak van middelbaar
onderwijs’. De Economist 28 (1879): 896-900. J. Domela Nieuwenhuis was de broer van Ferdinand.
30 Greven c.s., Staathuishoudkunde als vak, 897.



Hetzelfde rumoer over een eventuele afschaffing van de staathuishoudkunde als
vak in het middelbaar onderwijs dat Greven c.s. naar de pen deden grijpen, was voor
M.M.L. Rutten, leraar aan de HBS te Maastricht, aanleiding zijn visie op het vak te geven.31

Hij hanteerde echter een ander argument dan de drie genoemde auteurs. Eerst herinnert
Rutten zijn lezers aan de oorspronkelijke bedoeling van de wet op het Middelbaar
Onderwijs van Thorbecke. Die wet was immers bedoeld om leerlingen op te leiden tot
“… een groote verscheidenheid van maatschappelijke betrekking, beroep of dienst.” En
zou nu juist voor de wetenschap die bij uitstek maatschappelijk inzicht verschaft, geen
plaats meer zijn? Vervolgens schetst Rutten de steeds toenemende invloed van de
staathuishoudkunde op het economisch beleid, “…de dwalingen waarvan zij de
menschheid bevrijdde, de geneesmiddelen welke zij tegen maatschappelijke kwalen aan
de hand heeft gedaan”, om dan vast te stellen: “In dien grooten invloed der
staathuishoudkunde op de tegenwoordige maatschappij ligt een nieuwe, dringende reden
om hare kennis niet te onthouden aan hen, die in het Middelbaar Onderwijs ‘kennis der
tegenwoordige wereld’ zoeken.”

Terloops vermelden we hier een volgende poging, in 1886, van het Hoofdbestuur
van de Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs om de
staathuishoudkunde op de HBS weliswaar niet af te schaffen, maar dan toch te
marginaliseren. Het betrof een voorstel om de omschrijving van de eindexameneisen van
alle vakken te vereenvoudigen. Bestond er tot dan toe voor het vak staathuishoudkunde
een voor ieder geldend, weliswaar zeer summier, programma, in het voorstel van het
Hoofdbestuur werd een beperking aangebracht: “Het examen in de staathuishoudkunde
bepale zich tot enkele belangrijke onderdeelen van dit vak, ter keuze van den kandidaat.”
Dit voorstel werd in een ledenvergadering aangenomen.32 Het KB van 27 juni 1901 bevatte
inderdaad, naast de gebruikelijke onderwerpen, de passage “... enkele hoofdonderwerpen
ter keuze van den candidaat”.33

Een derde voorbeeld van de vooralsnog moeizame positie ten aanzien van de
staathuishoudkunde als schoolvak betreft de ontwikkeling van het vak op de 3-jarige HBS.
De wet van 1863 nam de staathuishoudkunde ook in het curriculum van dit schooltype
op, maar verplicht was dit vak uitsluitend op rijksscholen. In de praktijk hadden veel
gemeentelijke en bijzondere scholen de staathuishoudkunde echter vervangen door
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31 M.M.L. Rutten, ‘De staathuishoudkunde als leervak bij het Middelbaar Onderwijs’. De Economist 29
(1880): 457-467.
32 ‘Verslag 21ste vergadering der Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar 
Onderwijs’. Berichten en mededelingen van de Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar
Onderwijs 4 (1884-1887): 546-585 (1887). Cursivering van mij [GFG].
33 In het Onderwijsverslag over 1903-1904 wordt het relatief hoge gemiddelde cijfer voor staathuis-
houdkunde, een 7, toegeschreven aan de geboden keuzevrijheid van de kandidaat (‘Verslag van den staat
der hooge-, middelbare en lagere scholen over 1903-1904‘, 27).



staatsinrichting met het argument dat het laatste vak meer geschikt is voor relatief jonge
leerlingen.34 Illustratief is de mening van B.H. Pekelharing, hoogleraar onder meer in de
staathuishoudkunde aan de Polytechnische School te Delft. In een voordracht over “De
Staathuishoudkunde als vak van Middelbaar Onderwijs” uit 1880 uitte hij zijn twijfels aan
het nut van dit vak op de 3-jarige HBS. Het karakter van het vak (“... het eenvoudig en
logisch samenstel harer delen, zoo als zij met name in de inleiding van Vissering’s
handboek te zamen zijn gevoegd”) maakt het vak tot een ware wetenschap. “Het behoort
slechts te huis in de beide hoogste klassen der H.B.S. met 5 jarigen cursus”. Op de 3-jarige
HBS zou het vak vervangen moeten worden door de staatsinrichting.35

Laten we een buitenlandse waarnemer aan het woord, namelijk de eerder
geciteerde Paul Oswald, die meldt dat voor leerlingen van de betreffende leeftijdscategorie
staatsinrichting geschikter lijkt te zijn dan staathuishoudkunde. “Davon habe ich mich bei
meinem Besuche verschiedener Schulen überzeugt. Dort, wo die Volkswirtschaftslehre
ausführlich auf einer dreijährigen Schule behandelt wurde, folgten die Schüler nicht mit
so lebhaftem Interesse wie an andern Schulen gleicher Gattung, an denenVerfassungslehre
unterwiesen wurde.”36 Als conclusie trekt Oswald: “Der Wunsch der Kammer 1862, in
diesen Schulen [namelijk de 3-jarige HBS’en] Volkswirtschafstlehre zu unterrichten, hat
sich in der Praxis als nicht durchführbar erwiesen. Die Schüler sind hierfür noch zu jung.”37

In 1920 werd de staathuishoudkunde op de 3-jarige HBS formeel vervangen door
staatsinrichting.38

Eerder al had de zogenaamde Ineenschakelingscommissie voorgesteld
staathuishoudkunde op de 3-jarige HBS te laten vervallen. De Ineenschakelingscommissie
was in 1903 door minister Abraham Kuyper ingesteld en kreeg als opdracht het gehele
Nederlandse onderwijsstelsel te reorganiseren. In 1910 kwam de commissie met haar
rapport, dat door verschillende omstandigheden niet tot nieuwe wetgeving heeft geleid.39

In het rapport werd het 6-jarig lyceum voorgesteld als een nieuw type voorbereidend hoger
onderwijs. De 5-jarige HBS en het gymnasium zouden in dit nieuwe schooltype moeten
opgaan. Voor de staathuishoudkunde was op deze school echter geen plaats. Deze
wetenschap “… is bij het ingewikkelde van vele sociaal-economische vraagstukken en bij
de verscheidenheid van inzichten daarover een te moeilijk leervak geworden voor een
school van voorbereidend hoger onderwijs. Het behoort bij de universiteit en de technische
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34 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 91.
35 Verslag der vergadering van het Departement Zuid-Holland, 11 december 1880. Berichten en 
mededelingen van de Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs 2 (1878-1881):
409-415.
36 Oswald, Die staatbürgerliche Erziehung, 6.
37 Oswald, Die staatbürgerliche Erziehung, 7.
38 Staatsblad 1920, nr. 106.
39 Zie bijvoorbeeld Grotenhuis, Op zoek, 56-63.



hogeschool.”40 Het is vervolgens interessant te zien dat de voorzitter van de Vereniging
van Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs, dezelfde vereniging waarvan het hoofdbestuur
34 jaar eerder voor afschaffing van de staathuishoudkunde als schoolvak pleitte, nu in een
rede van haar voorzitter een lans breekt voor dit vak. “Men vraagt zich af hoe het mogelijk
is, dat in dezen tijd – nu de sociaal-economische vraagstukken zich aan alle kanten op den
voorgrond dringen – de commissie als het ware ‘la mort sans phrase’ op dit leervak wil
toepassen […] Wie met mij het voorrecht heeft dit vak te onderwijzen, weet hoe dankbare
taak het is, den gezichtskring der leerlingen te verruimen, door hen als het ware midden
in het practische leven te brengen […] hen te leeren kennen de belangrijke vraagstukken,
die op sociaal terrein, op economisch gebied, nationaal en internationaal, voor overheid en
burger van het hoogste belang zijn.”41

Als we bovengenoemde voorbeelden overzien, valt op dat in elk van de drie genoemde
gevallen zich min of meer hetzelfde patroon voordeed. De waarde van het schoolvak
staathuishoudkunde werd in twijfel getrokken op grond van het ontbreken van
leerlinggerichte aspecten: het vak zou te moeilijk, te onzeker, te speculatief zijn voor
leerlingen van de middelbareschoolleeftijd. Door de voorstanders van de
staathuishoudkunde als schoolvak werd echter nooit op dit argument ingegaan.
Daarentegen werd veel werk gemaakt van de maatschappelijke betekenis van het vak. Het
zou goed zijn voor de samenleving als geheel en/of voor het inzicht in maatschappelijke
processen bij de individuele leerling. Doordat niet op elkaars argumenten werd ingegaan,
is het moeilijk te spreken van een echte discussie.

Van der Flier
Een voor die tijd opmerkelijk uitvoerige beschouwing over de staathuishoudkunde als
schoolvak vinden we bij M.J. van der Flier in een bijdrage uit 1916.42 Van der Flier was
advocaat en procureur in Den Haag en had daarnaast ervaring als docent
staathuishoudkunde, zoals zo veel juristen die hadden in vooral de beginperiode van hun
loopbaan. Zijn artikel is een mengeling van optimisme ten aanzien van het belang van het
vak als zodanig en kritiek ten aanzien van de manier waarop het vak in de praktijk gestalte
had gekregen. Van scepsis ten aanzien van het nut van de staathuishoudkunde als schoolvak
als zodanig is bij Van der Flier niets te merken. In tegendeel, met een ‘mix’ van social
eff iciency- en social meliorist-argumenten toonde hij zich een groot voorstander van het
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40 Geciteerd bij M.J. van der Flier, ‘Opmerkingen over het onderwijs in de Staathuishoudkunde’. In 
Sociaal-economische opstellen aangeboden aan Mr. H.B. Greven (Haarlem: Bohn, 1916), 166.
41 Uit deze redevoering, die in augustus 1910 werd uitgesproken, wordt geciteerd door Duyverman, 
De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 93.
42 Van der Flier, Opmerkingen over het onderwijs, 164-182.



vak: “Er is bijkans geen vak ernstige bestudering meer waard dan de economie. Zijn het
niet de maatschappelijke nooden, voortvloeiende uit maatschappelijke wanverhoudingen,
die een goed deel van ons denken en handelen in beslag nemen, althans behoren te nemen?
De philantroop, de verdediger van den vrijhandel en zijn tegenstander, de ijveraar voor
coöperatie, de man der middenstandsbeweging, de strijder voor uitbreiding der sociale
wetgeving – zij allen wenschen, een ieder op zijn eigen wijs, de maatschappelijke
misstanden te bestrijden. Maar daarvoor is kennisneming der maatschappelijke
verhoudingen en het verkrijgen van eenig inzicht in de krachten, die haar ontstaan en
samenhang beheerschen, volstrekt onmischbaar.”43

Van der Fliers scepsis betrof vooral de manier waarop scholen, al dan niet
noodgedwongen, met het vak omgingen. In feite laat hij van de onderwijspraktijk ten
aanzien van de staathuishoudkunde weinig heel. Dit overigens in tegenstelling tot de al
vaker geciteerde Oswald, die vijf jaar eerder louter geïnteresseerde en vragenstellende
leerlingen in Nederland aantrof. Misschien lag het aan de selectie van de scholen die hij
als afgevaardigde van de Duitse Vereinigung für staatsbürgerliche Bildung und Erziehung
bezocht, misschien ook was het de beleefdheid van de buitenlandse bezoeker, maar zinnen
als “An verschiedenen Schulen habe ich dem Unterricht beigewohnt und überall reges
Interesse und gutes Verständnis bei den Schülern gefunden” gingen hem gemakkelijk af.44

Van der Flier heeft een geheel andere ervaring en windt er geen doekjes om:
“Beziet men dit middelbaar onderwijs [in de staathuishoudkunde] nader, zoo verkrijgt
men al spoedig de overtuiging dat hier van degelijkheid weinig terecht kan komen.
Ondergebracht bij de z.g. rommelgroep, mag het vak slechts over een uitermate karig aantal
uren beschikken: meestal slechts één uur per week en dan nog alleen in de vierde en de
vijfde klasse.”45 Op de vijfjarige kan de docent dan ook niet verder komen dan “het leggen
der eerste grondslagen” en zal de gemiddelde leerling “slechts met een bescheiden en niet
lang blijvende hoeveelheid kennis” de school verlaten.46 De schuld hiervoor legt Van der
Flier vooral bij de wetgever, die “... de tijdsruimte noodig voor het bijbrengen van eenige
behoorlijke kennis ten zeerste onderschat heeft.”47

Maar Van der Flier steekt de hand ook in eigen boezem door vast te stellen dat
de manier waarop de staathuishoudkunde doorgaans gedoceerd wordt niet erg geschikt is
“... om liefde tot het vak in te boezemen.” De kern van Van der Fliers argument is hier
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43 Van der Flier, Opmerkingen over het onderwijs, 180.
44 Oswald, Die staatbürgerliche Erziehung, 9.
45 Vanaf 1870 tot 1920 werden de examenvakken in vijf afdelingen ondergebracht. Voor elk van die 
afdelingen werd één eindcijfer gegeven. Staathuishoudkunde vormde met staatsinrichting, geschiedenis
en de handelswetenschappen afdeling C. Zie Bartels, Een eeuw, 112.
46 Van der Flier, Opmerkingen over het onderwijs, 168.
47 Van der Flier, Opmerkingen over het onderwijs, 170.



didactisch van aard: de doorgaans toegepaste abstracte redenering haalt alle leven uit de
stof. Boosdoener is de “Engelsche, deductieve methode”, die zeer moeilijk is voor zowel
de docent als voor de leerling.48 “Zij eischt van den docent het vermogen om een duidelijk
volgbare gedachtenreeks te kunnen construeeren, causaal in orde; zij vergt van den leerling
de geschiktheid om een abstracte redeneering te kunnen volgen en als proeve van
bekwaamheid zelf uit een bepaald gegeven door middel van redeneering de daaruit
voortvloeiende gevolgen te kunnen afleiden.” Deze abstracte, contextloze benadering is
fnuikend voor de interesse van de leerlingen: “Het is alsof alle leven verdwijnt: de zuivere,
egale redenering blijft over.”49

In deze geest moeten ook de in gebruik zijnde lesmethodes het ontgelden. Vooral
de methode van N.G. Pierson, Grondbeginselen der staathuishoudkunde, geeft weliswaar “...
een meesterlijke proeve van wat de deductieve methode vermag”, maar verleende aldus
aan “... de wetenschap een uiterst dor aanzien, onschadelijk voor de echte
wetenschapsmenschen, maar fnuikend voor dengene, die eenvoudige belangstelling gevoelt
voor economische verschijnselen.” Van der Flier vermeldt overigens niet welke druk van
Piersons methode hij op het oog heeft. Pierson zelf had namelijk wel degelijk oog voor de
bezwaren van een al te ‘wetenschappelijke’ presentatie. In afwijking van de 1ste druk koos
Pierson in 1886 met betrekking tot de 2de en volgende drukken voor een geheel andere
benadering. “Men moet, dunkt mij, in een populair geschrift geen systematische
uiteenzetting der leerstukken beproeven. Zoodoende komt men telkens in een strijd
tusschen zijn gezond verstand en zijn wetenschappelijk geweten. Het eerste dringt tot
beknoptheid, vermelding van de hoofdstukken alleen; het tweede tot uitvoerigheid,
volstrekte voorwaarde, in de meeste gevallen, van nauwkeurigheid. Veel doelmatiger schijnt
het mij, ook voor het prikkelen der belangstelling, achtereenvolgens eenige onderwerpen
van den dag, practische bovenal, ter sprake te brengen...”50 Het ligt voor de hand dat Van
der Flier één van de latere drukken van Piersons methode heeft geraadpleegd – de 5de en
laatste druk verscheen in 1905; kennelijk was Piersons proeve van een context-benadering
avant la lettre voor Van der Flier toch onvoldoende om er didactisch mee door te kunnen.51

Veel goede woorden heeft Van der Flier ook niet over voor latere methodes als
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48 Met de “Engelsche, deductieve methode” bedoelde Van der Flier de sinds D. Ricardo (1772-1823)
gangbare deductief-modelmatige benadering in de economische wetenschap.
49 Van der Flier, Opmerkingen over het onderwijs, 172.
50 N.G. Pierson, Grondbeginselen der staathuishoudkunde. (Haarlem: Bohn, 1886), III.
51 Overigens prefereerde hoogleraar staathuishoudkunde H.B. Greven de eerste druk van Piersons 
methode boven de latere drukken. “De burgerscholieren der hoogste klasse zijn, m.i., door hun overige
lessen, over physica vooral, met het doel van wetenschappelijk onderzoek en de daarbij te volgen me-
thode genoeg vertrouwd, om eene heldere uiteenzetting van de waardeleer en de theorie der inkomsten-
verdeeling, zooals Pierson die in zijn 2de deeltje geeft, te kunnen volgen.” Zie H.B. Greven, ‘Pierson’s
staathuishoudkunde’. De Gids 56 (1892): 34-75.



die van Von Baumhauer & Eigeman, Feenstra en Cohen, waarin zijns inziens het vlakke
betoog overheerst en de voorbeelden tot een minimum zijn gereduceerd.52 “Deductief leert
de leerling de wet van Lasalle haar betekenis ontneemen; maar eenig inzicht in den
werkelijken toestand, eenig gevoel van ontzetting over de onzegbare angst en zorgen in
tienduizenden van arbeidersgezinnen, in onzen tijd nog overvloedig aanwezig, –  uit de
handboeken zal hij dit niet putten.”53

Van der Fliers klacht betreffende het hoge abstractieniveau van de
staathuishoudkunde als schoolvak is in lijn met de eerder genoemde bezwaren tegen het
vak, volgens welke het niet geschikt zou zijn voor de relatief jeugdige leerlingen. Interessant
is dat Van der Flier zijn bezwaren tegen de praktijk van het destijds vigerende
economieonderwijs gepaard liet gaan met een tweetal met elkaar samenhangende
observaties.

In de eerste plaats verbond hij de gebruikte “Engelsche, deductieve methode”
expliciet met het formelevormingsargument door te stellen dat de staathuishoudkunde in
deze vorm beter op het gymnasium zou passen. “Taal- en litteratuurstudie, de lezing der
klassieke auteurs oefenen daar het verstand in het abstract denken. Uit dit oogpunt bezien,
zou het onderwijs in de staathuishoudkunde eerder thuis behooren op het Gymnasium
dan op de H.B.S.” Nu had de al eerder geciteerde A. Sassen in 1881 al eens – en wel in
waarderende zin – over de vormende waarde van de staathuishoudkunde geschreven. Hij
meende dat het een vak was “… waarbij men scherp definiëeren en streng logisch
redeneeren moet.” Het vak “… verdient derhalve, afgezien van zijn groot praktisch nut,
reeds om die reden de waardeering van elken paedagoog.”54 Voor Van der Flier echter was
de abstract-deductieve methode de dood in de pot, doordat “... alle leven verdwijnt” en de
belangstelling wordt gedoofd.
             Een tweede daarmee verwante observatie was dat de staathuishoudkunde in deze
vorm niet paste bij het vormingsconcept van de HBS. “Wanneer werkelijk bedoeld was de
wetenschap der abstracte economie te onderwijzen, zeker, dan was het geschetste systeem
het juiste. Maar, het behoeft geen betoog, dit zou in flagrante strijd zijn met hetgeen
bedoeld werd, toen het onderwijs in de economie onder het middelbaar onderwijs werd
opgenomen, hetwelk immers den leerling moet toerusten ‘met de kundigheden, die de
hedendaagsche maatschappij in elk verstandig man eischt’.”55 We kunnen eraan toevoegen
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52 Van der Flier, Opmerkingen over het onderwijs, 174. Oswald (Die staatbürgerliche Erziehung, 12) vond
de methode van Von Baumhauer overigens “ein tre!iches Buch”.
53 Van der Flier, Opmerkingen over het onderwijs, 174/175. De wet van Lasalle, ook wel de IJzeren 
Loonwet genoemd, stelt dat het lot van de arbeidende klasse niet structureel kan worden verbeterd. In
economiemethodes werd deze ‘wetmatigheid’ doorgaans weersproken.
54 Geciteerd bij C.J.E. Dinaux, ‘Over den stand van ons Staatswetenschappelijk Onderwijs’. Weekblad
voor het gymnasiaal en middelbaar onderwijs 35 (1939): 1049.
55 Van der Flier, Opmerkingen over het onderwijs, 175.



dat de deductieve inslag van het economieonderwijs misschien niet paste bij Thorbeckes
oorspronkelijke bedoeling met de HBS als school voor de maatschappelijke praktijk, maar
voor een deel wel met de eerder gesignaleerde tendens dat een groot deel van de HBS-
gediplomeerden ging doorstuderen aan het hoger onderwijs.

De HBS-A
De jaren twintig laten de opkomst van de HBS-A zien. Er was in de diverse tijdschriften
veel aandacht voor het nieuwe schooltype, vooral voor de vraag welk karakter het zou
krijgen. De onzekerheid daarover kwam onder andere tot uiting in de namen ‘economische
HBS’ en ‘litterair-economische HBS’, die wel gebruikt werden, alvorens de meer neutrale
aanduiding HBS-A ingang vond. In elk geval was duidelijk dat het economisch karakter
op het nieuwe schooltype zwaarder aangezet zou worden dan op wat in het vervolg de
HBS-B ging heten. Leidde deze versterking van het economisch element tot meer
waardering voor het vak staathuishoudkunde? Hoewel het voor de hand zou liggen deze
vraag positief te beantwoorden, vinden we voor de jaren twintig niets dat daarop wijst. In
de literatuur vinden we geen verband gelegd tussen de komst van de HBS-A en een
eventueel toegenomen waardering voor het vak staathuishoudkunde. Overigens kwam in
de discussies vooral het algemene karakter van de HBS-A aan de orde en was er nauwelijks
aandacht voor individuele vakken.
             Zo ontspon zich in het Weekblad eind 1924/begin 1925 een discussie over het
gewicht van bepaalde groepen vakken in het curriculum. Leraar J. Veldkamp opende de
discussie door vooral het ‘litteraire’ in het nieuwe schooltype te benadrukken: “... dan krijgen
de moderne talen [...] en geschiedenis het leeuwenaandeel der beschikbare uren, terwijl
daarnaast staatsinrichting, oeconomie, handelswetenschappen en aardrijkskunde niet
verwaarloosd mogen worden.”56 Deze zuinige waardering van de maatschappelijke vakken
lokte nogal wat reacties uit, bijvoorbeeld van de uit het handelsonderwijs afkomstige M.
Spaander, die vooral het maatschappelijk element in de HBS-A benadrukte.57

In 1926 verscheen in De Gids een artikel van N.J. Polak, rector-magnificus van
de Handels Hogeschool te Rotterdam.58 In dat artikel betwijfelde Polak of de literair-
economische HBS en ook de hogere handelsscholen een goede voorbereiding boden voor
de academische studie. Het gymnasium en de HBS-B gaven in zijn ogen wél voldoende “...
oefening in het abstracte denken, voorbereiding voor het scherp stellen en het exact
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56 J. Veldkamp, ‘De Litterair-Economische H.B.S.’. Weekblad voor het gymnasiaal en middelbaar onderwijs
20 (1924): 678-680.
57 M. Spaander, ‘Litterair-economische scholen’. Weekblad voor het gymnasiaal en middelbaar onderwijs 21
(1925): 739-740.
58 N.J. Polak, ‘De litterair-economische H.B.S. en het voorbereidend hooger onderwijs‘. De Gids 90
(1926): 302-326.



uitwerken van problemen. Bij de gymnasiale opleiding wordt die oefening verkregen door
de oplossing van de talrijke problemen, die in de gecomprimeerde oude taal, in de
willekeurige woordschikking der klassieke teksten opgetast liggen; de H.B.S. B vindt
vooral in de wiskunde en ook in de natuurwetenschappen materiaal te over om het abstract
denken te oefenen. Het litterair-economisch middelbaar onderwijs heeft geen vakken,
welke te dezen aanzien equivalent zijn te achten.” In dit kader komt ook het vak economie
aan de orde, waarover Polak het volgende opmerkt: “[T]heoretisch-economische
vraagstukken met hun onbepaalde uitkomsten zijn voor den scholier ongeschikt: waar hij
zijn oplossing niet aan een exact resultaat kan toetsen verliest hij alle zelf-contrôle en gaat
òf in de ruimte zwerven, òf, veeleer, napraten wat hij heeft vernomen zonder dieper door
te denken. Het onderwijs in de economie moet noodzakelijk aan den buitenkant der
verschijnselen blijven, anders komt er niets van terecht, want de theorie is voor den scholier
te moeilijk. Ik wil geenszins beweren, dat de economische vakken niet tot denken
stemmen, maar dat denken is te vaag om als vooroefening voor academische studie te
kunnen dienen.”

In een reactie op Polaks artikel deed J.J. Brückwilder er wat het
economieonderwijs betreft in het Weekblad nog een schepje bovenop.59 “Met den heer
Polak acht ik ook de z.g. theoretische Economie voor de middelbare school minder
geschikt. Niet omdat ze voor de leerlingen te moeilijk zou zijn, maar omdat ik ze te
onbeduidend vind. Als men de theorietjes ontdoet van de dikdoenerige woordenkraam,
waarin ze gewoonlijk worden gehuld, blijkt het residu zelden ingewikkeld, soms
vanzelfsprekend, dan weer klaarblijkelijk onjuist, ook wel eens belachelijk en meestal
kortzichtig.” Op deze nogal boude bewering is in het Weekblad geen enkele reactie
gekomen.

3.4 Economie als Bildung

In de jaren dertig leek de lucht voor het vak economie op te klaren.60 We vinden geen
pleidooien meer de economie als schoolvak op te heffen –  tenminste wat betreft de HBS-
A, er zou nog wel een poging volgen de economie op de HBS-B te schrappen. In 1933
verhief onderwijsinspecteur S. Elzinga de economie zelfs tot het centrale vak in wat hij
met een enigszins ongewone term de ‘maatschappijschool’ noemde. Met dit type onderwijs
bedoelde Elzinga een opleiding voor functies “... welke in middellijk of onmiddellijk
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59 J.J. Brückwilder, ‘De Litterair-Economische H.B.S. en het Voorbereidend Hooger-Onderwijs’. 
Weekblad voor het gymnasiaal en middelbaar onderwijs 23 (1927): 590-595. 
60 Behalve een kentering in de argumentatie rond het vak, was ook de toename van het aantal 
beschikbare economiemethodes opmerkelijk. Zie hiervoor paragraaf 4.2.



verband staan met de moderne verkeersmaatschappij, zoals zich deze de laatste eeuw heeft
ontwikkeld.”61 In de praktijk kwamen de hogere handelsscholen en de HBS-A nog het
dichtst in de buurt van Elzinga’s ideaal. Over het beoogde onderwijs op zijn
maatschappijschool zegt Elzinga: “Centraal vak hierbij is de staathuishoudkunde met haar
jongeren tak de bedrijfshuishoudkunde.”62 Kennis van de staathuishoudkunde acht Elzinga
nodig als grondslag voor de andere maatschappelijke vakken, zoals de
handelswetenschappen, de economische geschiedenis, de economische aardrijkskunde en
het recht.

Wat de toegenomen waardering voor het schoolvak economie betreft, zagen we
dat er geen directe aanwijzingen zijn de komst van de HBS-A daar als verklaring voor aan
te voeren. Wel is het verleidelijk hier de invloed van de Grote Depressie te veronderstellen,
de in 1929 in de Verenigde Staten met een beurskrach begonnen economische crisis, die
de Nederlandse werkloosheid uiteindelijk tot ongekende hoogte zou opstuwen.63 Grote
groepen ondervonden aan den lijve, hetzij door werkloosheid, hetzij door rigoureuze
bezuinigingen bij de overheid, hoe sterk de invloed van globaliserende, anonieme
marktkrachten was. In het beschikbare materiaal betreffende de discussies over het
economieonderwijs speelde het op de voorgrond tredend economisch aspect echter geen
rol. Of het moet een verdwaalde opmerking van Westendorp Boerma in het Weekblad zijn,
die in een kritisch betoog over het abstracte karakter van het vak staathuishoudkunde
opmerkte dat “... onze tegenwoordige maatschappij juist zo overstelpend veel stof biedt
om te bespreken.”64 Daarentegen ging het humanistische formelevormingsargument in de
jaren dertig wél een rol in de toegenomen waardering spelen. Illustratief is een opmerking
van Dinaux uit 1933 in een boekbespreking in het Weekblad. “Het is een verblijdend
verschijnsel, dat de beteekenis van het onderwijs in de economie op de Middelbare scholen
voor de vorming van den leerling in de individueelen en maatschappelijken zin meer en
meer wordt erkend.” Dinaux schrijft de toegenomen waardering toe aan een “... wezenlijke
verandering van de leerstof”. Was economie aanvankelijk een leervak, het wordt steeds
meer een “begripsvak”.65 Het argument van de formele vorming zou een belangrijke rol
blijven spelen tot in de jaren tachtig van de 20ste eeuw. Het vak economie zou niet alleen
van belang zijn vanwege de intrinsieke waarde van de leerstof, maar daarnaast ook als
denkoefening, als vorming van de geest. 

105

HOOFDSTUK 3

61 Elzinga, Gronslagen, 2.
62 Elzinga, Grondslagen, 180.
63 J.L. van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenis van Nederland 1914-1995.
(Utrecht: Spectrum, 1997), 152.
64 J.J. Westendorp Boerma, ‘Staathuishoudkunde’. Weekblad voor het gymnasiaal en middelbaar onderwijs
30 (1934): 1327-1328.
65 C.J.E. Dinaux, ‘Bespreking van “Hoofdlijnen der economie” door F. Vorstman’. Weekblad voor het 
gymnasiaal en middelbaar onderwijs 29 (1933): 94-95.



We zullen nu aandacht besteden aan het rapport van de zogenaamde commissie-De
Vries.66 Dit rapport, dat op verzoek van de nog jonge Vereeniging tot behartiging van het
onderwijs in de Staatswetenschappen (VOS) in 1936 werd opgesteld, was sinds de invoering
van het schoolvak economie in 1863 zonder twijfel de meest fundamentele beschouwing
over dit vak. Voorzitter van de commissie was prof. mr. C.W. de Vries, hoogleraar aan de
Handelshogeschool te Rotterdam. Een ander prominent lid was prof. dr. M.J.H.
Cobbenhagen, hoogleraar aan de Katholieke Handelshogeschool te Tilburg. De overige
leden waren leraar in het middelbaar onderwijs.67 De commissie kreeg de opdracht een
reeks vragen te beantwoorden, met name over de vakken staathuishoudkunde en
staatsinrichting. Eén van die vragen was: “Welke zijn de argumenten die pleiten voor de
handhaving van de genoemde vakken in ons middelbaar onderwijs?” Ons voornamelijk
beperkend tot de staathuishoudkunde kunnen we vaststellen dat de commissie ten aanzien
van bovenstaande vraag twee argumenten in stelling heeft gebracht. Het eerste is duidelijk
maatschappelijk georiënteerd, het tweede leunt tegen de humanistische Bildung.

De commissie refereert allereerst aan Thorbeckes oorspronkelijke bedoeling om
met de HBS een ‘maatschappijschool’ te stichten, “… die aan der maatschappij zou
schenken een leger van bekwame mannen, gereed om den steeds moeilijker wordende
strijd om het bestaan met succes te kunnen voeren.”68 Vervolgens erkent de commissie dat
de HBS een andere weg is gegaan dan de bedoeling was, maar vindt hierin geen bezwaar
het belang van de staathuishoudkunde voor het middelbaar onderwijs te onderzoeken.

In het algemeen stelt de commissie vast dat aan de leerlingen meegegeven dient
te worden “... een flinke hoeveelheid kennis, die van een man van beschaving en
ontwikkeling in den tegenwoordigen tijd mag worden geëischt”.69 Naar de mening van de
commissie zijn er nauwelijks wetenschappen aan te wijzen “... waarmee de mensch van de
20ste eeuw dagelijks zo nauw in contact komt, als met de staatswetenschappen. […] En
zou de hoogere burgerschool, die toch mede de vorming van den toekomstigen
staatsburger beoogt, onder deze omstandigheden wel voldoende ‘maatschappelijk’ zijn als
ze deze vakken uit haar programma moest missen? – Onmogelijk.”70 En in het bijzonder
met betrekking tot de staathuishoudkunde merkt de commissie op: “De economie stelt
den aanstaanden staatsburger in de gelegenheid kennis te nemen van de vraagstukken, die
zich in de welvaartspolitiek voordoen, zij plaatst hem voor tientallen kwesties, waarmee
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66 We zullen naar dit rapport, dat zich in het archief van de VOS bevindt, verwijzen als ‘rapport-De Vries’. 
67 Naast De Vries en Cobbenhagen waren lid: mr. P.B. Bouman, R.J. de Grood en mej. mr. M.H. 
Koderitsch.
68 Rapport-De Vries, 5.
69 Terzijde zij opgemerkt dat ten tijde van het schrijven van dit rapport een kwart (HBS-B) tot een derde
(HBS-A) van de kandidaten van het vrouwelijk geslacht was. Zie Bartels, Een eeuw, 289/290.
70 Rapport-De Vries, 6.
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Vanaf 1932 hielden de gezamenlijke verenigingen op het gebied van het economisch onderwijs
zogenaamde Landdagen, een soort studiedagen. De laatste Landdag vond plaats in 1974. Op deze
foto uit 1936 zien we de heren docenten en (bijna achteraan) één dame op het bordes van het
Amstelhotel in Amsterdam. Foto: Tijdschrift van het Nationaal Bureau 36 (1936), 354/355.



hij in zijn latere leven te maken krijgt. Als volledig staatsburger dient hij althans kennis te
dragen van de vraagstukken die onze maatschappelijke verhoudingen beroeren; van de
economische politiek, het sociale vraagstuk, loon- en rentekwesties; muntwezen, enz. dient
hij heldere begrippen te hebben.”71

In het verlengde van het nut van het economieonderwijs voor algemeen inzicht
in maatschappelijke problemen stelt de commissie dat kennis van de staatswetenschappen
onontbeerlijk is voor een goed functioneren in veel beroepen. De 5-jarige HBS is weliswaar
steeds vaker als vooropleiding voor hogere vormen van onderwijs gaan dienen, maar ook
als “rechtstreeks voor het leven”, bijvoorbeeld voor een administratieve betrekking bij de
overheid, wordt opgeleid, zijn de staatswetenschappen in veel gevallen onontbeerlijk.

Eén van de commissieleden, de Tilburgse hoogleraar Cobbenhagen, had destijds
in kringen van het economisch onderwijs een zekere faam opgebouwd. Op de eerste
Landdag, in 1932 georganiseerd door de gezamenlijke verenigingen voor het economisch
onderwijs, was hij de keynote speaker. Naar zijn voordracht, ‘De cultureele betekenis van
het onderwijs op economischen en socialen grondslag’, is later nog herhaaldelijk
verwezen.72 Die belangstelling is begrijpelijk als men zich realiseert dat het
handelsonderwijs inclusief het onderwijs in de staathuishoudkunde zelden met ‘cultuur’,
met Bildung, in verband werd gebracht. Op het gymnasium kreeg de staathuishoudkunde
vooralsnog geen voet aan de grond en het handelsonderwijs werd door velen nog gezien
als beroepsonderwijs.73 Als nu Cobbenhagen het economisch onderwijs in een breed
cultureel perspectief plaatst, is dat een ander geluid. De passages in het rapport-De Vries
die handelen over de “cultureel-vormende grond” voor het behoud van de
staathuishoudkunde in het middelbaar onderwijs, ademen geheel de geest van de
genoemde redevoering van Cobbenhagen, reden waarom we eerst enige aandacht aan deze
toespraak zullen besteden.

Het begrip cultuur omschrijft Cobbenhagen, in navolging van de Nijmeegse
hoogleraar F. Sassen, als volgt: “… al hetgeen de mensch met gebruikmaking van de
scheppingen der natuur kan voortbrengen om zijn leven in stand te houden en uiteindelijk
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71 Rapport-De Vries, 6.
72 Deze redevoering (M.J.H. Cobbenhagen, ‘De cultureele betekenis van het onderwijs op economi-
schen en socialen grondslag’) is opgenomen in het Tijdschrift van het Nationaal Bureau 3 (1932): 438-
452. Nog 26 jaar later refereerde H.H. Ensing aan deze “briljante rede”, waarbij vooral de inbedding van
de economische vakken in een breed cultureel betoog zijn instemming genoot. Zie H.H. Ensing, ‘Waar
blijft het economisch onderwijs van de H.B.S.-A?’ Tijdschrift voor het economisch onderwijs 58 (1958): 61.
In 1975 herhaalde dezelfde Ensing, nu voorzitter van Vereniging van leraren bij het economisch-maat-
schappelijk onderwijs (VEMO), de verwijzing naar Cobbenhagens rede. Zie H.H. Ensing, ‘75 jaar’. 
Economisch/maatschappelijk/didactisch tijdschrift 75 (1975): 140.
73 Zie hiervoor bijvoorbeeld Sleumer, Het economische onderwijs, 152 e.v.



het volledig mensch-zijn te bereiken.” De vraag die dan gesteld moet worden is of het
studieobject van “het handelsonderwijs in den ruimen zin” (waarvan ook de
staathuishoudkunde deel uitmaakt) geschikt is als onderdeel van de culturele vorming.
Cobbenhagen beantwoordt die vraag op twee manieren.

In de eerste plaats zal het, gegeven de ruime omschrijving van het begrip ‘cultuur’,
niet verbazen dat ook de economische vakken in Cobbenhagens visie bijdragen tot
culturele vorming. Elk vak moet in zijn ogen in een bepaalde verhouding staan tot een
hoger doel. “Wat de kernvakken van het economisch en sociaal onderwijs betreft, zie ik
dan in opklimming deze rij: de handelsvakken, de economie, de beschrijvende en de
wijsgerige sociologie, in laatste instantie uitmondend in de levensbeschouwing.” Doel van
elke vorming is in Cobbenhagens ogen het bereiken van een “volledig mensch-zijn” en
elk vak kan daar een bijdrage aan leveren. Daarmee relativeert Cobbenhagen in feite het
onderscheid tussen humanistische en realistische vorming, tussen een Bildung gericht op
hogere waarden en een vorming gericht op de praktische kanten van het leven. Terzijde
zij opgemerkt dat ook Elzinga ongeveer tegelijkertijd, in 1933, de economische vakken in
eenzelfde breed, cultureel kader plaatst als Cobbenhagen dat doet. Zijn
maatschappijschool, een opleiding die het oog gericht heeft op “een groep sociale functies,
die men gewoon is als maatschappelijke beroepen aan te duiden”, streeft immers, zoals elk
type onderwijs, mensvorming na.74 In zijn Landdag-rede uit 1936 over het maatschappelijk
onderwijs “als middel tot verheffing der cultuur” herhaalt Elzinga het standpunt dat het
maatschappelijk onderwijs “... in hoge mate cultuurvormend [zal] kunnen zijn.” En ook
hij relativeert het onderscheid tussen het materiële en het geestelijke door vast te stellen
dat ze twee kanten van dezelfde zaak zijn, namelijk “... het streven naar vooruitgang en
volmaking.”75

In de tweede plaats kan men, aldus Cobbenhagen, naar de waarde van elk
schoolvak apart kijken, dus niet in de eerste plaats in de gerichtheid op een “volledig
mensch-zijn”. Van belang is dan “... of in het middelbaar onderwijs de geest tot denken is
geschoold […] En in dat opzicht ben ik overtuigd, dat in de kernvakken van het
middelbaar economisch onderwijs voldoende objectieve elementen aanwezig zijn voor de
scholing van het denken.”76 In zijn Landdag-rede past Cobbenhagen dit
formelevormingsargument niet specifiek toe op de staathuishoudkunde. Wel noemt hij in
dit verband het boekhouden. We hoeven, aldus Cobbenhagen, niet mee te gaan met de
Duitse economisch-historicus Werner Sombart, die het dubbelboekhouden één van de
grootste scheppingen van de menselijke geest noemde, vergelijkbaar met de systemen van
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74 Elzinga, Grondslagen, 2.
75 S. Elzinga, Het maatschappelijk onderwijs als middel tot verhe!ng der cultuur. (Groningen: Wolters,
1936), 29.
76 Cobbenhagen, De cultureele betekenis, 450.



Galileï en Newton, om toch te erkennen dat het boekhouden “... een prachtige illustratie
is van sterk volgehouden, logisch denken.”

Terug naar het rapport-De Vries. De twee elementen uit Cobbenhagens
Landdag-rede uit 1932 worden in dat rapport expliciet toegepast op het schoolvak
economie. Ook hier wordt de economie als dienend gezien bij het bereiken van een
“volledig mensch-zijn”. De economie is een deelwetenschap en wil ze cultuurvormend
werken dan zal ze aansluiting moeten zoeken bij het bredere sociale aspect van de
samenleving. Om te voorkomen dat de leerling de mens gaat zien als een onharmonische
en eenzijdige ‘homo economicus’ bepleit het rapport dan ook de invoering in het
middelbaar onderwijs van de sociologie en, als dat niet mogelijk is, “... dan zal bij de
behandeling van de economische leerstof er steeds op gewezen moeten worden, hoe het
economische aansluit bij het sociale.”77 Praktische aanwijzingen om een en ander gestalte
te geven levert de commissie echter niet, zodat dit aspect van het voor het overige zo
concrete rapport wat in de lucht blijft hangen.

Ook een tweede aspect uit Cobbenhagens Landdag-rede vinden we in het rapport
terug, namelijk “… de waarde van de studie van de economie voor het scherpen van den
geest voor het leeren denken.” Naast vakken die “in hoofdzaak wetenswaardigheden”
bijbrengen, heeft elk onderwijs een kern van vakken nodig die “... de functie van de
ontwikkeling van het denkvermogen bij de leerlingen vervult.” Bij het gymnasiaal
onderwijs zouden de klassieke talen die functie vervullen, bij de HBS-B de wiskundige
vakken en bij de HBS-A en de hogere handelsscholen komt de eer toe aan de economische
vakken, waarvan de commissie overigens uitsluitend de staathuishoudkunde bespreekt.

De commissie noemt twee argumenten die de studie van de economie geschikt
maakt voor de vorming van het denken. In de eerste plaats zijn economische verschijnselen
zeer complex. “Deze gecompliceerdheid dwingt den geest tot een voortdurende analyse
van de elementen, waaruit het verschijnsel bestaat, de voorwaarden waaronder het optreedt
en de oorzaken, die het hebben verwekt en in stand houden.” Verder dwingt de
complexiteit tot abstraheren en bestrijdt ze het denksimplisme waarmee verschijnselen
aan één oorzaak worden toegeschreven. Een tweede argument: “... de theoretische
economie [schoolt] in hoge mate het denken, doordat ze bij haar methodisch onderzoek
steeds uitgaat van de veronderstelling, dat de mensch steeds consequent en logisch
redenerend zijn economische handelingen stelt.”78 De commissie erkent weliswaar dat de
homo economicus niet bestaat, maar het gaat dan ook niet zozeer om een reëel beeld van
de economische besluitvorming, als wel om de veronderstellingen die economen hanteren.

Naast een aantal praktische onderwerpen, zoals het soort opleiding dat de leraren
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hadden genoten en het aantal lesuren dat aan de staatswetenschappen op de diverse scholen
werd toebedeeld, heeft de commissie-De Vries, zij het enigszins summier, het didactisch
aspect belicht. Zo wordt het standpunt ingenomen dat het in de economie “… niet altijd
mogelijk zal zijn zonder grafische hulpmiddelen te blijven.” Vooral bij onderwerpen als
prijswetten en waardevraagstukken zal de docent van dit soort hulpmiddelen gebruik
moeten maken. Waarbij dan eerst het probleem dat leerlingen met grafische voorstelling
hebben, moet worden overwonnen. Ook een bezoek aan een onderneming wordt
aanbevolen, ter illustratie van onderwerpen als “arbeidsverdeeling, Taylorisme, Fordisme,
de macht der machine, sociale zorg ect.”

In dit verband besteedt de commissie-De Vries ook aandacht aan de systematiek
van de behandeling van de leerstof. In het rapport is een proeve van een programma
economie opgenomen (voor de HBS-A), het uitvoerigste programma tot dan toe
verschenen; zie daarvoor bijlage 3. Interessant is de toelichting. Uitgangspunt was dat “…
de economische processen zich afspelen binnen het kader van een bepaalde economische
organisatie der maatschappij. Dat kader wordt dus allereerst beschreven naar de typische
karaktertrekken.” Na een algemene inleiding besteedt het programma veel ruimte aan een,
door de Historische School in de economie geïnspireerd, overzicht van verschillende typen
economieën: een gesloten huishouding, een maatschappij met ruilverkeer en een
maatschappij met internationale arbeidsverdeling. Daarna komen onderwerpen als waarde-
, prijs- en inkomensleer aan de orde, evenals een aantal monetaire beschouwingen. “De
hier gegeven volgorde voor de behandeling van de economische problemen heeft voor de
leerlingen het belangrijke voordeel, dat de economische leerstof begint met het minst
moeilijke, het minst abstracte en het dichtst bij de aan leerlingen bekende werkelijkheid
staande onderdeel van de economie, n.l. de economische organisatie van de maatschappij.
De moeilijkste stof, die het meest van het denkvermogen van de leerlingen vraagt […]
komt dan pas aan de orde ongeveer in het laatste trimester van het eerste jaar en in het
tweede jaar.”79 De door de commissie beschreven volgorde van de leerstof week af van de
in die tijd gebruikelijke. Standaard was de volgorde ‘productie-verdeling-omloop-verbruik’,
al dan niet voorafgegaan door een hoofdstuk over het waardevraagstuk en afgesloten met
een hoofdstuk over de geschiedenis van het economisch denken.80 Het didactisch aspect
speelde dus een belangrijke rol in de suggestie van de commissie te beginnen met de leer
van de economische orde. 
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79 Rapport-De Vries, 15.
80 Een destijds veel gebruikt leerboek als de 16de druk van Hoofdlijnen der Staathuishoudkunde door 
I.B. Cohen (Groningen: Wolters, 1935) hanteerde deze volgorde in grote lijnen.



3.5 Economie als ‘denkoefening’

De commissie-De Vries plaatste het vak economie tegen de achtergrond van Bildung in
de volle betekenis van het woord. Een dergelijk brede beschouwing komen we daarna niet
meer tegen. Vanaf de tweede helft van de jaren dertig tot in de jaren tachtig werd, naast
het social eff iciency-argument, met name één element uit die brede beschouwing naar voren
geschoven als legitimatie voor het schoolvak economie: het formelevormingsargument.

Dat een groot deel van de economiedocenten aan het einde van de jaren dertig
het vak economie mede als formele scholing van het denken zag, blijkt uit een enquête
gehouden door Duyverman onder docenten in de staatswetenschappen.81 Eén van de
vragen luidde: “Gebruikt Gij Uw onderwijs ook tot formele denkoefening?” Van de 108
antwoorden die op deze vraag werden gegeven, luidden er 97 ‘ja’ of ‘ook’. De klacht was in
veel gevallen wel dat tijdgebrek de “begeerde denkoefening” in de weg stond. Verder werd
duidelijk dat het vooral het vak economie onder de staatswetenschappen was dat zich
leende tot denkoefening. Tweederde van de docenten in de staatswetenschappen meende
dat de staathuishoudkunde zich beter leende tot denkoefening dan de staatsinrichting.
Enkele antwoorden: “Als denkoefening hecht ik meer aan Staathuishoudkunde omdat
daar tallooze gelegenheden zijn om de jongens naar het juiste antwoord zelf te laten
zoeken” of “Staathuishoudkunde geeft meer aanleiding tot deductie” of “In het bijzonder
leent de Staathuishoudkunde zich voor jonge lieden tot [...] hersengymnastiek”.

In 1938 werd het rapport-Bolkestein gepubliceerd, waarin de zogenaamde
concentratiegedachte werd geponeerd.82 Dit rapport bepleitte onder andere een
vermindering van het aantal vakken door een onderscheid te maken tussen kern- en
keuzevakken. Het rapport en latere wetsontwerp van de minister van Onderwijs G.
Bolkestein stelde het bestaan van de staathuishoudkunde op de HBS-A niet ter discussie.
Maar op de natuurwetenschappelijke HBS-B lag het met de staatswetenschappen anders.
Daar zou staatsinrichting maar beter bij het vak geschiedenis kunnen worden
ondergebracht. De staathuishoudkunde leek aanvankelijk de dans te ontspringen, maar
een jaar later, in 1939, meende de commissie dat dit vak toch diende te worden opgeheven.
Het rapport bracht de pennen in beweging en de onvermoeibare Duyverman maakte een
compilatie van de betreffende publicaties.83 Als secretaris van de VOS verwoordde hij in de
eerste plaats het standpunt van deze vereniging. Leerlingen zijn toekomstige staatsburgers,
toekomstige consumenten en toekomstige producenten. “Niemand mag zijn plaats in Staat
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81 Duyverman, Over den stand, 20-23.
82 Rapport van de Commissie inzake aansluiting tussen het Middelbaar en het Hooger Onderwijs. 
Zie bijvoorbeeld Bartels, Een eeuw, 265.
83 J.P. Duyverman, ‘De Staatswetenschappen, aangevallen en verdedigd’. Tijdschrift van het Nationaal
Bureau 10 (1939): 317-332.



en Maatschappij innemen, onkundig van de politieke en economische factoren, die op
ieder invloed hebben, waaraan ieder nolens volens zijn deel heeft.”

Het is tekenend voor de positie van de staathuishoudkunde in deze periode dat
Duyverman in zijn exposé inmiddels een groot aantal auteurs kon opvoeren, die zich tegen
de gevolgen van de concentratiegedachte voor dit vak verzetten – en dat terwijl de
opheffing van het ene wekelijkse uur economie op de natuurwetenschappelijke HBS-B niet
eens onlogisch was. Waar tientallen jaren lang de staathuishoudkunde als schoolvak
nauwelijks aandacht waardig werd bevonden, kon Duyverman nu de argumenten van een
veertiental auteurs citeren die zich tegen de Bolkestein-plannen ten aanzien van de
staathuishoudkunde keerden. De argumenten die deze auteurs hanteerden, waren vrijwel
allemaal kenmerkend voor de social efficiency-benadering: voor toekomstige staatsburgers
is enige kennis over economie onontbeerlijk. Daarnaast was er in de argumentatie aandacht
voor het formelevormingsargument. Een anonieme docent schreef in de NRC: “Het
intellect wordt hier geschoold op een wijze die leeken moeilijk kunnen bevroeden.”84

Docent staatswetenschappen en VOS-voorzitter A. Albregts noemde de intellectueel-
vormende waarde van de staathuishoudkunde als belangrijk argument voor handhaving.
Hij verwees daarbij expliciet naar het rapport van de commissie-De Vries.85

Overigens zorgde het begin van de Tweede Wereldoorlog ervoor dat de plannen
van Bolkestein niet verder kwamen dan het stadium van wetsontwerp.86

Tinbergen
De eerste keer dat we expliciet het begrip ‘model’ met betrekking tot het
economieonderwijs tegenkomen is in een bijdrage van J. Tinbergen. Hij verbond daarin
de modelmatige benadering met het formelevormingsargument. Tinbergen, hoogleraar
economie, eerste directeur van het Centraal Planbureau en in 1969 gelauwerd met de
Nobelprijs voor economie, heeft zich incidenteel met het economieonderwijs
beziggehouden. In augustus 1948 hield Tinbergen een toespraak voor de Algemene
Vereniging voor Medewerkers in het Onderwijs (AVMO), getiteld De waarde van het
onderwijs in de economie.87 Daarin maakte hij onderscheid tussen twee aspecten van het
onderwijs. De waarde van het onderwijs in een bepaald vak ligt in de eerste plaats in de
overgedragen kennis zelf en daarnaast in “... de vormende waarde, welke niet zozeer
onmiddellijk samenhangt met de inhoud van hetgeen onderwezen wordt.” Wat de eerste
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84 Geciteerd bij Duyverman, De Staatswetenschappen aangevallen.
85 A. Albregts, ‘Het onderwijs in de staathuishoudkunde op de HBS-B’. Weekblad St. Bonaventura 9
(1939): 173-176.
86 Bartels, Een eeuw, 266.
87 Deze redevoering is afgedrukt in het Weekblad voor het gymnasiaal en middelbaar onderwijs 42 (1948):
140-143; veel later ook afgedrukt in de VOS-mededelingen nr. 57 (1960): 9-13.



doelstelling betreft benadrukt Tinbergen, als velen voor hem, het belang van kennis over
de economie voor zo veel mogelijk burgers.

Wat de tweede doelstelling betreft, de vormende waarde van het schoolvak
economie ligt volgens Tinbergen mede in het ‘leren denken’. Belangrijk element daarin is
het leren onderscheiden. “De economie biedt een veelheid van begripsonderscheidingen”,
zoals goederen en diensten, die weer in nadere onderdelen worden gesplitst, de
productiefactoren, het productieproces, de verschillende inkomensbegrippen. “Hele
complexen dus van begrippen, die, als zij systematisch worden voorgedragen, een goed
uitgangspunt bieden om scherp te leren onderscheiden.”

Nog belangrijker dan het leren onderscheiden vindt Tinbergen het leren bewijzen
van stellingen, “... een vormend element par excellence. Het komt mij voor dat men daarvan
ook in de economie belangrijke voorbeelden aantreft.” Bij nader inzien bedoelt Tinbergen
daarmee het werken met “... bepaalde modellen van de maatschappij, die een zekere
stylering, een vereenvoudiging beduiden. [...] Maakt men bijvoorbeeld een model van een
bepaalde markt, van vraag en aanbod, van het begrip prijs. Mits scherp behandeld, kan dit
zeer tot de wetenschappelijke vorming bijdragen.” Tinbergen noemt nog enkele
voorbeelden van modellen: het gedrag van ondernemingen tussen opbrengsten en kosten
en het model van de Engelse econoom Keynes. “Natuurlijk moet men er altijd bij zeggen,
dat het maar modellen zijn, maar als men dat zorgvuldig inricht, is het mogelijk van
dergelijke modellen dezelfde opvoedende waarde uit te laten gaan als in de natuurkunde
en men heeft daarbij de kans, dat dit object bepaalde groepen leerlingen meer aantrekt
dan de dode natuur.”

De Jong
Meer structureel aandacht voor het economieonderwijs had de Groninger hoogleraar F.J.
de Jong. Hij publiceerde met enige regelmaat over het economieonderwijs, trad bij diverse
gelegenheden op als spreker, was auteur van een – in het middelbaar onderwijs overigens
niet al te veel gebruikte –  methode en had ervaring als gecommiteerde bij de mondelinge
examens staathuishoudkunde op de HBS.88 In december 1952 hield De Jong op verzoek
van het bestuur van de Vereeniging tot behartiging van het onderwijs in de
staatswetenschappen (VOS) een redevoering op de jaarvergadering van deze vereniging.
Het is niet ondenkbaar dat het VOS-bestuur dit verzoek achteraf heeft betreurd. De Jong
leverde geen half werk en suggereerde in een doortimmerde redevoering een aantal vrij
fundamentele veranderingen in het economieonderwijs, veranderingen die de nodige
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88 De Jongs methode, De werking van een volkshuishouding. (Leiden: Stenfert Kroese, 1953), werd 
blijkens het voorwoord ook geschikt geacht voor bijvoorbeeld voor de studie voor de kandidaatsexamens
in de rechtsgeleerdheid en de economische wetenschappen.



scepsis bij het VOS-bestuur zouden oproepen. In zijn betoog richtte De Jong zich vooral
op de HBS-A.89

Als achtergrondinformatie is het nuttig te weten dat De Jong zijn rede uitsprak in
een periode waarin de economische wetenschap sterk aan het veranderen was. De
keynesiaanse macro-economie was aan een opmars bezig en de economische wetenschap
als geheel kreeg een wiskundig-modelmatig karakter. Een eerste blik op de lesmethodes uit
het begin van de jaren vijftig leert echter dat deze nog sterk micro-economisch geöriënteerd
en nauwelijks analytisch van karakter waren.90 Als De Jong pleit voor een moderne economie,
bedoelt hij een betere aansluiting van het schoolvak op de vakwetenschap: een belangrijker
rol voor de macro-economie en een meer ‘exacte’, overigens niet per se wiskundige,
benadering. ‘Modernisering’ van het schoolvak economie zou in kringen van het
economieonderwijs een belangrijke rol gaan spelen, ook in het verenigingsleven, het was
één van de redenen waarom de VSW-leden zich niet thuis voelden in de VEMO.91 De eerste
‘moderne’ economiemethode was die van De Jong zelf (1ste druk 1953). Daarna volgden
onder andere de methodes van Buijs (1956/57), Mabelis (1956/57) en Heertje (1962).
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Frits Jacob de Jong (1918-1976) was hoogleraar econo-
mie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn belangstel-
ling voor het economieonderwijs kwam onder andere tot
uiting in het publiceren van artikelen in het Tijdschrift
voor het economisch onderwijs. Verder was hij regelmatig
spreker over het economieonderwijs en trad af en toe op
als gecommiteerde bij de mondelinge economie-exa-
mens op de HBS-A. Daarnaast schreef hij een methode,
De werking van een volkshuishouding, die door velen ove-
rigens te hoog gegrepen werd geacht voor de HBS.

(Schilderij van G. Bögels)

89 F.J. de Jong, ‘Een voorstel tot hervorming van het onderwijs in de economie op de Hogere 
Burgerschool’. Tijdschrift voor het economisch onderwijs 53 (1953): 130-141. 
90 De leidende methode in die periode was van de hand van J. van Zwijndregt. Het speciaal voor HBS-A
geschreven Beknopt leer- en leesboek der economie was nog vrijwel geheel micro-economisch en 
grotendeels beschrijvend van aard.
91 Zie voor deze hectische periode in het verenigingsleven van het economieonderwijs paragraaf 2.8. 
In de VSW, de Vereniging ter bevordering van modern onderwijs in de sociale wetenschappen, verzamel-
den zich de voorstanders van ‘modern’ economieonderwijs. De VEMO, de Vereniging van leraren bij het
economisch-maatschappelijk onderwijs, was wat dit betreft minder uitgesproken.



De Jong vroeg zich allereerst af wat het doel van het onderwijs in de economie
diende te zijn. Hij kwam tot de conclusie dat dat “het bijbrengen van algemene
ontwikkeling” is. Bewust zag hij af van het volledige en de volheid van het begrip ‘algemene
ontwikkeling’, hetgeen hij graag aan cultuur-sociologen overliet. Hij beperkte zich tot twee
aspecten van de leerstof voor het vak economie, het algemene en het bijzondere.

Om het algemene aspect van het onderwijs toe te lichten brak De Jong eerst de
staf over de HBS-A. Hij zette dit schooltype neer als een “afvalbak” voor leerlingen voor
wie het gymnasium en de HBS-B te moeilijk waren. Hij pleitte voor een opwaardering van
de HBS-A; dit schooltype was te gemakkelijk, waardoor “schipbreukelingen van elders”
werden aangetrokken. Die opwaardering zou gerealiseerd moeten worden door het
versterken van de rol van de ‘denkvakken’ in het curriculum. Overigens rekende De Jong
ook het boekhouden en het handelsrekenen tot de exacte vakken, maar hij wilde het gehalte
aan denkvorming op de HBS-A verder uitbreiden en het zal geen verbazing wekken dat
hij daarvoor de economie op het oog had. Dit vak was zeer geschikt om “denkvorming”
bij te brengen, waarbij het De Jong ging om: “… het exacte denken, het denken in preciese,
scherp-omlijnde, aan wel-omschreven logische vereisten voldoende begrippen. […] Aldus
verstaan is het nut van denkvorming duidelijk: deze schoolt de leerlingen in preciesie of
nauwkeurigheid en in geestelijke zelfdiscipline.” Evenals het rapport-De Vries dat eerder
deed, merkte ook De Jong op dat de economie een dergelijke rol kon spelen, eenzelfde rol
als de klassieke talen speelden op het gymnasium en de wis- en natuurkunde dat deden
op de HBS-B en het gymnasium-�. 

De Jong benadrukte wel dat de economie een geesteswetenschap is en geen
natuurwetenschap. “Wat [..] nog te weinig wordt beseft, is, dat de moderne economie [...]
een ‘exacte wetenschap’ is. In de vakliteratuur uit zich dit o.a. door het veelvuldig gebruik
van het hulpmiddel van de wiskundige analyse. Inderdaad heeft de moderne economie,
naar het uiterlijk beschouwd, veel weg van de natuurkunde. De economie is een �-vak, dat
is gekleed in een �-jas. Daarom kan van het onderwijs in de economie, mits het op de
juiste wijze wordt gegeven, dezelfde denkvorming uitgaan als van het onderwijs in de
natuurkunde.” De Jong was overigens terughoudend als het ging om de toepassing van de
wiskunde in het economieonderwijs. Bepaalde eenvoudige vergelijkingen, zoals de
verkeersvergelijking MV = PT of de gelijkheid ‘nationaal inkomen = consumptie +
investeringen’ konden nuttig zijn, maar voor het overige diende de economie in ‘verbale’ of
‘literaire’ vorm te worden gedoceerd.

Wat het bijzondere aspect van het economieonderwijs betreft, ging het om het
rechtstreekse nut van het vak als zodanig. De Jong plaatste zich in een lange traditie toen
hij opmerkte dat men “zonder enig inzicht in de werking van de volkshuishouding” de
maatschappelijke werkelijkheid niet begrijpen kan. De politiek van de regering, het
vraagstuk van de internationale betrekkingen, de gedragingen der vakverenigingen en het
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doen en laten der ondernemers is slechts mogelijk voor hem “… die goed onderricht in de
economie heeft gehad. Maar omdat we niet meer in de 19de eeuw, laat staan in de 18de
eeuw leven, “… ligt het voor de hand, dat het bizondere aspect van het doel van het
economie-onderwijs het beste zal worden gediend, door de jongelui een stuk moderne
economie bij te brengen. Ik zeg dit met enige nadruk, omdat mijn ervaringen als
deskundige [namelijk als gecommiteerde bij de mondelinge examens] niet zelden zijn
geweest, dat men in de geschiedenis van de economie blijft steken.” Vervolgens gaf De
Jong een mogelijke indeling van de lesstof, die inderdaad nogal afwijkt van de destijds
gebruikelijke. Hij stelde het macro-economische aspect voorop door uit te gaan van de
economische kringloop: “Het onderwijs in de economie in moderne stijl behoort te worden
opgetrokken op de basis van de economische kringloop.”

De Jong suggereerde overigens dat een flinke groep leraren economie niet geheel
“bij” was wat de stand van de vakwetenschap betreft. Velen dienden een tekort aan te vullen
door de moderne leerboeken te gaan doorwerken; De Jong was zo goed in een voetnoot
een aantal suggesties te doen. “De voorgestelde vernieuwing van het onderwijs in de
economie betekent voor sommige leraren een aanzienlijke heroriëntering, die niet allen
even gemakkelijk zal vallen, gezien de snelheid, waarmede onze vakwetenschap zich in de
laatste 20 jaren heeft ontwikkeld.”

Het bestuur van de VOS was, het is al gememoreerd, not amused na kennisname
van De Jongs voorstellen. Het bestuur had weliswaar “geenszins spijt” De Jong uitgenodigd
te hebben, maar had forse kritiek op zijn stellingnames.92 Zo werd betwijfeld of de
verschillende typen ‘denkvorming’ die vakken als klassieke talen, natuurkunde en economie
aanbrengen, wel met elkaar vergelijkbaar waren. Trouwens: “De serieuze leraar heeft nooit
anders gewild dan van economie een begripvak te maken en is zeker geen beoefenaar van
‘lesjes instampen’.” Ook de suggestie dat economie voor een groot deel uit geschiedenis
van het economisch denken zou bestaan, werd weersproken. Welke leraar economie zou
meer dan 10 procent van zijn lessen aan de geschiedenis besteden? En de bewering dat
een aantal leraren nauwelijks op de hoogte van de moderne economie zou zijn, werd niet
weerlegd, maar deze kritiek, “… niet in een gemoedelijke vergadering, maar schriftelijk en
publiekelijk geuit […]… schiet haar doel voorbij, doordat ze irriterend werkt.” Wat dit
laatste punt betreft, klachten over verouderde kennis bij economieleraren kwamen vaker
voor. Nog in 1961 maakte W. Begeer, hoogleraar statistiek in Rotterdam en regelmatig
optredend als deskundige bij de mondelinge HBS-examens, hier melding van. “Bij de
Staathuishoudkunde komen soms alleen verouderde onderwerpen aan de orde, waaruit
blijkt dat de docent zelf 20 à 30 jaar achter loopt; andere docenten hebben een meer up-
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92 Het bestuur publiceerde zijn reactie in ‘Enige kanttekeningen bij de hervormingsplannen van 
Dr. F.J. De Jong’. Tijdschrift voor het economisch onderwijs 53 (1953): 203-206.



to-date programma. Sommige docenten werken graag met cijfervoorbeelden en grafieken,
terwijl anderen daar kennelijk zelf benauwd voor zijn.”93

Dat niet alleen een aantal economieleraren, maar ook de inhoud van het
economieonderwijs als zodanig de aansluiting met moderne wetenschappelijke en
didactische inzichten dreigde te missen, was de opvatting van de onderwijsinspecteur en
methodeauteur W.J. Buijs. In een artikel uit 1956 stelde hij vast dat “… de wetenschap
van de economie zich de laatste decennia snel, zelfs duizelingwekkend snel [heeft]
ontwikkeld”, om daaraan toe te voegen dat die ontwikkeling “… helaas niet is bijgehouden
op het gebied van de didaktiek en de methodiek van het studie- en leervak dat wij
economie noemen.”94 Buijs heeft weinig goede woorden over voor de destijds gebruikte
methodes, ze waren in zijn ogen “… noch wetenschappelijk, noch didaktisch verantwoord.
Didaktisch zijn zij nog negentiende eeuws, het standpunt van de papieren schoolmeester,
die alles weet en uitlegt, zodat de betrokken leraar kan volstaan met het gezamenlijk
doorlezen van de les uit het boek.” Van de kringloopdidactiek zoals De Jong die
propageerde, was Buijs overigens weinig gecharmeerd. Hij noemt die “ijselijk moeilijk” en
eerder als sluitstuk dan als uitgangspunt geschikt. Onderwijsinspecteur A. de Jong brak
een paar jaar eerder al de staf over de bestaande leerboeken voor economie. Na vastgesteld
te hebben dat de leraar de stof op begrijpelijke, niettemin wetenschappelijke manier moet
overdragen, gaat hij verder: “Gezien het niveau van de huidige leerboeken in de economie
[...] kan aan het hierboven vermelde niet worden voldaan. Deze leerboeken geven veel
beschrijving, weinig verklaring van de stof. [...] Denkvorming van de leerling dient in het
centrum te staan. Daartoe zijn andere leerboeken nodig die op een wetenschappelijk
verantwoorde en toch eenvoudige wijze de stof uiteenzetten.”95 Dezelfde A. de Jong
constateerde in de aanloop naar een nieuwe wet op het voortgezet onderwijs, later de
Mammoetwet genoemd, dat het schoolvak economie de ontwikkelingen in de
vakwetenschap niet bijhield. In een lezing in augustus 1961 voor de zogenaamde Raad
van Leraren maakte hij melding van de snelle ontwikkeling van de economische
wetenschap. “Men hoeft slechts de naam van de Britse economist wijlen Lord Keynes te
noemen om deze ontwikkeling duidelijk te maken. Het verdient dan ook naar mijn mening
aanbeveling om het huidige leerprogramma economie nog eens zorgvuldig te bestuderen
en na te gaan of wijziging dan wel aanvulling daarvan nodig is. […] In het huidige
programma van de economie treedt het kwalitatieve aspect sterk op de voorgrond; het
kwantitatieve aspect komt niet tot uiting. Dit nu is in strijd met de moderne en recente
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93 W. Begeer, ‘Enige ervaringen als deskundige voor handelswetenschappen bij het eindexamen 
H.B.S.-A’. Tijdschrift voor het economisch onderwijs 61 (1961): 78.
94 W.J. Buijs, ‘De methodiek van de economie, is zij bij?’ VOS-mededelingen nr. 37 (1956): 13.
95 A. de Jong, ‘Enige opmerkingen over het onderwijs in de economie op de hogere burgerschool 
A’. Tijdschrift voor het economisch onderwijs 54 (1954): 130-131.



ontwikkeling in de economie. Het huidige programma is nog te veel ingesteld op de prae-
Keynesiaanse (klassieke) periode.”96

Terug naar de Groninger hoogleraar F.J. de Jong. In 1961 hield hij een rede op
de 29ste Landdag voor het economisch onderwijs, onder de titel Het essentiële van het
economische onderwijs.97 In overeenstemming met de rol van de economie als ‘denkvak’
benadrukt hij in zijn betoog, in navolging van A. Heertje (zie hierna), het wetenschappelijk
karakter van het vak: het gaat om “… het opzoeken en formuleren van de samenhang tussen
de verschijnselen.” Vanwege die eigenschap zou de economie te midden van de
economische vakken het kernvak op de HBS-A moeten zijn. “… [H]et is de economie die
[de leerlingen] de zin van en de onderlinge samenhang tussen deze leervakken kan
duidelijk maken. Daarom is het nodig, dat de economie als kernvak al die andere vakken
doordringt, terwijl de leraar voor economie op zijn beurt weer telkens op die andere vakken
dient terug te grijpen.”

In het begin van de jaren zestig was het pleidooi voor ‘modernisering’ van het schoolvak
economie, al dan niet in samenhang met het formelevormingsargument, bepaald geen
nieuw geluid meer. Dat er tussen het midden van de jaren dertig en het begin van de jaren
zestig toch wel iets veranderd was in de beeldvorming van het vak economie, wordt
geïllustreerd door het volgende citaat van H. Thierry, hoogleraar aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam, die in 1960 zijn licht liet schijnen over de ontwikkeling van de
handelswetenschappen en in de marge daarvan over de economie het volgende opmerkte:
“In 1934 kon het nog voorkomen op de HBS-A van een van onze prominente lycea, dat de
leraar economie en handelswetenschappen bij de rector werd geroepen, omdat hij zo veel
onvoldoendes gegeven had. En, zo zei deze rector: ‘Hoe is dat nu mogelijk voor zo’n
leervak als economie?’ Toen de betrokken docent hem probeerde duidelijk te maken dat
economie geen leervak was, maar een vak dat juist denkscholing brengt en abstract denken
vraagt, zo zelfs dat er stemmen opgaan die menen dat dit vak op de HBS-A de wiskunde
gedeeltelijk zou kunnen vervangen, toen wist de rector niets anders te zeggen – het was in
de 30er jaren – dan ‘ze hebben er anders niet veel van terecht gebracht als ik zo rondkijk
in het economisch leven’.”98
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96 A. de Jong, ‘De plaats van de economische vakken en van de maatschappijleer in het wetsontwerp
voorgezet onderwijs’. Weekblad voor het gymnasiaal en middelbaar onderwijs 55 (1961): 107-116.
97 F.J. de Jong, ‘Het essentiële van het economische onderwijs. Tijdschrift voor het economisch onderwijs 62
(december 1961/januari 1962): 58.
98 H. Thierry, ‘De ontwikkeling van de handelswetenschappen’. Tijdschrift voor het economisch onderwijs
60 (1960): 52-58.



Heertje
De Amsterdamse hoogleraar A. Heertje heeft succesvolle en richtinggevende
economiemethodes geschreven. Vooral gedurende de jaren zeventig was De kern van de
economie (VWO) maatgevend,  Elementaire economie (HAVO) was dat ook in de jaren tachtig
nog. In enkele artikelen in de VOS-mededelingen, geschreven in het begin van de jaren zestig,
ging Heertje in op een aantal facetten van het economieonderwijs op de HBS-A.
Achtereenvolgens behandelde hij het algemene karakter van het vak, de rol van de
wiskunde erin en de eventuele rol van de dogmengeschiedenis.

In een artikel uit 1961 gaf Heertje uiting aan zijn ontnuchtering als het gaat om
de economische kennis die HBS-A-leerlingen aan het onderwijs overhielden.99 Vervolgens
gaf hij aan welke benadering zijns inziens een beter resultaat zou opleveren. In de eerste
plaats moet het leerlingen duidelijk worden dat economie een wetenschap is, dat het om
het verklaren van bepaalde verschijnselen gaat. ‘Economie’ gaat dus niet over veel geld
verdienen of erg zuinig zijn, maar om het opsporen van samenhangen. In de tweede plaats
zou het accent moeten worden gelegd bij de macro-economie. “Door een duidelijke
behandeling van de macro-economische problemen en samenhangen, wordt de leerling
een beter begrip voor de krantenlectuur, d.i. van de actuele vraagstukken bijgebracht. Dit
is het hoofddoel van het onderwijs.” En verder: “Steeds gaat het erom inzicht bij te brengen
en dit inzicht te toetsen aan de feitelijke economische gebeurtenissen. Het is veel
belangrijker, dat de leerlingen door hebben waarom de Nederlandsche Bank op een
bepaald moment de discontovoet verhoogt, dan dat zij de drie gronden waarop de agio-
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Arnold Heertje (1934) kan worden gezien als de archi-
tect van het post-Mammoet economieonderwijs tot aan
2010. Lange tijd is hij hoogleraar economie geweest aan
de Universiteit van Amsterdam. Als prominent lid van
de commissie-De Jong in de jaren zestig zette hij de
hoofdlijnen van het vernieuwde economieonderwijs uit.
Daarnaast heeft hij veel invloed uitgeoefend met zijn
VWO-methode De kern van de economie en zijn HAVO-me-
thode Elementaire economie, die beide lange tijd gezichts-
bepalend voor het vak waren.

(Foto: Fred Spanjerberg)

99 A. Heertje, ‘Economie op H.B.S.-A’. VOS-mededelingen nr. 63 (1961): 16-17.



theorie van Böhm berust kunnen opspuiten. Het is belangrijker, dat zij de achtergronden
van de aarzelingen van Minister Zijlstra t.a.v. de belastingverlaging begrijpen, dan dat zij
de differentiële grondrente-theorie van Ricardo kunnen vertellen.”

In een tweede artikel, uit 1962, ging Heertje in op de rol van de wiskunde in het
economieonderwijs.100 “Voor mij staat het vast, dat zolang men de wiskunde als een
hulpdienst bij het economie-onderwijs hanteert, het onderwijs daardoor aan preciesie en
helderheid wint.” Met behulp van het voorbeeld van een lineaire consumptiefunctie van
het type C = aY + b probeert Heertje duidelijk te maken dat het gebruik van eenvoudige
wiskunde “grote paedagogische voordelen heeft. […] Het leert ze [d.w.z. de leerlingen]
hun verbale formuleringen te verscherpen. Ze krijgen gemakkelijker oog voor het speciale
geval en het algemene geval.” Een andere vraag is hoever men met de wiskunde in het
economieonderwijs moet gaan. Heertje pleit wat dit betreft voor beperking, aangezien het
uiteindelijk om “… economische relaties gaat en het alle voordelen weer teniet zou doen
wanneer men zich in wiskundige details zou verliezen.” Een verstandig en bescheiden
gebruik van eenvoudige wiskundige hulpmiddelen kan het economieonderwijs trefzekerder
en boeiender maken. “Het beantwoordt daardoor beter aan zijn doel: begrip bij te brengen
voor de economische aspecten van de levende werkelijkheid.”

In 1963, in een derde artikel, keert Heertje zich tegen “… de vrij sterke neiging
aan de [dogmen]geschiedenis een grote aandacht te besteden.”101 Niet alleen vereist
aandacht voor de dogmengeschiedenis een vrij grote eruditie van de docent, maar vaak is
het ook “… een vlucht voor een behandeling van de economie op een moderne wijze.”
Overigens is er niets op tegen elementen uit de geschiedenis van het economisch denken
te behandelen, maar dan wel in dienst van een beter begrip van de economische actualiteit.
Zo kan de bevolkingstheorie van Malthus worden aangestipt als de bevolkingsgroei in
ontwikkelingslanden aan de orde is. “Samenvattend meen ik dus dat het onderwijs in de
eerste plaats moet aansturen op een goed begrip van de wereld om ons heen, gebaseerd op
de huidige stand van de economische theorie. Vanzelf wordt men dan genoodzaakt om aan
oudere schrijvers aandacht te schenken, voorzover nl. hun denkbeelden tot consequenties
van economisch politieke aard leiden, die ook vandaag nog deze debatten beïnvloeden.”

In 1966 vatte Heertje een en ander nog eens samen.102 Uitgangspunt van zijn
redenering was nu het gebruik van modellen. “Het opereren met modellen heeft de
economie zindelijker gemaakt. De hypothesen liggen open en bloot op tafel en de
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100 A. Heertje, ‘Het gebruik van wiskunde bij het economieonderwijs op H.B.S.-A’. VOS-mededelingen nr.
65 (1962): 9-11.
101 A. Heertje, ‘De geschiedenis van de economie en het economie-onderwijs op H.B.S.-A’. VOS-
mededelingen nr. 67 (1963): 14-15.
102 A. Heertje,  ‘Enkele opmerkingen over het economisch onderwijs in Nederland’. Tijdschrift voor het
economisch onderwijs 66 (1966): 69-72.



samenhang tussen conclusies en veronderstellingen is voor iedereen toegankelijk.” In het
universitair onderwijs wordt op deze manier een “…wijze van redeneren overgedragen,
waardoor de mentaliteit van de studenten wordt beïnvloed. Ze leren inzien dat de
economie niet een gezellig praatvak is, maar veeleer een gedisciplineerd systeem van
uitspraken vormt.” Overeenkomstig zou het uitgangspunt voor het economieonderwijs op
het Atheneum-A103 moeten zijn: “het denken in vooronderstellingen en conclusies,
toegepast op economische verschijnselen.” Op die manier ontstaat enerzijds een betere
aansluiting met het universitair onderwijs en gaat anderzijds de economie in methodiek
meer lijken op een vak als de natuurkunde, hetgeen voor een harmonieuze opbouw van
het VWO belangrijk kan zijn. Wat het economieonderwijs op het toekomstige HAVO betreft
ten slotte, bepleit Heertje een meer inductieve weg, in tegenstelling tot het meer deductieve
onderwijs op het VWO.

Wat de doelstelling van het economieonderwijs betreft lijkt Heertje, evenals zijn
collega’s Tinbergen en De Jong, op twee sporen te zitten. In de eerste plaats gaat het hem
erom begrip bij te brengen voor “de economische aspecten van de levende werkelijkheid”.
Zo gezien staat hij in een social efficiency-traditie die in de 19de eeuw begon. We herinneren
aan de Rotterdamse koopman Muller, die de staathuishoudkunde in 1854 aanbeval om
“geen vreemdeling in het tegenwoordige” te zijn. Heertjes voornaamste punt is dat begrip
in actuele ontwikkelingen moet worden bijgebracht met behulp van de, wat F.J. de Jong
heeft genoemd, moderne economie. Dus de macro-economie voorop, door middel van een
bescheiden gebruik van wiskundige modellen en een sterk teruggedrongen gebruik van de
dogmengeschiedenis. In de tweede plaats lijkt ook het argument van de formele vorming
niet ver weg, gezien Heertjes nadruk op het “leren denken in vooronderstellingen en
conclusies”. Veel later, in 2011, toen hem in een interview gevraagd werd of hij het vak
economie ten tijde van het schrijven van De kern mede zag als vorming van de geest, als
denkscholing, antwoordde hij: “Absoluut. Economie is voor mij altijd een wetenschap
geweest, een denkvak. Of het nu om natuurkunde of om economie gaat, steeds is van
belang dat je leert denken in een systeem, een model, van vooronderstellingen en
conclusies. Voor mij is zo’n manier van denken ook een instrument in het maatschappelijk
debat. Je moet je er altijd bewust van zijn dat iedereen bepaalde vooronderstellingen
hanteert, die dan tot bepaalde conclusies leiden.”104
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103 Inmiddels was in 1963 de Mammoetwet aangenomen, die in 1968 zou worden ingevoerd.
104 G.F. Gorter, ‘Rondom De kern, een gesprek met Arnold Heertje’. Tijdschrift voor het economisch 
onderwijs 111 (2011): 6-7.



Schöndorff
Met name in de jaren tachtig was R. Schöndorff succesvol met zijn methodes Economie
bijvoorbeeld (voor HAVO en VWO) en later met Economie zonder franje (voor VWO).105

Schöndorff was aanvankelijk medewerker van Heertje en werd later hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was hij gedurende lange tijd actief in de diverse
vakverenigingen, tijdschriftredacties en leerplancommissies. Zijn opvattingen betreffende
het economieonderwijs vinden we niet zozeer expliciet verwoord in speciaal daaraan
gewijde artikelen, dan wel ‘tussendoor’ in artikelen die doorgaans een didactische strekking
hebben. In bepaalde opzichten valt de verwantschap met de ideeën van Heertje op. In een
artikel uit 1974 over schoolonderzoeken schrijft Schöndorff: “Wanneer wij ons tot VWO
economie beperken zou als doel gezien kunnen worden: het leren zorgvuldig te redeneren
binnen een geheel van veronderstellingen, waarbij men zich bewust is van het
voorwaardelijk karakter van de uitkomsten van de redenering. Zo geformuleerd heeft deze
doelstelling een wijdere strekking dan de economie alleen en is zij met name van grote
maatschappelijke betekenis. Het opzettelijk dan wel onopzettelijk onzindelijk redeneren
treft men dagelijks aan.”106 Uit de laatste zinnen blijkt dat Schöndorff oog had voor het
argument van de formele vorming.

Twee jaar eerder al benadrukte Schöndorff het wetenschappelijk karakter van het
vak economie. Dat gebeurde in een artikel waarin hij zich zorgen maakte over het
Atheneum-A, dat vooral gekozen zou worden vanuit negatieve overwegingen, net als de
HBS-A van weleer. “HBS-A ‘ging’ je veelal doen, omdat je niets anders kon, met name
omdat je geen ‘aanleg voor exacte vakken’ – wat dat ook zijn moge – had. Atheneum-A
leerlingen die uit soortgelijke overwegingen voor deze richting menen te moeten kiezen,
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Rudolf Schöndorff (1938) was hoogleraar economie aan
de Universiteit van Amsterdam. In de jaren tachtig en
negentig was hij succesvol met zijn methode Economie
bijvoorbeeld, later met Economie zonder franje. Hij is daar-
naast altijd zeer actief geweest binnen de diverse vereni-
gingen, tijdschriftredacties en programmacommissies op
het gebied van het economieonderwijs. Samen met Jan
Pleus schreef hij de rubriek Economie voor jou, die eerst
in NRC Handelsblad en later in de Volkskrant verscheen.

105 Mede-auteurs waren N. Cohen en J.F.B. Pleus. 
106 R. Schöndorff, ‘Gave opgaven: geef het niet op!’ Didactiek der Sociale Wetenschappen 5 (1974): 12.



moeten worden gewaarschuwd. De economie wordt daar immers op een voorbereidend
wetenschappelijke wijze, dat wil zeggen exacte, analytische wijze gepresenteerd. […] De
leerling die moeite heeft met het denken in logische strukturen, die een gering
abstraherend vermogen heeft, die geen analytische instelling heeft, kan het volgen van een
VWO-opleiding worden afgeraden.”107 De leden van de commissie-De Vries en F.J. de Jong
zouden zeker hebben ingestemd met de opname van een dergelijk ‘denkvak’ in een
opleiding die door economische vakken en talen werd gedomineerd. Overigens zou de
opkomst van het ongedeeld VWO een dergelijke studierichting tot een illusie maken.

Ook op een ander punt is er verwantschap met Heertje, namelijk dat de
modelmatige wijze van economiebeoefening geen doel op zichzelf is, maar in dienst staat
van een beter begrip van economische gebeurtenissen. In een artikel uit 1975 citeert
Schöndorff met instemming de toelichting bij de zogenaamde interne uitwerking van het
VWO-programma economische wetenschappen en recht I, waarin vermeld wordt dat het,
naast de beginselen van de economische theorie, gaat om inzicht in het economisch aspect
van het maatschappelijk gebeuren. Schöndorff vat de betreffende toelichting zodanig op
dat er “… naast het redeneren binnen een geheel van onderstellingen (de modelmatige
doch niet noodzakelijkerwijze wiskundige modelmatige benadering) zeer expliciet wordt
vermeld dat enig inzicht in het economisch aspekt van het maatschappelijk gebeuren maakt
dat men beter kan functioneren als lid van die maatschappij.” Gehoord de kritiek dat
economie is verworden tot ‘modellen pezen’, geeft Schöndorff toe dat een deel van de
leraren “... de relatie met de maatschappij van vandaag niet legt en niet veel meer doet dan
oefenopgaven maken. Voor zover dat zo is, moet dat worden betreurd en afgekeurd.
Hoewel het niet is goed te keuren, is een overdreven aandacht voor een ál te wiskundige
modelbehandeling wel verklaarbaar. Ook in de economische wetenschap zien we wel hoe
sommigen doorschieten in puur formalisme.”108

In 1982 komt Schöndorff nog eens terug op een mogelijke overreactie ten aanzien
van de wiskundig-modelmatige benadering.109 “Zoals bijna bij elke reactie gebeurt, is ook
destijds ‘overgereageerd’ op de dorre, niet-instrumentele, niet actuele HBS-A economie.
Ten dele omdat zoiets bij reacties hoort, ten dele omdat ‘modelmatig’ nogal eens met
‘wiskundig’ werd verward. Dat laatste is veelal een gevolg van het feit dat docenten en/of
leerlingen aanvankelijk zodanige moeite hebben met elementaire algebra, dat alle aandacht
daardoor opge-eist wordt en men niet toekomt aan de essentie: het variëren van de
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107 R. Schöndorff, ‘Een positieve atheneum-A keuze’. Didactiek der Sociale Wetenschappen 3 (1972): 7.
108 R. Schöndorff, ‘Reaktie op ‘economie-onderwijs: in dienst van het modelmatig denken?’ Didactiek der
Sociale Wetenschappen 6 (1975): 13-15. 
109 R. Schöndorff, ‘De actualiteit van modellen’. Tijdschrift voor het economisch onderwijs 82 (1982): 159-
161.



veronderstellingen. […] Het is verheugend dat er de laatste jaren een ontwikkeling bij het
examen gaande is, waarbij voorzover mogelijk het zuivere rekenwerk wordt beperkt en
getracht wordt de toetsing van het inzicht in het model en in datgene wat het model moet
verklaren op de voorgrond te plaatsen.”

Zowel bij Heertje als bij Schöndorff zien we, zeker voor het VWO-onderwijs,
nadruk op de modelmatige (maar niet per se wiskundige) benadering, hoewel deze geen
doel op zich is, maar in dienst staat van inzicht in economische processen. Intussen was
rond het midden van de jaren zeventig de kritiek op de wiskundig-modelmatige
benadering in het economieonderwijs losgebarsten.

3.6 Leerlinggerichte argumenten 

Eerder schetsten we de spanning tussen een formeel-theoretisch curriculum enerzijds en
een leerlinggerichte benadering anderzijds, zoals die de laatste decennia van de 20ste eeuw
in het Nederlandse onderwijs tot uiting kwam.110 Een schoolvak dat duidelijk
leerlinggerichte elementen kreeg was de wiskunde. Ook in de Verenigde Staten ontstond
volgens Romberg aan het einde van de jaren tachtig “... a growing interest in the ‘realistic’
curriculum materials developed in the Netherlands. Hans Freudenthal’s social
constructivist plea that for children mathematics must be grounded in reality initiated the
interest because it fit into the consideration of the reformers.”111 De ontwikkelingen in
ons land met betrekking tot het vak wiskunde worden beschreven in de bundel Honderd
jaar wiskundeonderwijs.112 Zo werd in 1986 op het VWO de wiskundestof herverkaveld in
de vakken wiskunde A en B. Bij wiskunde A ging het “... niet meer primair om de
wiskunde, maar om het vertalen van realistische problemen naar de wiskunde. In de
leerboeken [...] verschijnen contextrijke opgaven. Leerlingen moeten zelf complexe
problemen vertalen in een wiskundig model.”113

De spanning tussen the child and the curriculum liet ook het economieonderwijs
niet onberoerd. Al in de jaren zestig had de Amerikaanse econoom George Stigler kritiek
geuit op het centraal stellen van de vakwetenschap in het economieonderwijs. “The
watered-down encyclopedia which constitutes the present course in beginning college
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110 Zie daarvoor paragraaf 1.4 over vormingsidealen.
111 Th. A. Romberg, Problematic Features of the School Mathematics Curriculum. In Jackson (1992): 749-788.
112 M. van Hoorn, ‘De eeuw van het wiskundeonderwijs’ (in Goffree, Honderd jaar, 15-36) en W. Groen,
‘Honderd jaar leerplanwijzigingen’ (in: Goffree, Honderd jaar, 223-238). 
113 Groen, Honderd jaar, 233 e.v.



economics does not teach the student how to think on economic questions. [...] The
student will memorize a few facts, diagrams, and policy recommendations, and ten years
later will be as untutored in economics as the day he entered the class.”114

Hartkamp
In Nederland was het H.J. (Herman) Hartkamp die in de jaren zeventig aan zijn kruistocht
tegen het toen vigerende economieonderwijs begon. Hartkamp was leraar economie en
later vakdidacticus aan de universiteiten van Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.115 Hij
was een uiterst productief auteur als het gaat om artikelen over het economieonderwijs en
de didactiek ervan. Er zijn zo’n 80 artikelen over deze onderwerpen van zijn hand bekend
over de periode 1974-1996.116 Een aantal van zijn artikelen gaat over de meer procedurele
kanten rond het economieonderwijs, zoals de niet-ongeestige serie ‘Petje op, petje af’,
waarin hij zijn pijlen richtte op de door hem veronderstelde belangenverstrengeling bij
auteurs als Heertje, Schöndorff en Bielderman, die – in de ogen van Hartkamp – via allerlei
nevenfuncties de afzet van hun lesmethodes probeerden te stimuleren. We zullen ons hier
beperken tot Hartkamps meer inhoudelijke bijdragen.

In 1975 verscheen de brochure Appels en peren.117 Auteurs vermeldt het door de
Landelijke Werkgroep Economie-Onderwijs uitgegeven vlugschrift niet, maar de ‘pen’ van
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Herman Johannes Hartkamp (1945-1996) was leraar
economie en later vakdidacticus aan meerdere universi-
teiten. Hij was één van de stichters van de Landelijke
Werkgroep Economieonderwijs, die werd opgericht uit
onvrede met het in de jaren zeventig vigerende econo-
mieonderwijs. Zijn invloed ontleende hij onder andere
aan een groot aantal kritische artikelen, waarin hij zich
afzette tegen een aan de vakwetenschap ontleende bena-
dering van het economieonderwijs. Daarnaast pleitte hij
voor meer aandacht voor waarden in het onderwijs.

114 G.J. Stigler, ‘Elementary Economics Education’. The American Economic Revue 53 (1963): 653-659.
Wat gold voor het vak economie op college-niveau, was volgens Stigler ook van toepassing voor het vak
op de high school.
115 Zie over de in 1996 overleden Hartkamp ook: N. Pool, ‘Herman Hartkamp, Voorloper in onderwijs-
vernieuwing’. Tijdschrift voor het economisch onderwijs 103 (2003): 3-6.
116 Vermelding in een bloemlezing van Hartkamps artikelen: Jullie zijn nog niet van me af! Stichting
LWEO (1998), 226.
117 Appels en peren, een bijdrage in de discussie over het economieonderwijs. (Purmerend: LWEO, 1975). Het
betreft een brochure, niet het latere tijdschrift met dezelfde naam.



Hartkamp, inspirator van de werkgroep, lijkt duidelijk aanwezig. Uitgangspunt was het
doel van het onderwijs zoals omschreven door de toenmalige minister van Onderwijs, J.
van Kemenade in zijn Contourennota’s: via het onderwijs moeten leerlingen “… zicht
krijgen op de samenleving en in staat worden gesteld om aan de ontwikkelingen van die
samenleving een eigen bijdrage te leveren.”118 Overigens merkt Dodde ten aanzien van de
Contourennota’s op dat Van Kemenade daarmee blijk geeft “... kritiek te hebben op de
dominantie binnen het Nederlandse onderwijsstelsel van de intellectueel-technische
ontplooiing en ontwikkeling van de leerlingen. De minister van onderwijs verlangt deze
eenzijdige doelstellingen uit te breiden tot cognitieve, sociale en creatieve opleiding en
vorming.”119

Vanuit de achtergrond van de Contourennota’s oefent Appels en peren scherpe
kritiek uit op het bestaande economieonderwijs. Uit de inhoud van de brochure blijken
direct al twee belangrijke fronten waarop Hartkamp zich later ging bewegen, waarbij
Heertjes De kern van de economie als kop van jut zou dienen. Een eerste punt van kritiek
op het economieonderwijs zoals dat sinds de invoering van de Mammoetwet gestalte had
gekregen, was didactisch van aard: het onderwijs nam niet de leerling, maar de
vakwetenschap als uitgangspunt. “De VWO eindexamenstof economie 1 benadert qua
inhoud en qua wiskundig-modelmatige aanpak de eerstejaarsstof van de algemene
economie op de universiteit.”120 Voor het HAVO-programma gold dat in afgezwakte vorm
ook, aangezien het via het ‘theezakjesmodel’ van dat van het VWO was afgeleid. Een tweede
punt van kritiek was de veronderstelde waardevrijheid van de economiebeoefening.
Uitspraken over economie zijn echter nooit waardevrij. De kern van de economie gaat
bijvoorbeeld uit van een harmoniemodel door de mensheid in te delen in consumenten en
producenten, die in feite een gemeenschappelijk belang hebben. Een mogelijk alternatief
zou zijn uit te gaan van het marxistische onderscheid tussen arbeiders en kapitalisten.
“Konflikt staat dan centraal, aangezien volgens Marx de arbeiders worden uitgebuit door
de kapitalisten en dus tegengestelde belangen hebben.”121 Aldus de brochure Appels en
peren uit 1975. 

In een terugblik uit 1986 ging Hartkamp uitvoeriger in op het standpunt van de
LWEO.122 “Wat is het doel van het economieonderwijs? Gaat het primair om de leerling of
om de economische wetenschap? Bereid je als leraar de leerling voor op zijn toekomstig
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119 N.L. Dodde, Geschiedenis van het Nederlandse schoolwezen. (Purmerend, Muusses, 1981), 68.
120 Appels en peren, 2.
121 Appels en peren, 6.
122 H.J. Hartkamp, ‘De Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs, Van pressiegroep tot alternatieve
uitgeverij’. Vernieuwing. Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding 46 (1986): 69-73. In Stichting LWEO
(1998), 12-21.



functioneren in de samenleving […]? Óf begin je vanuit de economische wetenschap
leerstof te verzamelen die in een versimpelde vorm aan de leerling kan worden
aangeboden?” Om vervolgens De kern van Heertje er weer van langs te geven: “De inhoud
van dit boek werd, min of meer bij gebrek aan alternatieven, in het begin van de jaren
zeventig maatgevend voor de richting van het economieonderwijs. Dit had verstrekkende
gevolgen […]. De leerlingen – voor wie dit onderwijs uiteraard bedoeld was – [werden]
volstrekt over het hoofd gezien. Zij werden toegesproken in een taal die de hunne niet was
en kregen leerstof opgediend waarin ze hun eigen wereld niet konden herkennen.” Verder
waren de te doceren theorieën dermate abstract “… dat ze alleen aan de leerlingen worden
geleerd via dressuur (sommen maken, trucjes leren en dit vooral vaak herhalen). […]
Leerlingen worden zo gedegradeerd tot apen die kunstjes kunnen doen, of tot papegaaien
die prima kunnen nazeggen wat hun meesters hen voorin de mond hebben gelegd.”

Hartkamp bepleitte een totaal andere didactiek dan in De kern en vergelijkbare
methodes werd gepraktiseerd. Om te beginnen diende het onderwijs aan te sluiten bij de
leefwereld van de leerlingen. Vervolgens moesten alle onnodige wiskundige hoogstandjes
worden teruggedrongen. En ook het taalgebruik moest op de helling, het “… moet worden
gezuiverd van het (quasi-)wetenschappelijke jargon, de dieventaal van de economen.” Om
de aansluiting bij de alledaagse ervaring gestalte te geven, bepleitte Hartkamp het
didactisch model van het niveauverhogend leren. Uitgaande van de leefwereld van de
leerling (het grondniveau) worden leerlingen uitgedaagd hun ervaringen in hun eigen taal
te beschrijven (beschrijvend niveau). Ten slotte worden de gehanteerde begrippen in een
meer wetenschappelijk kader geplaatst (theoretisch niveau). Eenvoudig gesteld: “... bij
leerlingen moet je niet in eerste instantie aankomen met beloning der productiefacoren,
maar met zakgeld.”

Een nieuw geluid was de nadruk die Hartkamp en de LWEO legden op waarden
in het economieonderwijs. Wat dit punt betreft waren er twee sporen te onderscheiden.
Om te beginnen werd vastgesteld dat het economieonderwijs impliciet bepaalde waarden
aan de leerling overdroeg. Hartkamp ontpopte zich hier als beoefenaar van de critical theory,
om met de Amerikaanse auteur Elliot Eisner te spreken. “Critical theory is an approach
to the study of schools and society that has at his main function the revelation of tacit
values that underlie the enterprise.”123 Hartkamp probeerde meerdere malen aannemelijk
te maken dat het economieonderwijs niet vrij is van waarden, “… in tegendeel, het is ermee
volgestopt.” Het vigerende economieprogramma kwam bijvoorbeeld in grote lijnen overeen
met de inhoud van het befaamde standaardwerk van P.A. Samuelson, Economics, waarmee
de leerlingen in feite het wetenschapsbeeld van de neoklassieken kregen opgedrongen.
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“Volgens de neoklassieken vormt de kapitalistische productiewijze met volkomen
concurrentie de norm.”124 Hartkamp stoorde zich er ook aan dat via de zogenaamde data
een aantal zaken ‘buiten haakjes werd gezet’ en daarmee onbespreekbaar was. Zo werden
de behoeften van de consument als gegeven en oneindig beschouwd. Vragen hierover
werden, zijns inziens ten onrechte, aan andere wetenschappen uitbesteed.

Naast het aan de oppervlakte brengen van onderliggende en onuitgesproken
waarden, stelde Hartkamp voor in het economieonderwijs meer aandacht te besteden aan
onderwerpen als milieu, oorlog en vrede, armoede en (vrouwen)emancipatie. De
beschouwingen die hij daarover schreef, beperkten zich meestal tot kritiek op bestaande
leerboeken, die in zijn ogen aan dergelijke onderwerpen te weinig of geen aandacht
besteedden. In een artikel over milieu-educatie bijvoorbeeld leverde hij een inventarisatie
van de plaats die het milieu in de examenprogramma’s van MAVO en VWO had gekregen.125

De conclusie was dat vooral in het VWO-programma er slechts marginale aandacht voor
dit onderwerp bestond. In een later artikel opperde Hartkamp de mogelijkheid het
economieonderwijs thematisch in te richten en gaf als voorbeeld het schetsmatig
uitgewerkte thema ‘duurzame ontwikkeling.’126

Meer kritische geluiden
Ook buiten LWEO-kringen werd wel kritisch tegen het toen vigerende economieonderwijs
aangekeken. Zo vond binnen het bestuur van de Vereniging van leraren bij het
economisch-maatschappelijk onderwijs (VEMO) het wiskundig karakter van de
eindexamens niet altijd bijval. In een brief aan zijn collega-bestuursleden stelde G. van
Dijk naar aanleiding van het herexamen Economische Wetenschappen I van 1973: “Van
het allereerste begin af is er bezwaar gemaakt tegen nutsfuncties en [de] exacte afleiding
van vraagfuncties. [...] Onze enquête wees duidelijk uit: Economische Wetenschappen I
is algemeen vormend, geen vooropleiding voor een studie economie.”127 In de enquête
waar Van Dijk naar verwees, werd de VEMO-leden naar de doelstelling van het economisch
onderwijs gevraagd. Ongelukkigerwijs werd de leden gevraagd een keuze te maken tussen
“algemene vorming” en “vooropleiding studie economie”. Aangezien slechts een
minderheid van de geslaagde examenkandidaten met economie in het pakket aan een
economische studie begon en begint, verrast het niet dat 90 procent van de VEMO-leden
meende dat algemene vorming het doel van het economisch onderwijs diende te zijn.128
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124 H.J. Hartkamp, ‘Economieonderwijs: waardevrij of waardevol?’, Factor D 10 (1992): 12-14.
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127 De brief is gedateerd 16 september 1973 en bevindt zich in het archief van de VEMO.
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In een causerie op de jaarvergadering van de VEMO in 1980 somde de Groninger
hoogleraar J. Pen op de hem eigen geestige wijze een aantal handige ‘trucs’ op ten dienste
van het economieonderwijs. Hij besprak daarbij onder andere de zogenaamde abstracte
methode, een methode die zijns inziens nauwelijks effectief was. “De abstracte methode is
een kwestie van er meteen hard tegenaan gaan. Het hele model, n vergelijkingen met n
onbekenden, vooral geen voorbeelden uit het dagelijks leven. Alleen geschikt voor zeer
gemotiveerde leerlingen. Een variant hierop is een vereenvoudiging van de keynesiaanse
economie tot drie vergelijkingen met drie onbekenden. Op zich is hier niets tegen, als maar
niet de suggestie gewekt wordt dat je hierdoor iets kunt begrijpen van wat er in de krant
over economie staat. Ook het maken van sommetjes leert ons weinig over de werkelijkheid.
Veel leraren denken hier blijkbaar anders over.”129

Een actief criticus van de wiskundig-modelmatige benadering was A.T.J. (Fons)
Vernooij. In 1980 publiceerde hij een artikel in NRC Handelsblad.130 Kennelijk had de
onenigheid in de kringen rond het economieonderwijs nu ook de landelijke dagbladpers
bereikt. Vernooij, docent economie, later vakdidacticus aan de Universiteit van Amsterdam
en actief in de VEMO, stelde dat de wiskundig-modelmatige benadering haar doel voorbij
was geschoten. “Een goedbedoelde poging om de beschrijvende economie te vervangen
door een meer analyserende aanpak is verworden tot een al te wiskundige benadering.”
Economische modellen zijn uiteraard bedoeld om inzicht in de economische
ontwikkelingen te krijgen, maar in de praktijk is weinig ruimte voor het behandelen van
de actualiteit. Het grootste deel van de tijd gaat zitten in het bijbrengen van de
economische theorie en “eindeloos sommen maken” om zo routine op te bouwen voor het
maken van examenopgaven. Daarnaast leverde Vernooij kritiek op de gevolgde abstracte
denkwijze; die leek in zijn ogen te veel op de aanpak van een vak als natuurkunde, waar
experimenten gedaan werden onder bepaalde vooronderstellingen, zoals die van een
constante temperatuur. Zo krijgen HAVO-leerlingen bij het vak economie te maken met
een keynesiaans model, onder de veronderstelling dat de sectoren overheid en buitenland
afwezig zijn. “Over de band met de realiteit zullen we dan verder maar zwijgen.”

Het artikel van Vernooij leverde een aantal reacties op in dezelfde krant. In een
ingezonden brief van 22 maart betoogde een aantal economiedocenten dat Vernooij een
zeer eenzijdig en vertekend beeld van het economieonderwijs had gegeven.131 Overigens
gaven ze Vernooij gelijk voor wat betreft de eindexamens, die “… munten inderdaad uit
door een overmaat aan wiskundig formalisme en het vrijwel ontbreken van vragen over

130

HOOFDSTUK 3
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131 De brief was ondertekend door R.A. Heijting, A. Felma, W. Kanning, J. Oosterbeek, H.B. Plas en
H.J. van Spanje. Kanning zou later aan De kern van de economie van Heertje meewerken.



actuele economische onderwerpen.” Maar wie de gangbare leerboeken voor het vak
economie bekijkt, zal tot de conclusie komen dat “… het wiskundig aspect er bij VWO een
ondergeschikte rol in speelt en bij HAVO bijna geheel ontbreekt.” En waar wel wiskunde
wordt gebruikt “… is dit veelal zeer functioneel.” Ook Schöndorff reageerde, maar met
een min of meer tegengestelde argumentatie.132 Hij refereerde aan een analyse van het
Cito, de instelling die de eindexamens produceert, waaruit bleek dat in de periode 1972-
1978 de HAVO-examens overwegend kwalitatief van aard waren en de VWO-examenvragen
min of meer gelijkelijk verdeeld waren over de categorieën kwalitatief en kwantitatief.133

Maar het “… huidige lesmateriaal [schiet] in didactisch opzicht tekort”, zowel wat betreft
taalgebruik als waar gebruik wordt gemaakt van de methode van de afnemende
abstractie.134 Het bestuur van de Vereniging ter bevordering van modern onderwijs in de
sociale wetenschappen (VSW) reageerde via een ingezonden brief van secretaris H. Hamers,
waarin Vernooij overigens abusievelijk als LWEO-medewerker werd neergezet.135 Echte
argumenten werden in deze brief niet naar voren gebracht. De meeste docenten waren in
de ogen van het VWS-bestuur tevreden met het bestaande programma. Het bestuur kon
dan ook “… geen waardering opbrengen voor het generaliserend, ongefundeerd en
kwetsend geschrijf van de LWEO over de collega-leraren.”

In economenblad Economisch Statistische Berichten herhaalde Vernooij in 1981
zijn kritiek op de wiskundige overkill van de vigerende modelmatige benadering.136 Door
het ontbreken van een realistische context komen leerlingen “... in het gunstigste geval
[...] tot inzicht in de economische theorie.” Verder formuleerde hij wat hij als het
wezenlijke probleem van het economieonderwijs op het VWO zag: “... de samenhang tussen
economie als eindonderwijs voor velen en als voorbereiding op een wetenschappelijke
studie voor weinigen. Willen beide aspecten van het programma tot hun recht komen,
dan zal een uitvoerige afweging moeten plaatsvinden van deze twee belangen.” Al eerder
kreeg Vernooij in het VEMO-orgaan Economisch/maatschappelijk/didactisch tijdschrift (EMD)
ruimte om zijn kritische visie te ventileren. In een reeks artikelen uit 1980 en 1981 uitte
hij zijn ongenoegen over de wiskundig-modelmatige aanpak. Aan het eind van één van
deze artikelen stelde hij vast: “De verwarring die voortvloeit uit de hedendaagse toepassing
van wiskunde in de economie is dermate groot dat leerlingen nauwelijks in staat geacht
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hij zijn ongenoegen over de wiskundig-modelmatige aanpak. Aan het eind van één van
deze artikelen stelde hij vast: “De verwarring die voortvloeit uit de hedendaagse toepassing
van wiskunde in de economie is dermate groot dat leerlingen nauwelijks in staat geacht
mogen worden wezenlijk iets te begrijpen van de economie.” En als persoonlijke conclusie
trok Vernooij: “Ik ben overgestapt op een andere vorm van economieonderwijs.”137

Richtingenstrijd
Vanaf het midden van de jaren zeventig bestond een duidelijk schisma in de wereld van
het economieonderwijs, althans, wat het spraakmakend gedeelte betreft. Aan de ene kant
stond wat inmiddels als de ‘de gevestigde orde’ kon worden gezien, met auteurs als Heertje
en Schöndorff, die zeker voor het VWO een analytisch-modelmatige benadering
voorstonden; organisatorisch vond deze benadering onderdak in de VSW. Aan de andere
kant vinden we de benadering van Hartkamp/LWEO, die eerder van de leerling dan van
de vakwetenschap wilde uitgaan en meer aandacht voor waarden in het economieonderwijs
vroeg. Zoals we eerder zagen, drong het rumoer binnen het economieonderwijs ook tot
de buitenwereld door, in 1999 nog eens bij Heertjes afscheid van de juridische faculteit
van de Universiteit van Amsterdam. De Volkskrant wijdde naar aanleiding van dat afscheid
een artikel aan Heertjes bemoeienissen met het economieonderwijs. Na een schets van de
diverse standpunten vervolgde het artikel: “Het was het begin van een taaie en bittere
richtingenstrijd in het economie-onderwijs. Grofweg waren er twee stromingen: de ene
geloofde in Heertje. De andere niet. En die twee groepen konden (en kunnen) elkaars
bloed wel drinken. Over geen enkel ander schoolvak wordt zo heftig gedebatteerd.
Geschiedenisdocenten steggelen wel eens over de zin en onzin van jaartallen. En ook over
de verplichte literatuurlijst voor Nederlands liggen leraren wel eens met elkaar in de clinch.
Maar nergens lopen de emoties zo hoog op als bij economie.”138

Er waren overigens ook wel vriendelijkheden over en weer. Bijvoorbeeld
Hartkamp in een artikel uit 1974 over de betekenis van Heertje: “Tenslotte is zijn
verdienste voor de vernieuwing van het vak economie op de middelbare school zeer
groot.”139 En andersom Schöndorff over de LWEO: “Het is de grote verdienste van de LWEO
geweest […] met zijn lesbrieven de aansluiting bij de leefwereld van de leerling te zoeken,
waardoor belangstelling wordt gekweekt en waardoor dan wel de bereidheid ontstaat zich
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van Schöndorff en Heertje, een negatieve beoordeling over. In 2000 probeerde Schöndorff
oorzaken te vinden voor het statusverlies die het vak economie in zijn ogen met name op
het VWO inmiddels had geleden. Eén van die oorzaken schreef hij aan de LWEO toe: “Het
analytisch karakter was deze werkgroep een gruwel; er werden lesbrieven geproduceerd op
HAVO-niveau met een bijlage met ‘trucs’ om de ‘examensommen’ er nog even in te stampen.
[…] Strategisch opererend kreeg de werkgroep invloed op het programma met alle
gevolgen van dien.”141 Tien jaar later sloot Heertje zich hierbij aan: “De verschraling van
het VWO-economieonderwijs is de vrucht van een jarenlang voortschrijdend proces.
Voertuig van deze ontwikkeling is het anonieme lesmateriaal dat door de stichting LWEO
werd uitgegeven. […] Niemand is aanspreekbaar voor de inhoudelijke onjuistheden, een
constructie die onderstreept dat het om didactiek en niet om inhoud gaat.”142

Naar een nieuw evenwicht
In 2002 en 2005 verschenen de rapporten van de zogenaamde commissies-Teulings I en
II,  respectievelijk Economie moet je doen en The Wealth of Education, die een geheel nieuw
programma voor het vak economie bevatten143. Alvorens deze rapporten in de volgende
paragraaf aan de orde te stellen,  memoreren we eerst enkele momenten uit de discussies
in de aanloop naar deze rapporten. Deze momenten laten iets zien van het zoeken naar
een nieuw evenwicht na, wat Schöndorff heeft genoemd, een “mogelijke overreactie ten
aanzien van de wiskundig-modelmatige benadering” en wat Vernooij als “de verwording
van het economieonderwijs” zag.

In de eerste plaats: de ideeën die in het begin van de jaren tachtig bij de
‘examenproducent’, het Cito, leefden over de inhoud van de economie-examens. Een kijkje
in de keuken wordt ons gegund door Cito-medewerker Erkens in zijn eerder geciteerde
artikel uit 1982. Na een korte schets te hebben gegeven van de beide kampen in het
economieonderwijs (“analytisch” versus “verbaal”), vertolkt Erkens het standpunt van het
Cito: “Wij zijn van mening dat een verdere verandering van de inhoud van de examens
economische wetenschappen I en recht / economie gewenst is. Met nadruk stellen wij een
verdere ontwikkeling; men kan immers niet ontkennen dat er de laatste jaren al een
ontwikkeling in een naar onze mening goede richting heeft plaatsgehad. […]
Examenprogramma en examentraditie zijn in onze ogen niet onlosmakelijk met elkaar
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verbonden. Het examen zou naar onze mening de leerling, nog meer dan tot nu toe het
geval is geweest, moeten confronteren met actuele economische problemen. En wat de
modelmatige aanpak betreft: “Het model is in deze optiek geen doel op zich maar dient
ondersteunend te zijn. […] Noch met ‘een sommendressuur’ noch met ‘onderwijs à la
Zwijndregt’ is het economieonderwijs, zeker op wat langere termijn, gediend.”144

In de tweede plaats was er in de jaren zeventig en tachtig een voortdurende
discussie gaande in leerplancommissies over de richting die het economieonderwijs diende
in te slaan. Voor het VWO vond die discussie vooral plaats in de Commissie Modernisering
Leerplan (CML) Economische Wetenschappen en Recht, later omgedoopt tot
Adviescommissie Leerplanontwikkeling (ACLO) Economische Wetenschappen en Recht.
In 1981 bracht deze commissie haar advies uit voor het VWO-economieonderwijs. In een
bijgeleverde ‘karakteristiek’ meldde de commissie: “De doelstelling van het vak dient meer
gericht te zijn op algemene vorming, waarbij het voorbereidend wetenschappelijk karakter
niet verloren mag gaan. Er moet voor worden gezorgd dat het formalisme van
ondergeschikte betekenis blijft en dat het inzicht in economische aspecten van de
maatschappelijke werkelijkheid voldoende aandacht krijgt.”145 Uit de toelichting bleek
verder dat het vooral wiskundige en als al te abstract beoordeelde onderdelen waren die
uit het programma voor het centraal examen waren geschrapt. Zo sneuvelden de homogeen
lineaire nutsfuncties, tweede- en derdegraads kostenvergelijkingen en de Cobb-Douglas
productiefuncties. Van Hartkamp kreeg de ACLO overigens de kritiek dat geen leerplan
was ontworpen, maar dat alleen een aan de vakwetenschap ontleende lijst onderwerpen
was opgesteld.146 Hartkamp verwees naar de situatie op het MAVO, waar het zijns inziens
wel gelukt was een echt leerplan te schrijven, uitgaande van de rollen die de leerling later
in de maatschappij gaat vervullen (bijvoorbeeld die van consument, werknemer en
staatsburger). Een overeenkomstige kritiek leverde Vernooij, die bovendien opmerkte dat
“... de wiskundig-modelmatige aanpak ook nu nog in het programma voor het centraal
schriftelijk eindexamen [blijft] domineren.”147

Discussies over de HAVO-variant van het economieonderwijs vonden vooral plaats
in de zogenaamde werkgroep HAVEC, een door de Vereniging van leraren in de
economisch/maatschappelijke vakken (VECON) ingestelde commissie. De richting van de
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discussie was kennelijk overeenkomstig aan die bij het VWO, afgaand op een artikel van de
secretaris van deze HAVEC-commissie. In dit artikel werd vastgesteld dat het gebruik van
de algebra als hulpwetenschap niet langer meer nodig was en dat de behandeling
voornamelijk verbaal en grafisch zou moeten worden.148 Er was nogal wat kritiek op het
HAVO-advies. In een artikel uit 1986 hekelde economiedocent G. van Heeswijk het
ontbreken van een echt leerplan en de aan de vakwetenschap ontleende (en bovendien
overladen) leerstoflijst.149 “Hoofddoel van het economie-onderwijs op het HAVO zou
moeten zijn, de leerlingen te helpen bij hun toekomstige functie in de samenleving.
Economie is voor de meeste leerlingen eindonderwijs. De economische wetenschap zou
er voor de leerlingen moeten zijn en niet andersom!”

Een derde moment in de aanloop naar een geheel nieuw programma is het
eindverslag van de vakontwikkelgroep economie, aangeboden aan de Stuurgroep Profiel
Tweede Fase. In het kader van een in 1998 in te voeren hervorming van de gehele
bovenbouw van HAVO en VWO, in de wandeling ook wel het studiehuis genoemd, werd ook
het programma van het vak economie vernieuwd. Zonder dat we hier op de – overigens
weinig ingrijpende – veranderingen in het programma ingaan, maken we melding van een
nieuwe doelstelling van het vak economie, die de voorzitter van de vakontwikkelgroep, F.
Claasens, in een artikel uit 1995 beschreef.150 Zonder de nogal complexe doelstelling hier
in extenso weer te geven: de essentie was dat leerlingen bij concrete maatschappelijke
vraagstukken op een aantal gebieden de economische aspecten productie, verdeling,
besteding en financiering kunnen “onderscheiden van geografische, historische en sociale
aspecten en deze kunnen verklaren (HAVO) dan wel analyseren (VWO).151 […] Het
uitgangspunt van het programma wordt niet gevormd door de vakwetenschap, maar door
concrete maatschappelijke vraagstukken; de vakwetenschap is in deze optiek een
instrument waarmee leerlingen de maatschappelijke werkelijkheid leren benaderen.”

Ten slotte wijzen we hier op het Vakdossier economie van de Stichting Leerplan
Ontwikkeling uit 2002. Na in 1998/1999 te zijn ingevoerd, was de Tweede fase aan ‘klein
onderhoud’ toe. In het kader daarvan werd ook de inhoud van het vak economie herzien.
Overigens betrof het inhoudelijk gezien marginale veranderingen, belangrijker was dat het
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148 J. Zuurbier, ‘Het ontwerp van een nieuw HAVO-programma is bijna gereed’. Tijdschrift voor het 
economisch onderwijs 85 (1985): 252-254.
149 G. van Heeswijk, ‘Nieuw leerplan economie voor het HAVO: vernieuwing of stagnatie?’ Tijdschrift voor
het economisch onderwijs 86 (1986): 120-123.
150 F. Claassens, ‘Eindelijk…een doelstelling!’ Tijdschrift voor het economisch onderwijs 95 (1995): 203-206
151 Over deze doelstelling werd in 2002 in het rapport van de eerste commissie-Teulings (Economie moet
je doen, 47) opgemerkt dat deze, door de nadruk te leggen op het onderscheid met andere disciplines, op
gespannen voet staat met de tendens naar integratie van diverse velden die de economische wetenschap
de afgelopen decennia kenmerkt.



zogenaamde deelvak werd afgeschaft152. De herziening zou in 2007 ingaan. Als doelstelling
van het economieonderwijs vinden we in het dossier: “Eén van de meest essentiële
veranderingen in het vak economie is dat economische kennis en vaardigheden moeten
kunnen worden toegepast op concrete maatschappelijke vraagstukken. [...] In de
doelstelling van het vak staat centraal dat leerlingen niet worden geconfronteerd met
economische probleemstellingen sec, maar met hedendaagse en aansprekende
vraagstukken die vervolgens vanuit economisch perspectief worden behandeld.”153

Bovengenoemde mijlpalen op de weg naar de rapporten van de twee commissies-
Teulings hebben gemeen dat ze zich afzetten tegen een methode die de vakwetenschap
tot uitgangspunt neemt en lijken daarmee afstand te nemen van de wiskundig-
modelmatige benadering.

3.7 Een nieuw examenprogramma

Zoals eerder opgemerkt bevatten de twee rapporten die onder leiding van C.N. Teulings
werden opgesteld de eerste echte vernieuwing van het economieprogramma sinds de
interne uitwerkingen uit het begin van de jaren zeventig. We vergelijken de inhoud van
deze rapporten op een aantal punten met de argumenten die veertig jaar eerder met name
door Heertje werden gehanteerd om het economieonderwijs te hervormen. In beide
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derwijs ligt in het voorzitterschap van twee commissies
die een geheel nieuw examenprogramma voor het vak
economie ontwierpen. De rapporten Economie moet je
doen (2002) en The Wealth of Education (2005) kwamen
met een vervanging voor het inmiddels veertig jaar oude
programma, dat in 1965 door de zogenaamde commis-
sie-De Jong werd opgesteld.
(Foto: Han van Spanje)

152 Het deelvak bevatte een selectie van eindtermen uit het zogenaamde totaalvak en was bedoeld voor
leerlingen die in andere profielen examen wilden doen dan in het profiel ‘economie & maatschappij’.
Zie ook paragraaf 2.5.
153 A. Voorend, Vakdossier economie 2002. SLO, 7.



gevallen ging het immers om een majeure aanpassing van de inhoud van het
economieonderwijs.

In de eerste plaats is er overeenkomst wat betreft de doelstelling van het
economieonderwijs. Bij Heertje ging het om inzicht in de economische actualiteit, om
begrip voor de economische aspecten van de levende werkelijkheid. In The Wealth of
Education gaat het om het aanleren van een ‘economische kijk’ op maatschappelijke
gebeurtenissen. “Het economisch denkraam kan prachtig zijn in zijn eenvoud, maar het
komt pas tot leven in wat Alfred Marshall noemt ‘the ordinary business of life’. [...] Men
zou de economische kijk kunnen beschouwen als een allesoverkoepelende vaardigheid.”154

Als formele doelstelling vinden we gelijkluidend in beide rapporten: “Het vak economie
bereidt leerlingen voor op een adequate deelname aan het maatschappelijk verkeer. Dit
betekent dat leerlingen met behulp van de belangrijkste economische beginselen de
economische verschijnselen in de maatschappij begrijpen [...].”155 Dit social efficiency-
argument was in de 19de eeuw de voornaamste overweging in de discussies rond de
invoering van de staathuishoudkunde op de HBS en wordt anderhalve eeuw later kennelijk
nog steeds als hoofddoelstelling van het economieonderwijs gezien.

Ook op een tweede punt is er overeenkomst met de argumentatie veertig jaar
eerder: de commissie-Teulings stelde vast dat het schoolvak economie de ontwikkelingen
in de vakwetenschap niet had bijgehouden. Er diende dus ‘groot onderhoud’ op dit gebied
plaats te vinden. Een geheel hoofdstuk in het eerste rapport werd gewijd aan de
ontwikkeling van de economische wetenschap in de voorgaande dertig, veertig jaar. Die
aandacht werd gelegitimeerd door de opmerking dat wie kennisneemt van de bestaande
inhoud van het schoolvak economie “… zich niet aan de indruk onttrekken [kan] dat het
programma van het vak economie in het voortgezet onderwijs te lang verstoken is gebleven
van de medewerking van economen die aan de ‘frontiers of science’ werken.”156 Dat het
economieonderwijs de ontwikkelingen in de vakwetenschap niet bijhoudt, is een vaker
gehoorde en in zekere zin onvermijdelijke klacht, zelfs op universitair niveau. In 2004
schreef de Amerikaanse econoom William Becker: “Innovations in the science of
economics are not making their way into the teaching of economics at the undergraduate
level. For example, although Nobel prizes are typically awarded for work completed years
earlier [...] the work of Nobel Laureates is not presented regularly in principles textbooks
prior to announcement of the award and even seldom afterward.”157

Een derde punt: ondanks alle kritische opmerkingen die vanaf het midden van
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de jaren zeventig over het gebruik van de wiskunde in het economieonderwijs zijn gemaakt,
was de eerste commissie-Teulings, evenals Heertje destijds, zeker niet negatief over het
gebruik van deze hulpwetenschap. Het ‘importeren’ van de wiskunde in de economie moest
weliswaar terughoudend gebeuren om l’art pour l’art te voorkomen, niettemin noemde de
commissie de wiskunde een disciplinerende kracht en kwam “...daarom tot het volgende
standpunt ten aanzien van de rol van wiskunde voor het programma economie: wiskunde
is voor alle leerlingen in de tweede fase een belangrijke bouwsteen ter bevordering van het
logisch en abstract leren denken.”158 Later, in een interview uit 2005, was Teulings in dit
opzicht terughoudender en legde hij meer nadruk op een bescheiden gebruik van de
wiskunde: “Wiskunde is vaak rekenen om het rekenen en moet tot het hoogst
noodzakelijke worden beperkt. Zo hebben we ook het differentiëren buiten het programma
gelaten. Eigenlijk gaat het programma nu uit van uitsluitend eerstegraads functies.”159 Een
verwant punt is het gebruik van modellen. De commissie verweerde zich tegen de kritiek
dat aandacht voor modellen zonde van de tijd zou zijn. Het gebruik van modellen wordt
veelal opgevat en in het onderwijs ook ingezet als een rekenkundige invuloefening. En dat
is jammer, want: “Ten onrechte wordt onvoldoende gebruik gemaakt van modellen en
grafieken als methode om te abstraheren.”160

Didactisch gezien was er wel een aanmerkelijk verschil met het ontstaan van een
moderne economie veertig jaar eerder. De discussies over de noodzaak van een
leerlinggerichte benadering waren niet aan de commissies-Teulings voorbijgegaan. De
(tweede) commissie benadrukte weliswaar dat ze de didactiek aan het onderwijsveld wilde
overlaten, intussen gaf ze wel een dringend advies en legde ze daarnaast een verplichting
op. Het advies betrof de concept/context-benadering. “Een context is een voor een
kandidaat herkenbare situatie of gebeurtenis waarin economische concepten een rol
spelen.”161 De mogelijkheid tot tranfer speelde een belangrijke rol in het nieuwe
programma: “Het gaat er dus om dat leerlingen [een] economische kijk aanleren: leren
hoe ze die economische concepten in steeds nieuwe contexten kunnen toepassen.”162 De
didactische verplichting betrof de invoering van een in het voortgezet onderwijs geheel
nieuw instrument, het klaslokaalexperiment. Het gaat om een werkvorm waarin leerlingen
binnen precies omschreven spelregels een gebeurtenis simuleren. Zo is er een bekend
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159 G.F. Gorter, ‘Het nieuwe economieprogramma, een inspirerende klus! Interview met Coen Teulings’.
Tijdschrift voor het economisch onderwijs 105 (2005): 321-323. Heertjes methode De kern van de economie
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de partiële afgeleide, tot het instrumentarium.
160 Economie moet je doen, 53.
161 Werkversie syllabus centraal examenprogramma economie voor HAVO en VWO, Cevo (2006), 5.
162 The Wealth of Education, 10.



experiment dat de manier waarop de marktprijs tot stand komt simuleert. “Experimenten
kunnen de leerstof grijpbaar maken. [...] De kans is ook groter dat de stof langer beklijft
wanneer de begrippen niet alleen figuren op papier of schoolbord blijven.”163

Over wat het uitgangspunt van het economieonderwijs zou moeten zijn, de
maatschappelijke werkelijkheid, schreef Teulings in een begeleidend artikel: “Het
economieonderwijs moet starten vanuit praktische problemen. Het heeft weinig zin
leerlingen economische theorieën bij te brengen, als zij geen gevoel hebben voor hun
praktische betekenis. [...] Vraag mensen van een jaar of dertig maar eens wat zij zich nog
van hun economieonderwijs op HAVO of VWO herinneren. Je krijgt niet de indruk dat er
veel is blijven hangen.”164 Op deze manier werd vrij rigoureus afscheid genomen van een
abstract-deductief economieonderwijs als zijnde weinig effectief.

Er is ruim gereageerd op de beide rapporten-Teulings. Er waren
veldraadplegingen, er verschenen artikelen in de diverse tijdschriften en inmiddels ook op
internet.165 Het is onmogelijk al deze reacties hier recht te doen. In veel gevallen betroffen
de reacties ook specifiek vakwetenschappelijke kwesties, die in het kader van de door ons
gehanteerde vormingsidealen van minder belang zijn.166

Intussen is de discussie over het economieonderwijs met het verschijnen van de
rapporten-Teulings niet verstomd. Behalve in de reguliere tijdschriften verschijnen op de
website Mejudice regelmatig bijdragen van Nederlandse economen over dit onderwerp.
Zo hebben bekende economen als A. Boot en L. Bovenberg zich gemengd in de discussies
over het economieonderwijs.167

3.8 Samenvatting en conclusies

In een eerder geciteerd artikel uit 1986 liet G. van Heeswijk zich een enigszins onthullende
opmerking ontvallen: “Economie heeft in het middelbaar onderwijs een nog jonge historie.
Als afgezien wordt van de oude HBS-A waar in twee wekelijkse lessen Staathuishoudkunde
als examenvak werd gegeven, bestaat het vak pas vijftien jaar.”168 Dit soort opmerkingen
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167 In het bijzonder kan worden verwezen naar Gevraagd: nieuwe kijk op economie van K. Koedijk en 
H. van Dalen (www.mejudice.nl). 
168 Van Heeswijk, Nieuw leerplan.



komen we vaker tegen, bijvoorbeeld in het eerder geciteerde Volkskrantartikel van
Margreet Vermeulen uit 1999: “Het schoolvak economie is relatief jong. Op de HBS
kregen leerlingen wel wat verdwaalde uurtjes staathuishoudkunde, maar pas met de komst
van de mavo, havo en het vwo in 1968 werd economie een heus schoolvak...”169 Hoewel
het schoolvak economie al in de jaren zestig van de 19de eeuw werd aangeboden, werd de
vernieuwing van het vak rond de invoering van de Mammoetwet kennelijk minimaal als
een waterscheiding ervaren. Dat pleit ervoor de geschiedenis van het economieonderwijs
in twee perioden te verdelen: de periode vóór en de periode ná de invoering van de
Mammoetwet in 1968. Daar is zeker iets voor te zeggen, in elk geval verbeterde de formele
status van het vak sterk onder het Mammoet-regime. Het vak economie kon over meer
lesuren beschikken en werd afgesloten met een schriftelijk in plaats van een mondeling
examen. Kijken we echter naar de argumentatie betreffende het economieonderwijs in de
afgelopen anderhalve eeuw zoals die in dit hoofdstuk is geschetst, dan komen we toch tot
een genuanceerder opvatting. We kunnen op grond van de gegeven argumenten drie
perioden onderscheiden.

In de eerste periode, die vanaf de invoering in 1863 tot aan de jaren dertig duurde,
werd het social efficiency-argument om het vak staathuishoudkunde aan te bieden breed
onderschreven. Tegelijkertijd echter werd de falende didactiek op de korrel genomen.
Vooral het ontbreken van leerlinggerichte aspecten werd een probleem gevonden.
Daarnaast moest de ‘Engelsche deductieve methode’ – “Het is alsof alle leven verdwijnt”,
aldus Van der Flier – het ontgelden. In het algemeen komen we in deze periode veel kritiek
tegen op de abstracte manier waarop het vak werd aangeboden. Daarnaast werden
ontwikkelingspsychologische argumenten in stelling gebracht: het vak zou ongeschikt zijn
voor leerlingen in de betreffende leeftijdscategorie. Het resultaat bestond uit een vrijwel
voortdurend aanwezige scepsis ten aanzien het vak en daarnaast uit diverse pleidooien het
vak op te heffen.

De tweede periode begon in het begin van de jaren dertig. Naast het social
efficiency-argument vinden we in deze periode overwegingen die verwijzen naar de
humanistische Bildung. Pleidooien het vak op te heffen treffen we niet meer aan; afgezien
dan van een poging het vak op de HBS-B te schrappen. In het rapport van de commissie-
De Vries en de bijdragen van Tinbergen en De Jong was de toon positief en werd het
economieonderwijs mede gezien als een bijdrage tot ‘denkvorming’. Er waren in die
periode twee auteurs, Cobbenhagen en Elzinga in hun Landdag-redes uit respectievelijk
1932 en 1936, die het economieonderwijs voluit in verband brachten met een “volledig
mensch-zijn”. Naast de directe betekenis van de overgedragen leerstof ging het om
mensvorming als zodanig. Het is ook in deze periode dat het gebruik maken van

140

HOOFDSTUK 3

169 M. Vermeulen, ‘De les van Heertje’. de Volkskrant, 27 november 1999.



economische modellen, het eerst door Tinbergen en later door auteurs als De Jong en
Heertje, werd verbonden met het formelevormingsargument. Het duidelijkst zien dat we
bij Heertje, hoewel deze ‘het denken in vooronderstellingen en conclusies’ steeds in relatie
zag met het hoofddoel van het economieonderwijs, namelijk het begrijpen van de
economische actualiteit. De abstract-deductieve aanpak van het vak vond in deze periode
gezien de nadruk op het argument van de formele vorming meer begrip.
      De derde periode laten we beginnen in het midden van de jaren zeventig, hoewel
we het formelevormingsargument ook daarna nog wel aantreffen. Deze periode begon
met de kritische artikelen van Hartkamp, die onomwonden als zijn mening gaf dat de
wiskundig-modelmatige benadering de leerling het zicht op de economische werkelijkheid
ontnam en bovendien een bepaalde kijk op de werkelijkheid opdrong. Hartkamps artikelen
markeerden het begin van een tendens in het economieonderwijs naar een meer
leerlinggerichte benadering, d.w.z. een didactiek die aansloot bij de ervaring van de
leerling. Die tendens klinkt ook door in het voorlopig laatste hoogtepunt in de discussies
over het economieonderwijs, de beide rapporten van de commissies-Teulings. Een
voorbeeld daarvan is de vrij dwingende suggestie concepten aan te bieden in het kader van
voor leerlingen herkenbare contexten.
      We wijzen er, wellicht ten overvloede, op dat bovenstaande indeling in drie
perioden gebaseerd is op de argumentatie rond het economieonderwijs. In hoeverre het
feitelijke economieonderwijs zich iets van deze driedeling aantrekt, zal het vervolg van deze
studie moeten uitwijzen.
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4 Over economiemethodes

4.1 De rol van onderwijsmethodes

In het vorige hoofdstuk hebben we anderhalve eeuw argumentatie rond het
economieonderwijs geschetst. Het ging daarbij om discussies over relevantie, inhoud

en didactiek van het vak. Het wordt nu tijd de inhoudelijke en didactische ontwikkeling
van het economieonderwijs zelf in beschouwing te nemen. Wat het curriculum in het
algemeen betreft worden verschillende varianten onderscheiden, zoals we die bijvoorbeeld
bij Cuban uiteengezet vinden.1 In de eerste plaats het intended curriculum, dat we zullen
opvatten als het curriculum zoals dat door de overheid is voorgeschreven.2 In de tweede
plaats het taught curriculum, het curriculum dat feitelijk door de leraar wordt onderwezen.
En ten slotte het learned curriculum, namelijk datgene wat leerlingen uiteindelijk hebben
geleerd. De voor het onderzoek beschikbare bronnen hebben vooral betrekking op de eerste
twee varianten van het curriculum, over het learned curriculum is wat het
economieonderwijs betreft weinig bekend.

In een land als de Verenigde Staten, waar geen nationale curricula bestaan en de
afzonderlijke staten en schooldistricten een belangrijke rol spelen in het voorschrijven van
leerplannen, zijn vooral de lesboeken van belang bij het vormgeven ook van het intended
curriculum. “... almost all concern about the curriculum finds its focus in the concern about
the textbooks used”, aldus Westbury in een uiteenzetting van de Amerikaanse situatie.3
In Nederland is tot aan de invoering van de Mammoetwet de inhoud van het vak
staathuishoudkunde, hoe summier soms ook, vastgelegd in een reeks Koninklijke Besluiten;
zie hiervoor de bijlagen 1 en 2. Vanaf 1968 werd de leerstof van het vak economie
vastgelegd in zogenaamde ‘interne uitwerkingen’, waaraan ook de diverse verenigingen van
leraren hun bijdrage leverden; per ministeriële beschikking werden deze uitwerkingen
vervolgens verplicht gesteld. Ook de centrale examens geven sturing aan de inhoud van
het economieonderwijs. Zoals we zagen, geldt dat laatste wat het vak economie betreft
uitsluitend voor de periode na invoering van de Mammoetwet, met uitzondering van de
jaren 1866 tot en met 1869; in de tussenliggende periode was het examen mondeling of
geheel afwezig.
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In Nederland is wat het taught curriculum betreft de gekozen lesmethode van
groot belang. Uitgevers dan wel methodeauteurs kunnen binnen zekere grenzen een eigen
interpretatie geven aan de voorgeschreven lesstof en scholen zullen dié methode kiezen
die het best bij hun eigen doelstelling past. Van belang is uiteraard ook hóe leraren met de
gekozen methode werken, welke werkvormen ze bijvoorbeeld gebruiken of welk
additioneel materiaal ze verstrekken. De schoolarchieven zouden hierbij een tipje van de
sluier kunnen oplichten, maar zijn in dit opzicht weinig informatief.4 Wel vinden we in de
archieven de gebruikte methode en in veel gevallen, maar lang niet altijd en vaak zeer
summier, het programma voor de diverse leerjaren.

Van de genoemde bronnen neemt de methode als uitwerking van het formele
examenprogramma een centrale plaats in. “It is a truism that textbooks are the central tools
and the central objects of attention in all modern forms of schooling”, aldus Westbury. We
zullen daarom in deze paragraaf aandacht besteden aan de plaats die de methode in het
onderwijs inneemt, om in de volgende paragraaf enkele opmerkingen te maken over de
markt van economiemethodes in Nederland.

In de 19de eeuw veranderde het onderwijs van karakter.5 Op 18de-eeuwse afbeeldingen
treffen we in onze ogen vaak nogal ‘rommelige’ lessituaties aan, waarbij de leraar zich
afwisselend met groepjes en individuele leerlingen bezighield. Er werd met verschillende
teksten gewerkt, soms door de school verstrekt, soms ook door de leerling zelf
meegenomen. In de 19de eeuw werd het vaak nog hoofdelijk onderwijs vervangen door
een systeem van jaarklassen, waarbij – aldus Westbury – één leraar “... could teach large
numbers of students simultaneously in classrooms.” Het onderwijs werd op die manier
sterk rond de leraar georganiseerd en die leraar had een instrument nodig, een tekst
waarover alle leerlingen de beschikking hadden. Dat instrument werd de lesmethode. Het
gebruik van methodes was een efficiencyslag, want “... textbooks provide a limited content
expertise for a topic, plus a logical sequencing and a variety of pedagogical supports:
activities, questions, test items, and sometimes summaries of expected student difficulties
and misconceptions”, aldus Venezsky.6

Het is aannemelijk dat de eigen inbreng van de docent door het – al dan niet
verplichte – gebruik van methodes verminderde. Wat het Nederlandse economieonderwijs
betreft lijkt die inbreng gedurende de afgelopen anderhalve eeuw nog verder in belang te
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zijn verminderd, tenminste, afgaand op de sterk toegenomen omvang van de officiële
examenprogramma’s en in het voetspoor daarvan de steeds uitvoeriger en het leerproces
steeds meer sturende methodes. De eerste KB’s waarin de inhoud van het vak
staathuishoudkunde werd omschreven, die van 1870 en 1901, bevatten slechts enkele regels.
Het gemiddeld aantal woorden van de KB’s voor het vak staathuishoudkunde in de periode
1863-1930 was 45, met als minimum het normaalprogramma van 1916 met slechts 14
woorden. Ook de methodes waren in een aantal gevallen summier, met name de methodes
die speciaal voor het (middelbaar) onderwijs waren bedoeld.7 Zo bevatte de methode van
hoogleraar staatswetenschappen aan de Rijks Universiteit Groningen O. van Rees,
Overzicht der Staathuishoudkunde, niet meer dan 61 pagina’s. De inhoud bestond uit een
aantal genummerde stellingen, die duidelijk om een nadere toelichting vroegen. Een
bladzijde uit deze methode is als figuur 4.1 weergegeven. Een andere methode, Beginselen
der staathuishoudkunde van B.D.H. Tellegen, eveneens hoogleraar staatswetenschappen te
Groningen, kende nog minder tekst: 48 pagina’s. Het motto boven de inleiding: “Brevis
esse laboro.”8 Een citaat uit deze inleiding: “Ik meende de beginselen onzer wetenschap
in ‘t kort zamen te moeten vatten, zoodat zij in het geheugen konden worden geprent, en
te gelijk vatbaar waren om door toelichting en zamenspreking verduidelijkt en verklaard
te worden.” Methodes uit die beginperiode kenden geen oefenmateriaal. Het is duidelijk
dat het taught curriculum in die situatie in hoge mate van de docent moest komen. 

In het midden van onze onderzoeksperiode begon het intended curriculum wat uitvoeriger
te worden. De KB’s van 1934 en 1937 telden 70 respectievelijk 86 woorden, het KB uit
1937 voor de HBS-A bevatte zelfs 150 woorden. Wat de functie van de lesmethode in het
onderwijs betreft, in 1938, precies in het midden van de onderzoeksperiode, hield
Duyverman een enquête onder 134 docenten staatswetenschappen. Hij vroeg daarin onder
andere naar de manier waarop tijdens de lessen met de methode werd omgegaan. Van de
respondenten vonden er 51 dat het boek op de eerste plaats stond; 61 docenten gebruikten
het boek wel als leidraad, maar gingen er vrijer mee om. In een conclusie vatte Duyverman
samen: “... in het onderwijs in de Staatswetenschappen blijft men – terecht, gezien de aard
der te behandelen stof – hier in Nederland niet staan bij een verklaring en lezing van het
boek alleen. Men vat allerwege hoe groot de beteekenis is van de persoonlijkheid van den
leeraar, van zijn vermogen tot het levend maken der leerstof, hoe dan ook.”9 Die leraar had
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7 De uitzondering hier is Beginselen van Staathuishoudkunde van J.L. de Bruyn Kops, waarvan de twee
delen van de 4de druk (1865) samen 481 pagina’s bevatte. Dit werk, waarvan de eerste druk in 1850
verscheen, was echter in principe niet voor het middelbaar onderwijs geschreven, het was bedoeld als
een algemeen handboek.
8 “Ik tracht kort te zijn.” Van de volledige, van Horatius afkomstige, uitdrukking – “Brevis esse laboro,
obscurus fio” (Wanneer ik tracht kort te zijn, word ik onduidelijk) – heeft Tellegen naar eigen zeggen
bewust afgezien.
9 Duyverman, Over den stand, 13-15. 



een aanzienlijk uitvoeriger tekst ter beschikking dan zijn 19de eeuwse collega’s. Marktleider
in die tijd was I.B. Cohen, wederom een Groninger hoogleraar, met zijn Hoofdlijnen der
staathuishoudkunde, waarvan de 16de druk 231 pagina’s telde. Overigens maakten vrijwel
alle leraren staathuishoudkunde gebruik van een lesmethode. In het midden van de jaren
dertig deed slechts 2 procent het zonder lesboek en gebruikte een eigen dictaat.10 Het was
ook in de jaren dertig dat het eerste (gedrukte) verwerkingsmateriaal verscheen in de vorm
van vragenboekjes bij de diverse methodes.

Aan het eind van de onderzoeksperiode van anderhalve eeuw economieonderwijs
werd het examenprogramma van het vak economie, dat in 2010 (HAVO) en 2011 (VWO)
werd ingevoerd, uiteengezet in een uitvoerig rapport, The Wealth of Education, dat 203
pagina’s telde. De economiemethodes volgden in omvang en uitvoerigheid. Een (VWO-)
methode als Percent telt over twee delen ruim 400 pagina’s tekst. Daarnaast zijn er aparte
delen met verwerkingsmateriaal en bijbehorende antwoordenboeken. Een website levert
extra materiaal, zoals een docentenhandleiding en een opgavenbank, waaruit de docent
zijn toetsen kan samenstellen. De docent kan, als hij dat wil, zich beperken tot het
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Figuur 4.1  
Pagina 8 uit O. van Rees,
Overzicht der
Staathuishoudkunde, 1885,
2de druk.

10 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 204.



bewandelen van het door de uitgever en de methodeauteurs uitgestippelde pad. Overigens
kan niet onvermeld blijven dat na de invoering van de Mammoetwet de examens voor het
vak economie schriftelijk werden afgenomen. En schriftelijke examens hebben de neiging
het onderwijs in hoge mate te sturen.

Kuhn heeft opgemerkt dat het belang van het textbook per discipline verschilt. Hij heeft
een driedeling gegeven als het gaat om het al dan niet centraal stellen van het handboek/de
methode, waarbij hij vooral het universitair onderwijs op het oog had. Maar zijn indeling
is ook nuttig voor het pré-universitair onderwijs.11 In creatieve vakken als muziek en
literatuur spelen methodes een minder belangrijke rol, aangezien vaak wordt teruggevallen
op oorspronkelijk creatief werk, dan wel aandacht wordt besteed aan de eigen
kunstbeoefening. Bij het onderwijs in vakken als geschiedenis, filosofie en de sociale
wetenschappen staat het gebruik van de methode meer centraal, maar ook daar wordt
gebruik gemaakt van “... parallel readings in original sources”, waardoor de student
respectievelijk de leerling een idee krijgt van de vele uiteenlopende benaderingen en
standpunten op deze gebieden. Wat de natuurwetenschappen betreft ten slotte, het
onderwijs in deze vakken vindt vrijwel uitsluitend via handboeken dan wel methodes plaats.
“Why, after all, should the student of physics, for example, read the works of Newton,
Faraday, Einstein, or Schrödinger, when everything he needs to know about these works
is recapitulated in a far briefer, more precise, and more systematic form in a number of up-
to-date textbooks?”, aldus Kuhn.

Wat het tegenwoordige onderwijs in de economie betreft, zowel op de universiteit
als in het voortgezet onderwijs vindt het onderricht vrijwel geheel via handboeken
respectievelijk methodes plaats, dus op de manier zoals Kuhn die voor de
natuurwetenschappen heeft geschetst. Bevatten de universitaire curricula in veel gevallen
nog een onderdeel ‘Geschiedenis van het economisch denken’, in het voortgezet onderwijs
is er voor dit onderwerp weinig tot geen aandacht meer. Daardoor wordt de leerstof als
absoluut en vrijwel zonder historische wortels gepresenteerd. In het verleden is dat in het
economieonderwijs niet steeds het geval geweest. De beide, vlak voor de invoering van de
Mammoetwet veel gebruikte, methodes van J. van Zwijndregt, het Beknopt leer- en leesboek
der economie en vooral de Hoofdstukken der economie, bevatten een flink aantal uitvoerige
citaten van bepalende economen als Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Stanley
Jevons en John Maynard Keynes – niet zelden in de oorspronkelijke taal. Overigens vindt
men in vrijwel alle pré-Mammoetmethodes en ook nog wel na 1968 een overzicht van de
geschiedenis van het economisch denken. Zo kon de leerling zich ervan bewust worden
dat de economische wetenschap een zekere ontwikkeling had doorgemaakt en dat er
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11 Th. S. Kuhn, The Structure of Scientif ic Revolutions. (Chigago: University of Chigago Press, 1970), 165.
Zie ook Cuban, ‘Curriculum Stability’, 442.



verschillende opvattingen binnen deze wetenschap bestonden en nog bestaan. In de
woorden van Kuhn, “... he has constantly before him a number of competing and
incommensurable solutions to [all kinds of ] problems, solutions that he must ultimately
evaluate for himself.” Het lijkt erop dat in de driedeling van Kuhn het economieonderwijs
is opgeschoven van de tweede naar de derde categorie, namelijk die van de
natuurwetenschappen. Wat de opname van dogmenhistorische elementen betreft, verschilt
het economieonderwijs overigens duidelijk van het wiskundeonderwijs. Volgens Van
Maanen werd er gedurende het grootste deel van de 20ste eeuw in het wiskundeonderwijs
geen enkele aandacht aan de geschiedenis van de wiskunde besteed; pas na de invoering
van de Mammoetwet nam de aanwezigheid van historisch materiaal in de
wiskundemethodes toe.12 Dit verschil met het economieonderwijs zou verklaard kunnen
worden uit het feit dat de economische wetenschap relatief jong was en zeker in de eerste
helft van de 20ste eeuw nog bezig was volwassen te worden, waar de wiskunde een
eeuwenoude, gevestigde discipline was. 

4.2 De markt van economiemethodes

We maken in deze paragraaf enkele opmerkingen over de markt van economiemethodes:
de kwestie van de drukgeschiedenis en de representativiteit van de methodes, iets over
marktaandelen, de auteurs en het uitgeefproces.

We herinneren aan de in de inleiding besproken opzet met dwarsdoorsneden te
werken. In principe nemen we vanaf 1870 sprongen van twintig jaar. Voor de meeste
peildata zijn marktonderzoeken beschikbaar, behalve voor de eerste drie dwarsdoorsneden.
In die laatste gevallen maken we gebruik van schoolarchieven. Zie daarvoor bijlage 8.
Geraadpleegd zijn 11 archieven. Gegeven het totaal aantal 5-jarige HBS’en in 1870, 1890
en 1910 van respectievelijk 32, 37 en 58 levert dat een redelijke steekproef op.

Het werken met dwarsdoorsneden voorkomt dat te veel nadruk valt op het
verschil tussen de diverse drukken van een methode. En sommige economiemethodes
kenden een respectabele drukgeschiedenis. De eerste langlopende methode was die van
A. Feenstra, Beginselen der staathuishoudkunde, die 19 drukken in 45 jaar heeft beleefd.
Maar ook die van I.B. Cohen, Hoofdlijnen der staathuishoudkunde (21 drukken in 46 jaar),
die van P.M. von Baumhauer & J.A. Eigeman (24 drukken in 41 jaar) en die van J. van
Zwijndregt, Beknopt leer- en leesboek der economie (21 drukken in 33 jaar) mogen er zijn.
De (VWO-) methode van A. Heertje, De kern van de economie, is een apart verhaal. De 1ste
druk van deze methode kwam uit in 1962 en nog steeds is De kern, na ruim een halve

148

HOOFDSTUK 4

12 J. van Maanen, ‘Ze werden onrustig...’. In Goffree, Honderd jaar, 181-192.



eeuw, beschikbaar. Heertje wisselde echter enkele malen van uitgever, waarbij steeds weer
met een 1ste druk werd begonnen. Ook werd Heertjes methode gedurende enige tijd in
de jaren tachtig en negentig onder een andere naam, Schaarste en welvaart, gecontinueerd.

Dit soort langlopende titels mag uiteraard niet ontbreken in de lijst te analyseren
methodes. Anderzijds zegt het aantal drukken niets over de representativiteit van een
bepaalde methode ten tijde van één van de dwarsdoorsneden. Ondanks een
indrukwekkende looptijd was het marktaandeel van De kern van de economie in 2012 uiterst
bescheiden. Aan de andere kant kenden de uitgaven van N.G. Pierson, Grondbeginselen
der staathuishoudkunde, en de beide versies van R. Schöndorffs Economie bijvoorbeeld een
beperkt aantal drukken (5 respectievelijk 2); niettemin waren het in 1890 respectievelijk
1990 de meest gebruikte methodes.

In het vorige hoofdstuk is het jaar 1930 aangewezen als een scharnierpunt in de
appreciatie van het vak staathuishoudkunde. Kijkend naar de markt van
economiemethodes en in het bijzonder naar het aantal beschikbare methodes, is wel enige
steun voor deze bewering te vinden. In de eerste drie dwarsdoorsneden was het aanbod
zeer beperkt. In 1870 waren zes publicaties voorhanden, waarvan drie meer algemene
handboeken waren of niet speciaal voor de HBS geschreven. In 1890 waren slechts drie
methodes beschikbaar, in 1910 kwam het aanbod niet verder dan een viertal. In 1935
hadden docenten een aanzienlijk ruimere keuze, ze konden kiezen uit 15 methodes.13

De volgende vraag is welke methodes representatief waren voor een bepaalde
dwarsdoorsnede. Daartoe is eerst per dwarsdoorsnede een overzicht gemaakt van de
beschikbare methodes; zie bijlage 7. Archiefonderzoek en bestaande marktonderzoeken
hebben nader uitsluitsel gegeven over het gebruik van de betreffende methodes per
peildatum. Het resultaat is opgenomen in de bijlagen 8 en 9. In principe zullen we per
dwarsdoorsnede de methodes naar marktaandeel rangschikken en vervolgens een zodanig
aantal methodes bestuderen dat ze samen minstens de helft van de markt bestrijken. Mocht
in een bepaald jaar een methode zélf al meer dan 50 procent van de markt bedienen, dan
wordt een tweede methode geanalyseerd. In een enkel geval zullen we, beredeneerd, van
deze richtlijn afwijken. In figuur 4.2 zijn de te analyseren methodes weergegeven.
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13 Zie bijlage 7. Daarin staan 11 methodes genoemd. Weggelaten zijn echter 4 methodes die slechts een
1ste druk beleefden. Zie daarvoor Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 204.
In feite konden de docenten staathuishoudkunde in 1935 dus kiezen uit 15 methodes. 
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Figuur 4.2   Te analyseren methodes.

1870     J.L. de Bruyn Kops, Beginselen van staathuishoudkunde, 4de druk (1865)
            B.D.H. Tellegen, Beginselen der staathuishoudkunde, 3de druk (1870)

1890     N.G. Pierson, Grondbeginselen der staathuishoudkunde, 2de druk (1886) 
            B.D.H. Tellegen, Beginselen der staathuishoudkunde, 6de druk (1895)14

1910     A. Feenstra, Beginselen der staathuishoudkunde, 8ste druk (1908)
            P.M. von Baumhauer & J.A. Eigeman, Beginselen der staathuishoudkunde, 3de 
            druk (1909)
            I.B. Cohen, Hoofdlijnen der staathuishoudkunde, 3de druk (1908)

1935     I.B. Cohen, Hoofdlijnen der staathuishoudkunde, 16de druk (1935)
            Ch. Raaijmakers, Beginselen der staathuishoudkunde, 9de druk (1934)
            H.J. Zijlstra, Inleiding tot de economie, 3de druk (1934)

1957     J. van Zwijndregt, Beknopt leer- en leesboek der economie, de delen 1 en 2, 13de
            druk (1956)
            F.J. de Jong, De werking van een volkshuishouding. Een eerste inleiding tot 
             het economisch denken, 2de druk (1955)

1972     A. Heertje, Elementaire economie, 6de druk (1972), voor het HAVO
            G. van Dijk & A.L.A. Moret, Kiezen en delen, 1ste druk (1968), voor het 
            HAVO
            Heertje, De kern van de economie, 5de druk (1970), voor het VWO
            J.J. Hollebrand & C.R. Stassen, Economie voor het voortgezet onderwijs, 
            2de druk (1975), voor het HAVO en het VWO

1990     R. Schöndorff, N. Cohen & J.F.B. Pleus, Economie bijvoorbeeld, 2de druk 
            (1985), voor het HAVO
            A. Heertje, Elementaire economie, 11de druk (1989), voor het HAVO
            R. Schöndorff, N. Cohen & J.F.B. Pleus, Economie bijvoorbeeld, 2de druk 
            (1985), voor het VWO

A. Heertje, Schaarste en welvaart, 2de druk (1992), voor het VWO

2012     LWEO, Lesbrieven, voor zowel het HAVO als het VWO (diverse jaren)
            J. Hinloopen, P. Adriaansen & A. Zuiderwijk, Praktische economie, 5de druk 
            (2010), voor zowel het  HAVO als het VWO
            H. Duijm & G.F. Gorter, Percent, 3de druk (2010), voor zowel het HAVO als 
            het VWO

14 De 5de druk uit 1882 is niet beschikbaar. 



Het is interessant een indruk te krijgen van de mate van concentratie op de markt van
economiemethodes in de betreffende jaren. Het berekenen van een veel gebruikte
concentratiemaatstaf als de Herfindahl-index wordt echter bemoeilijkt doordat voor slechts
twee van de acht dwarsdoorsneden redelijk betrouwbare cijfers over de marktaandelen
bekend zijn.15 In plaats daarvan kijken we naar het marktaandeel van de marktleider, de
methode die de grootste afzet heeft, op de diverse peildata. In een aantal gevallen bediende
één auteur meer dan de helft van de markt. In 1890 leek Pierson meer dan de helft van de
markt te bestrijken. In 1957 bezat Van Zwijndregt een bijna-monopolie van tegen de 90
procent met zijn beide methodes. In 1972 kwam de VWO-methode van Heertje daarbij in
de buurt; ook het aandeel van de HAVO-methode van dezelfde auteur kwam ruim boven
de helft van de markt. Gedurende de jaren tachtig waren de HAVO- en VWO-methodes van
Schöndorff c.s. dominant.16 Ten tijde van de overige dwarsdoorsneden was er een grotere
spreiding wat methodekeuze betreft.

Wie waren de auteurs van de economiemethodes? In het bijzonder: welke relatie
hadden (en hebben) ze met het universitair onderwijs? Die informatie kan interessant zijn
als de relatie tussen de economiemethodes en de vakwetenschap wordt onderzocht. De
meeste van de in figuur 4.2 vermelde auteurs hadden een academische opleiding, alleen
Feenstra en Van Zwijndregt waren uitsluitend in het bezit van een MO-akte. Meerdere
auteurs waren of zijn hoogleraar: De Bruyn Kops, Tellegen, Pierson, Cohen, Raaijmakers,
De Jong, Heertje, Schöndorff en Hinloopen waren of zijn hoogleraar. Ter aanvulling: ook
in programmacommissies hebben altijd hoogleraren gezeten. In de in het midden van de
jaren dertig door de Vereniging ter behartiging van het onderwijs in de
staatswetenschappen (VOS) ingestelde commissie zaten twee hoogleraren (zie paragraaf
3.4). In de zogenaamde commisie-De Jong, die in 1965 haar verslag uitbracht (zie
paragraaf 6.1), zaten eveneens twee hoogleraren. In de twee commissies-Teulings, die in
achtereenvolgens 2002 en 2005 rapport uitbrachten over een nieuw economieprogramma,
zaten respectievelijk drie en twee hoogleraren.

Een laatste opmerking over methodes betreft de rol van de educatieve uitgevers.17

Tot aan het einde van de jaren zestig van de 20ste eeuw reageerden educatieve uitgevers
op hen incidenteel aangeboden copij. Die copij was veelal het werk van één docent, soms
van enkele docenten. Als de uitgever er brood in zag, werd het betreffende werk
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15 De Herfindahl-index wordt berekend als de som van de gekwadrateerde marktaandelen. Zie
bijvoorbeeld W.G. Shepherd, The economics  of industrial  organization. (Upper Saddle River: Prentice
Hall, 1990), 65-67 en 89-92.
16 Informatie van J.K. van der Sluijs, destijds uitgever van de methodes van eerst Heertje en daarna
Schöndorff (gesprek op 8 maart 2012).
17 Deze alinea is gebaseerd op J. de Groot, Schoolboeken tussen uitgeverij, onderwijs en overheid.
(Groningen: RUG, 1988), 13-14 en Amsing, Bakens verzetten, 286.



gepubliceerd. Doorgaans werden methodes aangeduid met de naam van de auteur, niet
met de vaak weinigzeggende en sterk op elkaar lijkende titels.18 Economiedocenten
gebruikten Feenstra, Cohen of Van Zwijndregt. Naar analogie van een bekende uitspraak
over kranten: ‘De methode was een meneer’. De huidige werkwijze van de uitgevers
verschilt daar aanzienlijk van, de continuïteit van het uitgeefproces vereist een meer
planmatige aanpak. Uitgevers stellen zelf auteurteams samen, ontwikkelen richtlijnen voor
het schrijfproces en hebben specialisten in dienst, zoals bureauredacteuren en vormgevers.
In overeenstemming daarmee staan de auteurs minder op de voorgrond dan vroeger en
worden methodes aangeduid met namen als Praktische economie, Economie in context of
Percent. De namen van de auteurs zijn in veel gevallen van de ‘cover’ verdwenen en elders
in de methode ondergebracht.

4.3 Wetenschap, handboeken en methodes

In zijn directe onderwijs heeft de economiedocent vooral met twee zaken te maken: welke
leerstof moet hij overdragen en op welke manier zal hij dat doen? Het gaat dan, in de
woorden van Cuban, om het what en het how van het economieonderwijs. We
concentreren ons in deze paragraaf op het eerste aspect, de keuze van de leerstof. Zoals we
nog zullen zien, heeft de overheid gedurende de gehele onderzoeksperiode daarin een
sturende rol gespeeld door de leerstof, aanvankelijk summier, later uitvoerig, voor te
schrijven. Nu is het aannemelijk dat er een relatie bestaat tussen de voorgeschreven inhoud
van het economieonderwijs en de inhoud van de economische wetenschap. In het vervolg
van dit onderzoek zal deze relatie met name aan de hand van de lesmethodes voor het vak
economie worden onderzocht.

Tussen de economische wetenschap, d.w.z. datgene waarmee economen zich in
hun research bezighouden, enerzijds en de economiemethodes anderzijds spelen de
handboeken een belangrijke rol. Handboeken waren in de 20ste eeuw doorgaans voor
universitaire studenten bedoeld, in de 19de eeuw ook wel voor het geïnteresseerde publiek.
De rol van de handboeken is niet steeds dezelfde geweest. Men zou zich wat de
economische discipline betreft het volgende gestyleerde beeld kunnen voorstellen: de
ontwikkeling van nieuwe denkbeelden zoals die bijvoorbeeld in tijdschriftartikelen,
dissertaties en congrespapers gestalte krijgt, komt uiteindelijk als algemeen geaccepteerd
in de handboeken terecht, die vervolgens door methodeauteurs worden geraadpleegd. Was
deze gang van zaken vanaf de Tweede Wereldoorlog in grote lijnen gebruikelijk, daarvóór
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18 Zo waren er in 1935 drie methodes op de markt met dezelfde titel: Beginselen der staathuishoudkunde;
zie bijlage 7.



was de praktijk anders. In een instructief artikel uit 2005, maakt Colander duidelijk dat in
elk geval de relatie wetenschap → handboek zo’n vijftig jaar geleden veranderde. “Fifty
years ago what was taught in the principles of economic course reflected reasonably well
what economists did in their research.”19 De economie als zelfstandige wetenschap werd
‘neergezet’ door middel van een handboek, The Wealth of Nations van Adam Smith (1776).
De ontwikkeling van het economisch denken bereikte haar opeenvolgende stadia door de
publicatie van steeds nieuwe handboeken, zoals die van Say (1803), Ricardo (1817), Mill
(1848) en Marshall (1890). Het waren boeken die niet specialistisch waren, ook al doordat
het gebruik van wiskunde niet of nauwelijks voorkwam. Voor de belangstellende en
ontwikkelde leek waren deze handboeken dan ook vrij gemakkelijk te begrijpen. Zoals we
nog zullen zien was het handboek van Marshall, vooral door het gebruik van grafieken, al
‘technischer’ dan zijn voorgangers. 

Rond de Tweede Wereldoorlog trad er een definitieve verandering op in de
verhouding tussen wetenschap en handboeken. Een goed voorbeeld daarvan vormen twee
publicaties van Paul A. Samuelson. In de eerste plaats zijn handboek Economics, waarvan
de eerste druk in 1948 verscheen. In toegankelijkheid verschilt dit succesvolle handboek
niet veel van zijn voorgangers. Maar wie zijn in 1945 verschenen Foundations of Economic
Analysis probeert te lezen, komt zonder een grondige scholing in de wiskunde niet ver. De
min of meer literaire stijl die economische publicaties lange tijd kenmerkte, is hier
vervangen door een abstract-modelmatige benadering.

De afgelopen halve eeuw heeft de economische wetenschap zich in het voetspoor
van Samuelson anders ontwikkeld dan daarvóór. Colander: “The reason is simple:
Technology has changed. Economists’ training today is statistically sophisticated and in
many ways the ‘metrics’ has progressed faster than the ‘eco’. [...] In summary, economics
today is not the economics of our grandparants’ generation, or parent’s generation, or even
the economics of the generation of economists currently in their mid-40s.” Een en ander
heeft consequenties gehad voor de inhoud van de (universitaire) handboeken: er is een
kloof ontstaan tussen wetenschap en handboeken. Het heeft geen zin studenten te
confronteren met de jongste resultaten van de wetenschap; voor de meesten van hen is dat
te hoog gegrepen en voor een globaal inzicht in economische verschijnselen is het ook niet
nodig. Colander in 2005 over de handboeken micro-economie: “The economic approach
in the micro textbooks in large part still reflects the research approach that economists
followed in the 1930s to1960s. In fact the current structure of the textbooks still reflects
the structure that was developped in the 1950s with Paul Samuelson’s textbook.”20
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(2005): 249-260.
20 De micro-economie bestudeert de besluitvorming in gezinnen en bedrijven en de coördinatie van die
besluitvorming via markten.



Overigens was het niet alleen de techniek die de vakwetenschap na de Tweede
Wereldoorlog ongeschikt maakte voor onverkorte opname in de handboeken, de
ontwikkeling van allerlei deelspecialismen, van rechtseconomie tot onderwijseconomie,
van ruimtelijke economie tot gedragseconomie, had hetzelfde effect. Van Dalen legt in dit
verband zelfs een relatie met de kredietcrisis van 2007. Het onvermogen van economen
deze crisis en de ernst ervan te voorspellen had veel te maken met “... de overspecialisatie
onder economen. [...] Deze specialisatie is zover doorgeschoten dat nog slechts een
enkeling het overzicht heeft van wat zich in de wereld afspeelt.”21

Wat de economiemethodes voor het middelbaar respectievelijk voortgezet
onderwijs betreft, ligt het voor de hand te veronderstellen dat de afstand tot de
vakwetenschap er nog groter is dan bij de (universitaire) handboeken. Aangezien we in
het navolgende de economiemethodes zullen vergelijken met de handboeken, is het goed
te bedenken dat na, ruwweg, de Tweede Wereldoorlog de handboeken de ontwikkeling
van de vakwetenschap op een zekere afstand volgden. Die afstand uitte zich ook in de,
soms geringe, soms aanzienlijke vertraging waarmee nieuwe denkbeelden doordrongen.
Davies merkt hierover op: “I hypothesize that over much of its history, but particularly in
the period of postwar economics in which the field has become more highly
professionalized, the direction of causation for change in economics has been from research
to instruction, with content of instruction generally emerging with a lag as a summary or
set of summaries of earlier research that has gained general acceptance.”22 In zekere zin
aanvullend op het punt dat Colander eerder maakte, is het deze vertraging die in Davies’
ogen ervoor zorgt dat “... neoclassicism is no longer dominant in economics as a whole,
although it still constitutes the main course of instruction.”23

Het is aannemelijk dat in het voetspoor van de handboeken ook de
economiemethodes de vakwetenschap, soms met een extra, vertraging volgden. Een eerste
voorbeeld hiervan is de theorie van de Britse econoom John Maynard Keynes. Zijn
hoofdwerk verscheen in 1936, in 1948 kwam zijn theorie in Samuelsons Economics terecht,
om in de jaren vijftig via de methodes van De Jong (1953), Mabelis (1956) en Buijs (1956)
tot het Nederlandse economieonderwijs door te dringen. Een tweede voorbeeld, dit keer
betreffende een wat grotere vertraging, is de speltheorie. Deze theorie werd ontwikkeld
tijdens de Tweede Wereldoorlog door Morgenstern en Von Neumannn en in het begin
van de jaren vijftig door de Amerikaan Nash. Samuelson maakt er in het begin van de
jaren zeventig in de 9de druk van zijn handboek gewag van, in het examenprogramma van

154

HOOFDSTUK 4
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23 Het neoclassicism was gedurende het grootste deel van de 20ste eeuw mainstream in de economische
wetenschap. Zie ook paragraaf 2.6.



het vak economie komt deze theorie niet eerder dan in 2010 aan bod.24

Terugkomend op de relatie tussen economische wetenschap en de handboeken:
een belangrijke conclusie is dat we bij het vergelijken van het economieonderwijs met de
vakwetenschap door middel van de algemeen geaccepteerde handboeken, zeker voor de
periode vanaf de Tweede Wereldoorlog, ons ervan bewust dienen te zijn dat er tussen die
handboeken en de achterliggende vakwetenschap een zekere en toenemende afstand
bestond. Die afstand ontstond niet alleen doordat nieuwe ontwikkelingen met vertraging
in de handboeken doordrongen, maar ook doordat de handboeken de zich
professionaliserende vakwetenschap noch in de breedte noch in de diepte konden volgen.

4.4 De analyse van de economiemethodes

In paragraaf 1.4 hebben we een model van vormingsidealen gepresenteerd, dat een drietal
oriëntaties of perspectieven bevat. Naast de oriëntatie op de wetenschap kan een schoolvak
gericht zijn op de samenleving of op de leerling. Om dit model te gebruiken bij de analyse
van de economiemethodes zullen we een aantal deelvragen stellen. Daaraan vooraf maken
we een tweetal opmerkingen.

In de eerste plaats: het didactisch aspect van de economiemethodes is verweven
met de meeste deelvragen. Daarbij moeten we bedenken dat een tegen de vakwetenschap
aanliggende presentatie een ander soort didactiek vraagt dan een meer leerlinggerichte
aanpak. Huitema & Rameckers spreken over een tegenstelling tussen een
wetenschapsgerichte en een bestaansgerichte didactiek. De wetenschapsgerichte didactiek
maakt gebruik van “... een serie nauwkeurig ten opzichte van elkaar gedefinieerde
begrippen die logisch samenhangen en die zich lenen voor theorievorming. [...] In het
bestaansgerichte scholingsconcept bestaat het leerproces uit het overdenken van concrete
levenssituaties.”25 Het is duidelijk dat het hier om twee verschillende visies op leren gaat:
is het uitgangspunt het construeren van een economisch model of het aansluiten bij de
concrete ervaring van leerlingen? Van belang is wel te constateren dat leerlingen
verschillende leerstijlen hebben en dat de ene leerling gemakkelijker uit de voeten kan met
een abstract-modelmatige presentatie dan de andere. De vaststelling bijvoorbeeld dat een
bepaalde methodeauteur een duidelijke poging heeft ondernomen de abstracte
vakwetenschap voor leerlingen minder abstract te presenteren houdt dus geen oordeel in
over de door die auteur gehanteerde didactiek.

Een tweede opmerking: niet altijd kunnen de vormingsidealen één op één in
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verband worden gebracht met bepaalde kenmerken van methodes. Een bepaald kenmerk
kan immers aan meer dan één vormingsideaal beantwoorden. Zo kunnen verwijzingen
naar de maatschappelijke werkelijkheid een uitdrukking zijn van social efficiency-
overwegingen, maar evengoed van een leerlinggericht argument.

Deelvragen
Om zicht te krijgen op de wetenschapsgerichtheid van de economiemethodes zullen we
ons de volgende deelvragen stellen.
* In hoeverre wordt expliciet duidelijk gemaakt dat de betreffende methode een inleiding

in de vakwetenschap is?
* Welke systematiek gebruiken de methodes? Wordt een vakwetenschappelijke systematiek

gebruikt of varen de methodes op dit punt een eigen koers?
* Wordt geprobeerd een min of meer ‘dekkend’ overzicht van de vakwetenschap te geven

of brengen de methodes daarin een beperking aan? Is er aandacht voor rivaliserende
paradigma’s?

* In hoeverre hanteren de economiemethodes de abstract-modelmatige benadering van de
vakwetenschap?

De volgende deelvragen moeten antwoord geven op de vraag in hoeverre de methodes
geöriënteerd zijn op de samenleving.
* In hoeverre wordt in de tekst verwezen naar de economische werkelijkheid? Denk aan

het geven van voorbeelden, aan het behandelen van praktische onderwerpen als het geld-
en bankwezen of aan beschrijvingen van min of meer actuele gebeurtenissen.

* In hoeverre treffen we politiek-ideologische elementen in de economiemethodes aan?
De laatste deelvraag heeft betrekking op het leerlinggerichte aspect:
* In hoeverre vinden we leerlinggerichte elementen in de methodes terug? Denk aan een

contextgewijze aanbieding van de leerstof of het gebruik van vormaspecten als illustraties,
een aangepast stijl-/taalgebruik en dergelijke om de leerstof ‘dichterbij de leerling te
brengen’?

De vraag naar de wetenschapsgerichtheid van de economiemethodes heeft een zwaar
accent in de analyse. In het vorige hoofdstuk hebben we een overzicht gegeven van de
discussies zoals die zich de afgelopen anderhalve eeuw rond het economieonderwijs hebben
afgespeeld. Uit dat overzicht rijst het beeld op van een schoolvak dat zijn plaats ten
opzichte van de vakwetenschap probeert te bepalen. Uiteraard speelden onderwerpkeuze
en systematiek hierin een rol. We zagen dat in twee gevallen, tijdens de jaren vijftig en
zestig van de 20ste eeuw en rond de milenniumwisseling, werd vastgesteld dat de
economische wetenschap zich snel ontwikkelde en dat het bijbehorende schoolvak daarbij
achterbleef; groot onderhoud werd noodzakelijk geacht. Maar het was toch vooral en bijna
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voortdurend de vraag in hoeverre de abstract-deductieve benadering van de vakwetenschap
ook in het schoolvak gepraktiseerd diende te worden.
             Met name tijdens de perioden tot 1930 en vanaf 1975 was er veel kritiek op de
aan de vakwetenschap ontleende abstract-deductieve aanpak in de gangbare
economiemethodes. We geven hier nog enkele kenmerkende citaten weer van in het vorige
hoofdstuk opgevoerde auteurs. In de eerste plaats enkele citaten van één van onze
kroongetuigen, Van der Flier, die zich in 1916 afzette tegen een wetenschapscentrische
aanpak van het economieonderwijs. “... [I]k meen, dat er geen overdrijving schuilt in de
bewering, dat de hoeveelheid kennis op het candidaatsexamen-rechten of eindexamen-
vijfjarige geischt [sic], elkaar niet veel ontloopt.”26 Verder zette hij kanttekeningen bij de
zogenaamde “Engelsche deductieve methode” en geeft hij verschillende voorbeelden van
hoe het zijns inziens niet zou moeten. “Neem een ander maatschappelijk verschijnsel: de
onregelmatigheid in de voortbrenging. Al weder deductief wordt de crisis behandeld. Het
eigenbelang werkt niet altijd in de juiste richting, zoo betoogt het leerboek, met het
uiteindelijk resultaat: de crisis. [...] Maar ik maak mij sterk, dat de meeste leerlingen aldus
niets verstaan van de diep-ingrijpende beteekenis van een crisis. [...] Indien men eens
slechts een enkele crisis iets nader beschreef, b.v. die van 1873, hoe meer leven zou de
leerstof krijgen. [...] Wanneer werkelijk bedoeld was de wetenschap der abstracte economie
te onderwijzen, zeker, dan was het geschetste systeem het juiste. Maar, het behoeft geen
betoog, dit zou in flagrante strijd zijn met hetgeen werkelijk bedoeld werd, toen het
onderwijs in de economie onder het middelbaar onderwijs werd opgenomen.”
             Zeventig jaar later uitte een andere kroongetuige, Hartkamp, soortgelijke kritiek.
Schrijvend over het examenprogramma economie: “De leerstof werd bij elkaar geharkt
door hooggeleerde heren die meer verstand hadden van economie dan van onderwijs. [...]
Omdat de vrij ingewikkelde economische theorieën begrijpelijk moeten worden gemaakt,
worden er ‘vereenvoudigingen’ aangebracht die nog al eens haaks staan op de economische
werkelijkheid. Zo moet een havo-leerling de keynesiaanse theorie leren met behulp van
een model waarin de overheid niet eens voorkomt.”27 En ook bij Hartkamp vinden we de
zijns inziens onterechte oriëntatie van het schoolvak op het universitaire curriculum: “Zo
kreeg de vwo-leerling een aftreksel van het propedeuseprogramma voor economie
ingeschonken en de havo-leerling een aftreksel van dit aftreksel. [...] Men spreekt in dit
verband wel van leerstofverdunning via het theezakjesmodel.”28
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             In de periode 1930-1975 vinden we dit soort kritiek niet of nauwelijks. Tegen
de achtergrond van het formelevormingsargument werd enige abstractie zelfs toegejuicht,
het zou het karakter van het vak economie als ‘denkvak’ kunnen versterken. Dat de
vakwetenschap zelf in de betreffende periode snel abstracter werd, in de zin van wiskundig-
modelmatiger, was zo gezien tot op zekere hoogte een voordeel. We hebben gezien dat
auteurs van ‘moderne’ economiemethodes als De Jong, Heertje en Schöndorff sterk in
deze richting dachten. Maar ook eerder al, in de jaren veertig, citeerde Van Zwijndregt in
zijn voorwoord bij de 6de druk van zijn Hoofdstukken Keynes, die ooit opmerkte dat de
economie vooral “... an apparatus of the mind [is], a technique of thinking, which helps
its possessor to draw correct conclusions.” En, zo voegt Van Zwijndregt eraan toe, het
doel van een leerboek economie moet zijn “... de leerlingen in deze denktechniek in te
wijden.”29

             Maar hoe ook over de geschiktheid van de vakwetenschap voor het schoolvak
werd gedacht, voortdurend bestond bij de deelnemers aan de discussies over het
economieonderwijs de behoefte een houding te bepalen ten opzichte van de achterliggende
economische wetenschap.
             We lichten nu de geformuleerde deelvragen toe.

De wetenschappelijke oriëntatie
Wat een mogelijk expliciete verwijzing naar de vakwetenschap betreft, de methodeauteur
kan een beschouwing geven over de staathuishoudkunde/economie als wetenschap, haar
kenobject, haar methode, de relatie met andere wetenschappen, de vraag of
waardeoordelen toegestaan zijn. Is een dergelijke beschouwing aanwezig, dan is het
aannemelijk dat de auteur zich oriënteert op de achterliggende vakwetenschap.
             De systematiek die methodes hanteren, kan worden opgevat als een model om
de economische werkelijkheid te benaderen. Een voorbeeld treffen we aan in figuur 4.3,
waarin de inhoudsopgave van Feenstra’s Beginselen der Staathuishoudkunde uit 1905 is
weergegeven. Gangbaar destijds was de indeling productie-verdeling-verbruik van de
Franse econoom Jean-Baptiste Say uit 1803. De hoofdstukkenindeling van een methode
zegt al veel over de gekozen systematiek. Uiteraard is het ook denkbaar dat een
methodeauteur de vakwetenschappelijke systematiek laat voor wat ze is en zich
bijvoorbeeld laat leiden door de maatschappelijke relevantie van een onderwerp of door
de veronderstelde belangstelling van de leerling.
             Een volgend punt betreft de vraag in hoeverre een methode een min of meer
compleet beeld van de vakwetenschap probeert te geven. De oudste specifiek voor het
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middelbaar onderwijs geschreven inleiding is die van Kiehl uit 1867.30 In ‘Een woord
vooraf’ kondigt de auteur aan dat hij grotendeels hét handboek uit die tijd, Principles of
Political Economy van John Stuart Mill, “op den voet” zal volgen, een voornemen waaraan
hij de gehele methode door trouw is gebleven. Latere methodes doen een dergelijke
expliciete poging niet. Het onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de
economiemethodes ook in hun onderwerpkeuze aansluiten bij de vakwetenschap.
Aangezien we daarbij de methodes confronteren met de handboeken, moeten we ons wel
bewust zijn van de veranderende rol van die handboeken. In de vorige paragraaf
constateerden we een toenemende divergentie tussen wetenschap en handboek. Na de
Tweede Wereldoorlog raakte de economische wetenschap immers steeds meer
gespecialiseerd en werd het uiteindelijk onmogelijk een compleet handboek samen te
stellen. We zullen bij dit punt ook aandacht besteden aan eventueel alternatieve
paradigma’s. We verwijzen hier naar de schets daarvan gegeven in paragraaf 2.6. Wat de
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Figuur 4.3 
Systematiek van A. Feenstra,
Beginselen der
Staathuishoudkunde, 1905, 
7de druk.

30 E.J Kiehl, Eerste beginselen van staathuishoudkunde, inzonderheid voor hogere burgerscholen en als begin
van akademische studie en eigen studie. (Middelburg: Abrahams, 1867).



mainstream economics betreft, hebben we te maken met een aantal dominante paradigma’s,
zoals de klassieke economie, de neoklassieke economie en de neoklassiek-keynesiaanse
synthese, in de Engelstalige literatuur neoclassical synthesis genoemd. Daarnaast waren er
in bepaalde perioden rivaliserende paradigma’s, zoals de theorie van Karl Marx en die van
de Historische School.
             In hoeverre volgen de economiemethodes de abstract-deductieve benadering van
de vakwetenschap? We moeten ons hierbij realiseren dat de economische wetenschap vanaf
het begin van de 19de eeuw vrijwel voortdurend sterk modelmatig is geweest. Het
modelmatige karakter gaat terug op het werk van de Engelse econoom David Ricardo
(1772-1823). “What ensured Ricardo’s place in the history of economics was his ability to
forge a general analytic system that yielded sweeping conclusions based on relatively few
basic principles. His ‘system’ was a monument to the process of deductive reasoning.”31

Wetenschapshistoricus Blaug merkt op dat de economische wetenschap inmiddels
Ricardo’s “clumsy” rekenvoorbeelden heeft vervangen door elegante wiskundige modellen,
“... but most of the time we still employ a mode of reasoning that Ricardo made familiar.”32

De literaire econoom Schumpeter sprak van de Ricardian Vice als het ging om de
modelmatige benadering.33 Na Ricardo zou de economische wetenschap, althans wat de
mainstream betreft, altijd modelmatig-deductief van karakter blijven.
             De modelmatige analyse start met het isoleren en benoemen van bepaalde
verschijnselen uit de werkelijkheid. Wat is bijvoorbeeld geld? Wat is kapitaal? Aan de aldus
gevormde concepten kunnen classificaties worden gekoppeld. Geld kan chartaal of giraal
zijn, kapitaal kent een vaste en een vlottende variant. In de volgende stap worden enkele
als cruciaal beschouwde concepten geselecteerd, waartussen vervolgens relaties worden
gelegd. In de micro-economie bijvoorbeeld wordt de besluitvorming binnen
ondernemingen geanalyseerd door verband te leggen tussen omzet, kosten en winst, met
weglating van alle andere aspecten van het ondernemen. In de (keynesiaanse) macro-
economie worden relaties gelegd tussen enkele belangrijk geachte variabelen, zoals de
bestedingen, het nationaal product en de werkgelegenheid.
             Modellen kunnen verbaal zijn, hetgeen ze in de 19de en de eerste helft van de
20ste eeuw doorgaans ook waren. De theorie van de Britse econoom Thomas Robert
Malthus (1766-1834) bijvoorbeeld vinden we al in de oudste methodes. Op basis van
enkele uitgangspunten – de neiging van de bevolking om in omvang toe te nemen en de
beperkte mogelijkheid van de agrarische productie om mee te groeien – leidde Malthus
bepaalde ‘wetmatigheden’ af. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werd het abstractieniveau
van modellen aanzienlijk verhoogd door het gebruik van wiskunde. Met een ‘wiskundige’
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benadering bedoelen we vaak dat relaties tussen economische variabelen in een algebraïsche
vorm worden weergegeven. Deze relaties kunnen echter ook of uitsluitend in grafische
vorm worden weergegeven. Overigens moeten we hierbij wel onderscheid maken tussen
beschrijvende grafieken (bijvoorbeeld een staafdiagram met de inflatiecijfers van de
afgelopen jaren) en analyserende grafieken (bijvoorbeeld een grafische presentatie van het
model van vraag en aanbod).

De maatschappelijke oriëntatie
Vervolgens lichten we de deelvragen betreffende de maatschappelijke oriëntatie toe. In
tegenstelling tot de analytische benadering van economische modellen hebben
verwijzingen naar de maatschappelijke werkelijkheid doorgaans een beschrijvend karakter.
Dit soort verwijzingen kan allerlei vormen aannemen. De eenvoudigste is het geven van
voorbeelden. Wie vast en vlottend kapitaal onderscheidt, kan die classificatie verduidelijken
met de voorbeelden van gebouwen respectievelijk de voorraad grondstoffen. Verder kunnen
we denken aan beschrijvingen van allerlei instituties, zoals het bankwezen, de wetgeving
of de belastingheffing. Ook zijn beschrijvingen denkbaar van economische ontwikkelingen,
waarbij gebruik kan worden gemaakt van tabellen en grafieken. Het onderscheid tussen
analyse en beschrijving is overigens niet absoluut. Wie een beschrijving geeft van de
economische ontwikkelingen tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig zal begrippen
gebruiken als bruto binnenlands product, werkloosheid en algemeen prijspeil. Deze
begrippen zullen echter, voorafgaand aan de beschrijving, gedefinieerd moeten worden.
Aldus heeft elke beschrijving een analytische kern in zich. Overigens, in
economiemethodes sluiten deze twee aspecten elkaar zeker niet uit. Het is goed denkbaar
dat een methode een sterk analytisch karakter heeft door de leerstof modelmatig aan te
bieden, terwijl diezelfde methode vele naar de werkelijkheid verwijzende elementen
opneemt.
             We maken nog een opmerking bij de genoemde institutionele onderwerpen. Wie
de ‘geschiedenissen’ van het economisch denken leest, zoals die van Schumpeter, Blaug of
Ekelund & Hébert, ziet een aantal innovaties op theoretisch gebied aan zich voorbij
trekken. Die innovaties kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een nieuwe
waardetheorie (rond 1870) of op de ontwikkeling van de keynesiaanse macro-economie
(in de jaren dertig van de 20ste eeuw). De handboeken economie – en dat geldt zeker ook
voor de economiemethodes – bevatten echter, naast meer theoretische elementen,
omvangrijke gedeelten over meer praktisch-institutionele onderwerpen. Te denken valt
bijvoorbeeld aan het geld- en bankwezen, de overheidsfinanciën en de bestrijding van de
armoede. Het zijn onderwerpen die min of meer immuun zijn voor vernieuwingen op
theoretisch gebied. Zeker in Nederland was veel aandacht voor de alledaagse praktijk van
het economisch leven. Hasenberg Butter spreekt over de ‘policy orientedness’ van 19de-
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eeuwse Nederlandse economen. Wat de politieke oriëntatie van de Nederlandse economen
betreft: “They concentrated particulary on a few fields: population and poverty, trade policy,
currency and banking issues, and public finance.”34 Ook Van Daal & Heertje maken
regelmatig gewag van het feit dat Nederlandse 19de-eeuwse economen doorgaans
geïnspireerd werden “... by practical or educational problems and that, in spite of the
scholarship of the economists [...] , and the level of their work, a certain degree of
provincialism in their work cannot be denied.”35 Overigens noemen ze W.C. Mees en
N.G. Pierson als duidelijke uitzonderingen op deze regel. De praktische gerichtheid van
de meeste Nederlandse economen betekende dat hun werk weinig analytisch was. Elzas
illustreert dit door het werk van de 19de-eeuwse Nederlandse econoom S. Vissering te
vergelijken met dat van de Britse econoom John Stuart Mill. Het verschil in benadering
karakteriseert Elzas als “... statements versus analysis.”36 Volgens Jolink & Blaug was de
“... strong emphasis on applied economics and practical affairs” in de jaren dertig van de
20ste eeuw nog duidelijk aanwezig op de Nederlandse universiteiten.37

             Vanuit de in Nederland gepraktiseerde vakwetenschap en wellicht ook vanwege
het beoogde maatschappelijk karakter van de HBS was het niet ondenkbaar dat er veel
aandacht was voor praktische onderwerpen. Als echter eenmaal was gekozen voor een
bepaalde systematiek, lieten de genoemde praktische onderwerpen zich daar niet altijd
gemakkelijk mee combineren. Een voorbeeld: in het vrij hermetische schema van Say –
voortbrenging, verdeling en verbruik – waren de overheidsfinanciën (belastingen,
staatsschuld) maar moeizaam onder te brengen. We zullen bij de analyse van de methodes
enige aandacht besteden aan de manier waarop de meer praktische onderwerpen in de
systematiek zijn verwerkt.
             Wat de oriëntatie van een methode op de samenleving betreft, een auteur kan
mede een politiek doel hebben of minstens blijk kunnen geven van een zekere ideologische
vooringenomenheid. Deze zou kunnen blijken uit expliciete opmerkingen in deze richting,
maar ook uit aandacht voor bepaalde onderwerpen, zoals het armoedevraagstuk of de
milieuproblematiek. Een ideologie kan gericht zijn op het behoud van de maatschappelijke
status quo, maar ook op maatschappelijke veranderingen. Dat laatste is bij de social
meliorist s het geval; zij beoogden de samenleving te veranderen in een in hun ogen
rechtvaardiger of duurzamer richting.



De leerlinggerichte oriëntatie
Ten slotte maken we enkele opmerkingen over de leerlinggerichte oriëntatie. Een mogelijk
element is het werken vanuit een context. “Een context is een voor een kandidaat
herkenbare situatie of gebeurtenis...”38 Zo opgevat kan een context aan de werkelijk zijn
ontleend, maar kan evengoed een fictief karakter hebben. In de moderne betekenis wordt
een context gebruikt om op een ‘natuurlijke’ manier een concept te introduceren. Zo kan
het begrip ‘prijselasticiteit’ vrijwel noodzakelijk volgen uit een situatieschets van een
ijsverkoper die varieert met de prijs van zijn ijsjes.39 Pierson gebruikte in de 19de eeuw
contexten (“eenige onderwerpen van den dag, practische bovenal”40) vooral als brede
gebieden om de leerstof te ordenen, zoals protectie, armoede, banken en handelscrises. De
rol van contexten kan verschillend zijn. Het is mogelijk dat de totale leerstof via contexten
wordt aangeboden, zoals Pierson deed. Ook is het mogelijk binnen een
vakwetenschappelijke systematiek bepaalde begrippen contextgewijs aan te bieden.
             Verder zijn teksten ingebed in een geheel van vormaspecten, zoals taalgebruik,
typografische elementen en het gebruik van illustraties. Het taalgebruik bijvoorbeeld kan
een formeel karakter hebben, maar kan ook aansluiten bij het meer alledaagse
spraakgebruik. Typografische elementen, zoals de indeling van de tekst, cursiveringen en
aanwijzingen voor de kantlijn kunnen de tekst leerlingvriendelijker maken. Een illustratie
kan, indien goed gekozen, een begrip dichter bij de leerling brengen. Eerder al noemden
we het geven van voorbeelden, dat, naast vanuit social eff iciency-overwegingen, de tekst een
meer leerlingericht karakter kan geven. Als bijzonderheid vermelden we nog het
zogenaamde story telling.41 De economische wetenschap is rijk aan veelal rond bepaalde
beelden geweven verhalen, zoals de speldenfabriek waarmee Adam Smith de arbeidsdeling
illustreerde of de verwoestende werking van een storm waarmee Joseph Schumpeter de
reinigende werking van een recessie duidelijk maakte.

4.5 Samenvatting en conclusies

Dit vierde hoofdstuk is de opmaat naar de volgende drie hoofdstukken, waarin de
methodes worden geanalyseerd. We hebben gezien dat de lesmethode een centraal element
in het (economie)onderwijs vormt. Het belang van de methode is in de loop der tijd
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38 Werkversie Syllabus Centraal Examen Economieprogramma. Een nadere uitwerking van onderdelen van
het advies van de 2de commissie Teulings (CEVO, 2006), 5. 
39 De prijselasticiteit meet de reactie van de verkochte hoeveelheid op veranderingen in de prijs van het
betreffende product. 
40 N.G. Pierson, Grondbeginselen der Staathuishoudkunde. (Haarlem: Bohn, 1886), Voorrede.
41 De uitdrukking story telling is ontleend aan D.N. McCloskey, If You’re So Smart, The Narrative of
Economic Expertise. (Chigago: University of Chigago Press, 1990).



toegenomen, tenminste, afgaand op de omvang ervan en de toenemende beschikbaarheid
van additioneel materiaal. Daarnaast presenteren de methodes de leerstof steeds vaker als
absoluut en zonder historische wortels. Aandacht voor de geschiedenis van de economische
discipline is er aan het einde van de onderzoeksperiode vrijwel niet meer.

Wat de markt van economiemethodes betreft, in de periode voorafgaand aan de
invoering van de Mammoetwet vinden we methodes die het bijzonder lang hebben
uitgehouden; denk aan de methodes van Feenstra, Von Baumhauer & Eigeman, Cohen
en Van Zwijndregt. Tientallen drukken gedurende meerdere decennia waren geen
uitzondering. Na 1968 komt alleen de methode van Heertje daarbij in de buurt.
Hoogleraren economie zijn altijd vrij actief geweest op deze markt. In alle
dwarsdoorsneden was minstens één methode op de markt die door een hoogleraar was
geschreven. Geen enkele economiemethode heeft ooit een monopoliepositie gehad. Wel
bedienden in vier dwarsdoorsneden (1890, 1957, 1972 en 1990) de methodes van
respectievelijk Pierson, Van Zwijndregt, Heertje en Schöndorff meer dan de helft van de
markt.

Een apart probleem is de verhouding van de methodes ten opzichte van de
handboeken en de economische wetenschap. Volgens Colander is er vooral na de Tweede
Wereldoorlog een kloof ontstaan tussen research en instruction. Het economisch onderzoek
is dermate technisch geworden dat het ongeschikt werd voor onverkorte opname in de
handboeken. Voor de economiemethodes geldt dat uiteraard in versterkte mate. Toch
vinden vernieuwingen in de economische wetenschap uiteindelijk altijd hun weg naar de
methodes, zoals onder andere uit het jongste, in 2010 en 2011 ingevoerde,
examenprogramma blijkt.

In de volgende hoofdstukken wordt de feitelijke ontwikkeling van het
economieonderwijs, althans zoals we dat in de methodes vinden, zo goed mogelijk in kaart
gebracht. We zullen dat doen door het model van de vormingsidealen dat we in paragraaf
1.4 ontwikkelden, nader toe te spitsen door een aantal deelvragen te beantwoorden.
Achtereenvolgens proberen we zicht te krijgen op de wetenschappelijke, de
maatschappelijke en de leerlinggerichte oriëntatie van de in figuur 4.2 geselecteerde
methodes. We gebruiken daarbij de periode-indeling zoals die bleek in de conclusie aan
het eind van het vorige hoofdstuk. In hoofdstuk 5 kijken we naar de periode 1863-1930,
in de twee daarop volgende hoofdstukken komen de periodes 1930-1975 en 1975-2012
aan de beurt.
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5 Economieonderwijs in de praktijk I: 1863-1930

Dit hoofdstuk valt in een aantal onderdelen uiteen. Eerst besteden we aandacht aan
de van overheidswege voorgeschreven leerstof en aan de manier waarop scholen die

leerstof hebben geïnterpreteerd in hun programma’s. Vervolgens kijken we naar een aantal
in deze periode bepalende handboeken, waaraan methodeauteurs zich mogelijk hebben
gespiegeld. Daarna analyseren we de eerder geselecteerde methodes per dwarsdoorsnede
(1870, 1890 en 1910) aan de hand van de in de vorige paragraaf geformuleerde deelvragen.
Indien aanwezig, wordt oefen- en toetsmateriaal in de beschouwing betrokken. Ook
besteden we aandacht aan inhoud en didactiek van enkele buitenlandse methodes. Ten
slotte vatten we een en ander samen en trekken we ten aanzien van deze eerste periode
enkele conclusies.

5.1 Het examenprogramma

“De wijze waarop staathuishoudkunde, statistiek en kennis der staatsinstellingen behandeld
worden, is nog al verschillend aan de onderscheidene scholen”, aldus het Onderwijsverslag
over de cursus 1866-1867.1 Deze constatering wekt nauwelijks verbazing, aangezien het,
wat de staathuishoudkunde betreft, om een in het niet-universitair onderwijs vrijwel nieuw
vak ging. In feite hebben de eerste leraren staathuishoudkunde pionierswerk bedreven,
zoals Duyverman opmerkt.2 Die eerste docenten staathuishoudkunde hadden, naast de
kennis die ze over dit vak op de universiteit hadden opgedaan, de beschikking over enkele
methodes (zie bijlage 7) en vanaf 1870 een beknopte omschrijving van de leerstof uit het
Koninklijk Besluit van dat jaar.

De basis van het officiële programma was uiteraard de wet van 1863, die in artikel
17 voorschreef: “staathuishoudkunde en de statistiek, inzonderheid van Nederland en van
zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen”. Voor de eerste jaren waren er geen
examenprogramma’s. Deze werden eerst opgemaakt “... nadat de scholen eenige jaren in
werking waren geweest en men dus eenige ondervinding had opgedaan betreffende hetgeen
in billijkheid van hare leerlingen kon worden gevorderd.”3 Dat was in 1870 kennelijk het
geval en vanaf dat jaar werd in een serie Koninklijke Besluiten het programma nader
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1 ‘Verslag omtrent den staat der Hooge-, Middelbare en Lagere scholen over 1866-1867’, 49.
2 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 72.
3 D.J. Steyn Parvé, De Inrichting van het Middelbaar Onderwijs in Nederland. (Leiden: Sijthoff, 1871), 33.



166

HOOFDSTUK 5

4 Zie hiervoor ook J.P. Duyverman, ‘De economie in leerplan en examen 1870-1954’. VOS-mededelingen
nr. 37 (1956): 9-12.
5 Staatsblad 49.
6 J.-B. Say, Traité d’économie politique. (1803, herdruk uit 1972, Calmann-Lévy). In zijn in 1815
gepubliceerde Catéchisme d’Économie Politique herhaalde Say deze indeling. De eerste vraag luidde: “Qu’
est-ce que nous enseigne l’économie politique?” Antwoord: “Elle nous enseigne comment les richesses
sont produites, distribuées et consommées dans la société.” Overigens stond Say in een traditie. In 1766
publiceerde de Franse econoom A.R.J. Turgot Réflexions sur la formation et la distribution des richesses.

gespecificeerd.4 Het eerste van deze, aanvankelijk zeer summiere, KB’s verscheen op 10
maart 1870: “Het examen in de staathuishoudkunde omvat de hoofdbeginselen van de
voortbrenging, de verdeeling, den omloop, de ruil en het verbruik der maatschappelijke
goederen, van den invloed der Regering op de volkswelvaart, van belastingen en van
publieke schuld, van vrij verkeer en de beperking ervan. Het examen in de statistiek van
Nederland bepale zich tot hare hulpbronnen, inzonderheid voor de statistiek van
Nederland, en tot een beknopt overzigt van landbouw, nijverheid en handel en financiën
in ons vaderland en in Nederlandsch-Indië; veel kennis van cijfers is niet daarbij te
vorderen.”5 Opvallend is dat nog een duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen
staathuishoudkunde en statistiek. De beschrijving van de leerstof voor de
staathuishoudkunde valt terug op die van de Franse econoom Jean-Baptiste Say (1767-
1832): production, distribution en consommation des richesses.6 De leerstof voor statistiek
vraagt een vooral kwalitatieve beschrijving van de economische sectoren. In de jaren 1901,
1916 en 1920 werd het programma gewijzigd; zie hiervoor bijlage 1. Die wijzigingen waren
vrij marginaal, zij het dan dat in 1920 de geschiedenis van de staathuishoudkunde werd
geïntroduceerd. De komst van de HBS-A vroeg om een aparte leerstofomschrijving voor
dit schooltype, die met het KB van 13 november 1923 afkwam; zie hiervoor bijlage 2. Niet
alleen in het eerste KB van 1870, maar ook in alle volgende KB’s in deze periode was de
klassieke indeling van Say duidelijk aanwezig.

Zoals opgemerkt zijn de KB’s met leerstofomschrijvingen gedurende deze periode
bijzonder summier. Het zou echter onjuist zijn om daaruit conclusies te trekken betreffende
de relatieve status van het vak staathuishoudkunde: de beknoptheid van de
leerstofomschrijvingen gold voor alle vakken.

In de onderwijsprogramma’s van de diverse scholen zijn op basis van de inhoud
van de KB’s leerprogramma’s voor de verschillende schooljaren opgenomen. In een aantal
gevallen vinden we de betreffende programma’s onder het verzamelkopje
‘Staatswetenschappen‘, in andere gevallen onder ‘Staathuishoudkunde’. Overigens moet
worden opgemerkt dat die programma’s doorgaans in beknoptheid niet onderdeden voor
de tekst van de KB’s zelf. Dat scholen in veel gevallen weinig werk maakten van de
leerstofomschrijving kan gemakkelijk met voorbeelden worden geïllustreerd. Hieronder



volgt de leerstofomschrijving voor de cursus 1872-1873 van het vak staathuishoudkunde
op de Eerste Gemeentelijke 5-jarige HBS van Amsterdam voor de 4de en de 5de klas.

IV Algemeene beginselen.
V Eenige speciale onderwerpen. Herhaling.7

Dit tamelijk rudimentaire programma, dat in zijn beknoptheid zeker geen uitzondering
was, bleef bijna drie decennia, namelijk tot en met de cursus 1900-1901, ongewijzigd. We
komen ook wel iets uitvoeriger programma’s tegen, waarvan hieronder enkele voorbeelden.

Programma staathuishoudkunde aan de Gemeentelijke HBS met 5-jarige cursus te Leiden, 
1866-1867:
IV Kennis der eerste beginselen, o.a. van rijkdom, voortbrenging, kapitaal, prijs, 

arbeidsverdeeling, geld, crediet, protectie op handels- en nijverheidsterrein.
V Theorieën van staathuishoudkundigen aard, staathuishoudkundige geschiedenis

van Nederland, statistiek van handel, nijverheid, bevolking, enz.8

Programma staatswetenschappen aan de Rijks HBS met 5-jarige cursus te Groningen, 
1877-1878 (in de 5de klas werd uitsluitend staatsinrichting gegeven):
III Beginselen der staathuishoudkunde, als waarde, prijs, geld, crediet, monopolie,

vrije en beperkte mededinging enz.
IV Als in III en bovendien het belastingstelsel, de staatsschuld, bevolking,

dagloonen, communisme, armoede.9

Tamelijk standaard zijn programma’s waarin de indeling van Say is te herkennen. Zo
beperkten de programma’s staathuishoudkunde van de Rijks HBS’en van Sneek en
Leeuwarden zich begin jaren twintig tot de letterlijke tekst van het KB van 10 juni 1920:
“Voortbrenging, verdeeling, omloop en verbruik der goederen. Een en ander uit de
geschiedenis der Staathuishoudkunde.”10 Overigens, zoals in de inleiding opgemerkt, zijn
veel scholen in de loop van de jaren twintig en dertig gestopt met het opnemen in hun
programmaboekjes van leerstofoverzichten en de verdeling ervan over de leerjaren.
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7 Gemeentearchief Amsterdam, arch. 805, nrs. 115-118.
8 Regionaal Archief Leiden, arch. 0220, nrs. 22-23.
9 Groninger Archieven, arch. 54, nrs. 347-348.
10 Voor de Sneeker HBS: Tresoar, arch. 44.05, nrs. 74-75. Voor de Leeuwarder HBS: Tresoar, arch. 44.04,
nr. 91.



5.2 De handboeken economie

In hoeverre volgden de economiemethodes wat betreft systematiek, onderwerpkeuze en
benadering de handboeken staathuishoudkunde? Werd geprobeerd een min of meer
‘dekkend’ overzicht van de vakwetenschap te geven? Of bepaalde de auteur zich tot enkele
capita selecta, die wellicht voor leerlingen interessant waren? Om deze en dergelijke vragen
te kunnen beantwoorden onderzoeken we eerst de inhoudsopgave van enkele veel
gebruikte handboeken in de periode 1863-1930.

Hasenberg Butter heeft in haar studie van de Nederlandse economiebeoefening
in de jaren 1800-1870 een lijst vertalingen opgenomen van buitenlandse werken in het
Nederlands die ze in de door haar bestudeerde periode was tegengekomen.11 De lijst wordt
aangevoerd door 29 vertalingen uit het Frans, gevolgd door vertalingen uit het Engels
(21), Duits (6) en Italiaans (1). In de lijst met Franse werken treffen we ook een vertaling
aan van het hoofdwerk van Jean-Baptiste Say, Traité d’économie politique. De eerste druk
van de Franse uitgave verscheen in 1803, de Nederlandse vertaling ruim een halve eeuw
later, in 1857. Ook in Frankrijk werd de Traité tot in elk geval de jaren zeventig van de
19de eeuw herdrukt. Dat het handboek van Say in Nederland nog in het midden van de
19de eeuw algemeen gebruikt werd, blijkt bijvoorbeeld uit een boekbespreking door De
Bruyn Kops van het eerder genoemde Beginselen der Volkshuishoudkunde van B.D.H.
Tellegen uit 185312. Dit boekje werd gebruikt ten behoeve van een cursus
landhuishoudkunde (zie paragraaf 2.3). Het kon de recensent niet bekoren. Voor leerlingen
vond hij het te beknopt, voor de leraar overbodig, “... daar toch elke docent (welken men
natuurlijkerwijze onderstellen kan, J.B. Say te hebben gelezen) bijaldien hij zich eene dergelijke
leiddraad wil maken, denzelfden loop als van zelve zal moeten volgen.”13

De systematiek van Say – voortbrenging, verdeling en verbruik der goederen –
was didactisch gezien een vondst, het betrof immers een handzame en voor ieder
begrijpelijke indeling. Toch heeft Pierson er forse kritiek op geleverd. De productie en
verdeling van de goederen luisteren naar economische wetten, maar het verbruik valt zijns
inziens buiten het object van de economische wetenschap. Het gevolg is dat auteurs die
de indeling van Say hanteren, niet goed weten hoe het hoofdstuk over het verbruik te
vullen. “Voor een afdeeling over het verbruik is geen inhoud te vinden, tenzij men andere
afdeelingen verarmt...”, aldus Pierson.14 Niettemin is deze in 1803 voor het eerste
toegepaste indeling tot aan de invoering van de Mammoetwet in het Nederlandse
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11 Hasenberg Butter, Academic Economics, 150-153.
12 Vanaf de 3de druk heette deze methode Beginselen der Staathuishoudkunde.
13 J.L. de Bruyn Kops, ‘Boekbespreking van Beginselen der Volkshuishoudkunde’. De Economist 3
(1854): 89-92. Cursivering van mij [GFG].
14 N.G. Pierson, Leerboek der staathuishoudkunde. (Haarlem: Bohn, 1912), 49.



economieonderwijs gebruikt, bijvoorbeeld in de laatste drukken van de methodes van
Cohen en Von Baumhauer & Eigeman, maar ook nog in de veel gebruikte methodes van
Van Zwijndregt. De weight of the past, door Cuban tot een stabiliserende factor met
betrekking tot het curriculum benoemd (zie paragraaf 1.3), doet zich hier gelden.

Een tweede handboek dat voor de onderhavige periode van belang is, is dat van
John Stuart Mill, Principles of Political Economy, waarvan de eerste druk in 1848 verscheen.
“Of all books on economics, Mill’s Principles was one of the most widely read and widely
employed. Used as a text for almost sixty years (untill replaced by Marshall’s), it was and
is a complete treatise on classical economic theory, economic policy, and social
philosophy.”15 Mill heeft de indeling van Say slechts gedeeltelijk overgenomen.16 De eerste
drie afdelingen volgt hij Say nog wel: Production, Distribution en Exchange. Het laatste
onderdeel, dat onder andere over ruil en het daarmee samenhangend gebruik van geld
handelt, vinden we weliswaar niet expliciet bij Say, maar maakt onderdeel uit van diens
eerste deel over de productie. Een gedeelte over het verbruik vinden we bij Mill niet; wat
dat betreft sluit hij zich kennelijk al bij voorbaat bij het standpunt van Pierson aan. Hij
sluit zijn handboek af met een afdeling over de invloed van economische groei op de
samenleving en een afdeling over de invloed van de overheid, waarbij met name de
belastingen en de staatsschuld aan de orde komen.
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Nicolaas Gerard Pierson (1839-1909) was
achtereenvolgens liberaal politicus, hoogleraar
staathuishoudkunde te Amsterdam, minister van
Financiën en president van De Nederlandsche
Bank. Aan het begin van zijn carrière was hij leraar
staathuishoudkunde aan de Handelsschool te
Amsterdam gedurende de jaren 1864-1868. Zijn
Grondbeginselen der Staathuishoudkunde was
omstreeks 1890 marktleider op de Hogere
Burgerscholen. Pierson heeft ook een befaamd
universitair handboek geschreven, het Leerboek der
Staathuishoudkunde. 

(Litho van H.J. Haverman)

15 Ekelund & Hébert, A History, 169.
16 Vergelijk de inhoudsopgave van J.S.Mill, Principles of Political Economy with some of their Applications
to Social Philosophy. 7de druk, 1871. Herdruk 1936, Londen: Longmans, Green and Co.



Een derde handboek is het Leerboek der staathuishoudkunde van Pierson, wel te
onderscheiden van zijn voor het middelbaar onderwijs bedoelde Grondslagen der
Staathuishoudkunde. De eerste druk van de twee delen van het Leerboek verschenen in 1884
respectievelijk 1890.17 “Teaching at Dutch universities was governed by this book for
several decades”.18 Er kwamen vertalingen in het Engels, Frans en Italiaans en voor delen
van het boek zelfs in het Japans. Pierson hanteert een andere indeling van de leerstof dan
Say en Mill. Hij is van mening dat ruilen, het ruilverkeer, de essentie van het economisch
handelen is. Daaruit volgt dat “... het economisch onderzoek allereerst op het ruilverkeer
gericht en elke poging om de groote economische problemen op te lossen ijdel moet zijn,
zoolang dat verkeer niet van alle kanten is toegelicht.”19 Zijn handboek begint dan ook
met een uitvoerige afdeling over de ruilwaarde en, daaraan gekoppeld, de beloningen van
de productiefactoren. Daarna komen afdelingen over de ruilmiddelen (geld- en bankwezen,
wisselkoersen), dan pas één over de ‘voortbrenging‘ en ten slotte een afdeling over de
overheidsinkomsten en -schuld.

Een vierde handboek is dat van Alfred Marshall, Principles of Economics, waarvan
de eerste druk uit 1890 dateert. Dit zeer invloedrijke handboek “... went on to dominate
the profession for the next forty years”, aldus Skousen.20 Een probleem met de Principles
is dat het geen volledig handboek is. Het bevat uitsluitend wat later de micro-economie is
gaan heten. Marshall was aanvankelijk nog van plan het aan te vullen met andere
onderdelen; op de rug van oudere drukken stond dan ook nog steeds ‘Vol. I’.21 Pas veel
later publiceerde Marshall min of meer aanvullende werken over Industry and Trade (1919)
en Money, Credit and Commerce (1923), maar die hebben nooit de status van de Principles
bereikt. De indeling van de Principles zet de behoeften van de consument voorop: On wants
and their satisfaction. Daarna volgen onderdelen over productie en productiefactoren (The
agents of production), de Theory of equilibrium of demand and supply en ten slotte over
Distribution and exchange.

De vier genoemde handboeken zijn belangrijke mijlpalen geweest in de
ontwikkeling van wat we tegenwoordig als de hoofdstroom van de economische
wetenschap beschouwen: de klassieke (Say en Mill) en de neoklassieke (Pierson en
Marshall) theorie. We zagen al eerder dat in de economische wetenschap meerdere
paradigma’s tegelijkertijd naast elkaar kunnen voorkomen. Dat was in deze eerste periode
zeker het geval. Naast de klassieke en neoklassieke theorie hebben we te maken met een
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17 Hier is gebruikt de 3de druk uit 1912, die een herdruk is van de 2de druk uit 1896.
18 A. Heertje, ‘Nicolaas Gerard Pierson’. In Van Daal & Heertje, Economic Thought in the Netherlands,
99-122.
19 N.G. Pierson, Leerboek, 43.
20 M. Skousen, The Making of Modern Economics. The Lives and Ideas of the Great Thinkers. (Armonk:
Sharpe, 2001), 194.
21 Zie hiervoor bijvoorbeeld J.M. Keynes, Essays in Biography. (Londen: MacMillan, 1933), 257 e.v. 



aantal theorieën van voornamelijk Duitse bodem, namelijk die van Karl Marx en die van
de Historische School.

De eerste druk van het eerste deel van Marx’ Das Kapital, Kritiek der Politischen
Ökonomie verscheen in 1867. Het is een wat opzet betreft geheel ander boek dan dat van
zijn (neo) klassieke tegenhangers. “In developing a Marxist approach to economics, he
created his own vocabulary: surplus value, reproduction, bourgeoisie and proletarians,
historical materialism, vulgar economy, monopoy capitalism, and so on. He invented the
term ‘capitalism’.”22 De hoofdstukkenindeling van Das Kapital lijkt dan ook in niets op
die van de eerder gememoreerde handboeken. We vinden er hoofdstukken als Ware und
Geld, Die Verwandlung von Geld in Kapital, Die produktion der absoluten Mehrwerts
enzovoort. Ook de auteurs die doorgaans tot de Historische School worden gerekend
praktiseren een geheel eigen hoofdstukkenindeling. Zo begint een voorloper als Friedrich
List in zijn Das nationale System der Politischen Oekonomie (1841) met een korte
economische geschiedenis van een aantal landen, om te vervolgen met Die Theorie, Die
Systeme en Die politik. Rond het midden van de 19de eeuw verschenen de werken van
Hildebrand (1848) en Roscher (1854). We wezen al eerder op het werk van Karl Bücher,
Die Entstehung der Volkswirtschaft (1893), dat in feite een beredeneerde economische
geschiedenis bevat.23

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat deze twee stromingen niet tot de
mainstream van het economisch denken behoorden, althans zoals die in de moderne
dogmengeschiedenis geconstrueerd wordt. Maar – en dat kan van belang zijn voor de
inhoudelijke analyse van de economiemethodes – in het verleden zag men dat anders. In
oudere ‘geschiedenissen’ van het economisch denken werd voor deze beide stromingen
veel meer plaats ingeruimd dan in de moderne. In de tabel van figuur 5.1 staat voor drie
oudere en drie meer recente handboeken op dit gebied het ruimtelijk beslag dat deze twee
heterodoxe stromingen innemen.

Het overzicht betreffende de handboeken sluiten we af met het noemen van de
Voorlezingen over de economie van P.A. Diepenhorst, hoogleraar aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam. Dit vierdelige werk verscheen vanaf 1910. De volgorde die Diepenhorst
hanteerde was traditioneel: “De oude indeeling, welke de ordenende geest van J.B. Say
opstelde, is ons daarbij tot richtsnoer.”24 Dit handboek week in bepaalde opzichten van
de andere genoemde werken af. In de eerste plaats probeerde het een ‘christelijke’ economie
te geven. “Van de Christelijke religie gaat voor het economisch handelen en denken een
rijk gezegende werking uit. Zoo kan ook de aandachtige overweging van de Heilige Schrift
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22 Skousen, The Making, 134.
23 Zie voor een overzicht J.J. Krabbe, Historisme in het economisch denken. (Assen: Van Gorcum, 1983),
met name hoofdstuk 4.
24 P.A. Diepenhorst, Voorlezingen over de economie, deel II, derde druk (Utrecht: Ruys, 1922), 65.



bij de bestudeering van volkshuishoudkundige problemen niet worden gemist.”25 In de
tweede plaats was Diepenhorsts handboek veel minder dan de andere uit deze periode een
zelfstandig betoog, maar vooral een compilatie van hetgeen andere economen over een
bepaald onderwerp te berde hebben gebracht, af en toe voorzien van ‘christelijk’
commentaar. Om deze redenen zijn de Voorlezingen verder buiten beschouwing gelaten.

5.3 De eerste dwarsdoorsnede: 1870

De eerste docenten staathuishoudkunde hadden de keus uit zes economiemethodes.
Slechts één ervan was speciaal voor de HBS geschreven, namelijk de methode van E.J.
Kiehl.26 En juist deze methode werd weinig gebruikt; slechts een enkele maal vinden we
dit werk in de schoolarchieven genoemd. De andere methodes waren algemene
handboeken, mede voor een universitair publiek geschreven en in een enkel geval voor
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Ruimtelijk beslag: aantal pagina’s van het totaal in 
een percentage

Marxisme/socialisme Historische School
Ch. Gide & Ch. Rist, Histoire des 46 9
Doctrines Économiques (1926)
S. Polak, Beknopte geschiedenis der 33 13
staathuishoudkunde (1928)
P.A. Diepenhorst, Leerboek van de 32 14
economie, deel I: Geschiedenis der 
Economie (1934)
M. Blaug, Economic Theory in 10 0
retrospect (1985)
E. Ray Canterberry, A Brief 4 0
History of Economics (2001)
R. Ekelund & R. Hébert, A 4 3
History of Economic Theory and 
Method (2007)

25 Diepenhorst, Voorlezingen, deel II, 18.
26 Zie hiervoor bijlage 7.

Figuur 5.1 Het marxisme/socialisme en de Historische School in enkele handboeken over 
de geschiedenis van het economisch denken.



burgerscholen bedoeld.27 De twee leidende methodes konden wat hun opzet betreft niet
meer van elkaar verschillen. De Beginselen van staathuishoudkunde van De Bruyn Kops
was, we merkten het al eerder op, als meer algemeen handboek bedoeld. Met zijn 481
pagina’s was de vierde druk uit 1865 een uitvoerig werk, dat ook heel goed zonder nadere
toelichting gelezen kon worden. De methode van Tellegen daarentegen telde 48 pagina’s
en was meer een soort ‘boodschappenlijstje’ dat leraar en leerlingen enig houvast bood in
de verdere uitwerking. Een voorbeeld: waar De Bruyn Kops meerdere hoofdstukken aan
de productiefactor arbeid wijdt, beperkt Tellegen zich tot de behandeling zoals die in
figuur 5.2 is weergegeven.28

Figuur 5.2  
Een passage uit
Tellegens Beginselen
der Staathuishoud-
kunde, 1870,
3de druk.

De Bruyn Kops maakt in zijn recensie van Tellegens methode de opmerking dat het voor
leerlingen niet nodig is “... hen den geheelen omtrek der wetenschap te doen overzien; op
het vatten van een paar beginselen komt het meer aan.”29 Maar als men dan toch een
“volstrekt compendium der geheele wetenschap” wil leveren, zal er gekozen moeten worden
tussen een soort catechismus met vragen die van buiten geleerd moeten worden enerzijds
en aan de andere kant zich de moeite te getroosten “... de zoo natuurlijke wensch tot
kortheid vaarwel te zeggen, en de verschillende zaken van kapitaal, geldcirculatie, de
werking van dagloonen, belastingen, enz. iets meer uitvoerig met zijn lezer te bepraten.”
Tellegen heeft in De Bruyn Kops ogen geen van tweeën gedaan, waardoor het zijns inziens
geen geslaagd “werkje’” was. Overigens heeft De Bruyn Kops zelf met zijn handboek wel
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27 De methode van J. Knottenbelt (zie bijlage 7) was expliciet voor burgerscholen bedoeld. De in 1863 in
het leven geroepen tweejarige burgerschool was bedoeld voor de toekomstige ambachtsman en (kleine)
landbouwer. De dagschool werd een fiasco, de avondschool een betrekkelijk succes (Boekholt & De
Booy, Geschiedenis van de school, 193).
28 Tellegen, Beginselen, 12.
29 De Bruyn Kops, Boekbespreking, 91.



een ‘compendium’ geleverd, maar kon hij in 1854, toen hij de recensie schreef, nog niet
voorzien dat zijn boek op ruime schaal op de HBS gebruikt zou gaan worden.

Bijna een eeuw na het verschijnen van De Bruyn Kops’ handboek blikte de
Amsterdamse hoogleraar Hennipman in 1952 terug op de Beginselen van
Staathuishoudkunde.30 “ De inhoud is [...] grotendeels zeer elementair, de betoogtrant die
van een uiterst geduldige en rustige docent, en meermalen van een huiselijke
gemoedelijkheid. [...] Men moet geen grondige analyse van subtiele theoretische vragen
verwachten, al worden omtrent de belangrijkste leerstukken der theorie de hoofdzaken
behandeld. [...] In overeenstemming met het doel van het boek [gaat het om] het
bijbrengen van practisch inzicht en niet van studeerkamergeleerdheid...” Aardig ook is een
door Hennipman weergegeven citaat van Thorbecke, die ten aanzien van dit boek ooit
opmerkte: “Ik heb het aan mijn vrouw te lezen gegeven en zij heeft alles begrepen. Ik zeg
dit als eene hulde aan Kops’ klare wijze van voorstelling.” Naast opmerkingen over diepgang
en stijl noemt Hennipman het handboek van De Bruyn Kops propagandistisch: “Het werk
is behalve een inleidend leerboek een propagandageschrift voor het economisch liberalisme.
De vrijheidsbelemmeringen door gilden, beschermende handelspolitiek, octrooien en
cultuurstelsel worden breedvoerig en scherp gecritiseerd. [...] Zijn boek getuigt overal van
een grote geestdrift voor de jonge economische wetenschap en van de resultaten die men
mag verwachten door zich naar haar lessen te gedragen.”

“De staat- of volkshuishoudkunde is de leer der maatschappelijke goederen of van den
rijkdom.” Aldus de eerste zin van Tellegens methode, daarmee aangevend dat het hem om
een inleiding in de vakwetenschap gaat. De Bruyn Kops besteedt zijn gehele inleiding aan
de wetenschap van de staathuishoudkunde, met aandacht voor de naamgeving, het object
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Jacob Leonard de Bruyn Kops (1822-1887) was een
liberaal econoom en hoogleraar staathuishoudkunde aan
de Polytechnische School in Delft. In 1852 richtte hij
het nog steeds bestaande tijdschrift De Economist op.
Voor het economieonderwijs van belang was zijn
Beginselen der Staathuishoudkunde, een handboek voor het
grote publiek dat voor het eerst in 1850 verscheen en dat
later op ruime schaal in het middelbaar onderwijs is
gebruikt.

30 P. Hennipman, ‘J.L. de Bruyn Kops’. De Economist 100 (1952): 784-814.



en de methode. Gedurende het grootste deel van de onderzoeksperiode hebben de
methodes titels als Beginselen van staathuishoudkunde of Inleiding tot de economie, daarmee
te kennen gevend dat het om een inleiding in de achterliggende vakwetenschap gaat. Niet
eerder dan in de jaren zeventig van de 20ste eeuw vinden we titels als Kiezen en delen,
Economische verkenningen en Praktische economie, waaruit in elk geval de pretentie van een
inleiding in de economische wetenschap is verdwenen.

Kijken we nu naar de systematiek van de twee leidende methodes uit onze eerste
dwarsdoorsnede. De 1ste druk van De Bruyn Kops’ methode uit 1850 is wat de expliciete
hoofdstukkenindeling betreft duidelijk geïnspireerd door de indeling van Say, zij het met
een wat eigen terminologie. Het boek bestaat uit twee onderdelen, ‘De schepping van
rijkdommen’ en ‘De vernietiging van rijkdommen’.31 Het eerste deel bestaat uit de
gebruikelijke uiteenzetting van de productie, verdeling en omloop van goederen. Als echte
liberaal, en overigens ook in navolging van de de systematiek van Say, vlocht De Bruyn
Kops er een onderdeel ‘Hinderpalen der voortbrenging’ tussen, waarin zaken als gilden,
protectie en het koloniaal stelsel werden behandeld. Het tweede deel handelt over het
verbruik van goederen, aangevuld met opmerkingen over belastingen en staatsschuld. De
eerder vermelde kritiek van Pierson, namelijk dat het een probleem is een zinvolle invulling
voor het onderdeel ‘verbruik’ te vinden, openbaart zich hier in volle omvang: over de
schepping van rijkdommen weet De Bruyn Kops 262 pagina’s te vullen, over de
vernietiging van rijkdommen slechts 33 pagina‘s. Deze onevenwichtigheid is in de door
ons gebruikte 4de druk uit 1865, in elk geval optisch, verdwenen. De indeling van Say is
daar niet meer expliciet terug te vinden, maar de volgorde van de hoofdstukken is globaal
wel dezelfde als in de 1ste druk.

Nog duidelijker is ‘Say’ in de methode van Tellegen aanwezig, getuige de
hieronder weergegeven inhoudsopgave.

Inleiding
1 De voortbrenging van den rijkdom
2 De verdeeling van den rijkdom
3 Het verruilen van den rijkdom
4 Het verbruik van den rijkdom
5 Diverse onderwerpen zoals de staat, gilden, monopolie en beschermend stelsel.

Wie de methodes van De Bruyn Kops en Tellegen meer in detail vergelijkt met de inhoud
van de twee belangrijkste handboeken uit de Klassieke School, namelijk die van Say en
Mill, valt het op dat de beide methodes de handboeken wat onderwerpkeuze betreft vrij
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31 Met ‘rijkdommen’ werden overigens uitsluitend ‘stoffelijke’ goederen bedoeld.



precies volgen (zie hiervoor bijlage 10). Zelfs het uiterst beknopte werkje van Tellegen
stipt verreweg de meeste onderwerpen uit de handboeken aan, met twee opvallende
uitzonderingen: de internationale handel en de overheidsfinanciën.

Om de coalitie tussen de economiebeoefening en het liberalisme in de eerste helft
van de 19de eeuw te onderstrepen, merkte Zuidema enigszins chargerend op dat  “...
[e]conomics and free trade were more or less the same thing”.32 De Bruyn Kops was,
Hennipman merkte het al op, een goed voorbeeld dit klassieke paradigma. “De leer der
staathuishoudkunde is, dat alle hinderpalen die de voortbrenging beletten, uit den weg
geruimd moeten worden, en er is een woord, waarin zij alle voordeelen vereenigt; een
woord, dat iedere belemmering uitsluit, van welken aard die ook zij; dat woord is Vrije
ruiling, of Vrijheid van nijverheid.”33 Kunnen we andere paradigma’s uit de economische
wetenschap dan de klassieke in de twee methodes traceren? Van de Historische School,
die de economische geschiedenis ziet als de opeenvolging van een aantal welomschreven
fasen, is zowel bij De Bruyn Kops als bij Tellegen niets te vinden. Vreemd is dat overigens
niet als men bedenkt dat de grondleggers van de Historische School weliswaar al rond
1850 hun eerste werken publiceerden, maar dat volgens Schumpeter pas van een echte
school gesproken kon worden met het werk van Gustav Schmoller en deze auteur begon
niet eerder te publiceren dan in de jaren tachtig van de 19de eeuw.34 Met het
marxisme/socialisme ligt het anders. Bij Tellegen vinden we in het geheel niets in deze
geest, maar De Bruyn Kops maakt duidelijk ruimte voor deze stroming. De naam van Karl
Marx zelf valt niet, maar in het hoofdstuk over “Hervorming-stelsels” komen we wel
‘utopisten’ als Saint Simon, Fourier en Owen tegen, van wie De Bruyn Kops overigens
weinig gecharmeerd was.

In hoeverre vinden we modelmatige elementen in de beide methodes? Het
definiëren van begrippen, als begin van de analyse, is bij Tellegen vrij consequent aanwezig;
zie bijvoorbeeld het eerder weergegeven tekstfragment, waarin het verschijnsel arbeid
wordt gedefinieerd. De Bruyn Kops is zuiniger en ook wel inconsequent als het om
definities gaat. Als hij over de productie kapitaal schrijft, vinden we wel een definitie (“Alle
voortbrengselen die dienen tot voortbrenging zijn kapitaal.”35). Het begrip geld wordt
echter niet gedefinieerd; de behandeling van bescherming (protectie) wordt wel uitvoerig
omschreven, maar niet strak gedefinieerd. Een volgende stap op weg in de analyse, de
modelmatige benadering, wordt in beide methodes nauwelijks gezet. Eén van de weinige
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32 J.R. Zuidema, ‘Economic Thought in the Netherlands between 1750 and 1850‘. In Van Daal &
Heertje, Economic Thought in the Netherlands, 29-74.
33 De Bruyn Kops, Beginselen, 2de druk, 121. De cursiveringen zijn van De Bruyn Kops.
34 De eerste werken van Roscher, Knies en Hildebrand verschenen in respectievelijk 1843, 1853 en 1848.
Zie hiervoor Krabbe, Historisme, 39 e.v. Zie ook Schumpeter, History, 809.
35 De Bruyn Kops, Beginselen, 32. 



(verbale) modellen bij Tellegen vinden we in paragraaf 1.6, ‘Beperking van den rijkdom’,
waarin op malthusiaanse wijze (overigens zonder de naam van Malthus te noemen) de
gelimiteerde hoeveelheid grond als een beperkende factor wordt opgevoerd als het gaat
om de vermeerdering van rijkdommen. Maar aan de andere kant kan Tellegens methode
als geheel door de compacte, systematische en gestyleerde redenering en opbouw als een
model worden gezien.

Hoewel sterk beschrijvend van karakter, ontbreekt het analytisch element bij De
Bruyn Kops evenmin geheel. Zoals in elke pré-Mammoet-methode treffen we ook hier
Malthus’ bevolkingstheorie aan, waarin de bevolking met een meetkundige reeks
(‘geometrische reeks’, zegt De Bruyn Kops) toeneemt en het voedselaanbod met een
rekenkundige reeks (‘arithmetische reeks’). Een ander voorbeeld betreft het hoofdstuk over
de prijsvorming. We vinden er een uiteenzetting over de relatie tussen vraag,
productiekosten, aanbod, mededinging en marktprijs. Het is, wellicht niet toevallig, ook
dit hoofdstuk dat de enige figuur uit de methode bevat, een figuur die de relatie tussen
prijs en gevraagde hoeveelheid uitdrukt. Bij wijze van curiositeit geven we deze, van Say
overgenomen, afbeelding in figuur 5.3 met de toelichting eronder weer. Maar afgezien van
deze toch tamelijk incidenteel voorkomende analytische elementen is de modelmatige
benadering vrijwel afwezig. Cijfervoorbeelden ontbreken bij Tellegen en vinden we een
enkele keer bij De Bruyn Kops, zoals van het berekenen van de interest (pagina 109) of
van de invloed van belastingen op de economische activiteit (pagina 301). 

Figuur 5.3    Het verband tussen de prijs en de gevraagde hoeveelheid bij De Bruyn Kops.36

In welk opzicht komen verwijzingen naar de werkelijkheid in de twee methodes voor?
Hier vinden we een aanzienlijk verschil tussen De Bruyn Kops en Tellegen. De bewust
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36 De Bruyn Kops, Beginselen, 4de druk, 51. Het in de figuur weergegeven verband was in 1838 veel
eleganter weergegeven door A.A. Cournot in zijn Recherches sur les Principes Mathématiques de la Théorie
des Richesses (zie daar figuur 1 in de bijlage). Cournot kwam tot een ‘moderne’ vraagcurve, overigens met
de prijs op de horizontale as.



gekozen beknoptheid van Tellegens methode – die in omvang eentiende deel van De Bruyn
Kops’ methode is  – dwingt tot een sterk concept-gerichte aanpak. Zo ontbreken
voorbeelden geheel. Illustrerende beschrijvingen, bijvoorbeeld van min of meer actuele
gebeurtenissen of van gebeurtenissen uit een verder liggend verleden, zijn eveneens afwezig.
We herinneren hier aan de kritiek van Van der Flier uit 1916 op de destijds beschikbare
methodes, waarin zijns inziens het vlakke betoog overheerste en de voorbeelden tot een
minimum waren gereduceerd. Deze kritiek gold in zekere zin ook voor Tellegens methode.
We moeten er echter voor waken methode en economieonderwijs aan elkaar gelijk te
stellen. Het taught curriculum is immers meer dan de inhoud van een lesboek. Bij gebrek
aan bronnen is het echter niet mogelijk na te gaan op welke manier docenten de door hun
gekozen methode hanteerden.

De methode van De Bruyn Kops biedt aanzienlijk meer als het gaat om
voorbeelden. Het onderwerp ‘protectie’ wordt geïllustreerd met het voorbeeld van de
funeste invloed ervan op de Nederlandse haringvisserij, het gebruik van de wissel wordt
verduidelijkt door een Parijzenaar die geld moet ontvangen van iemand uit Amsterdam,
de arbeidsdeling wordt toegelicht met een voorbeeld over de productie van lucifers – er
zijn maar weinig bladzijden waarop De Bruyn Kops zijn betoog niet met dit soort
voorbeelden toelicht. Ook verwijzingen naar de historische werkelijkheid komen veelvuldig
voor. Hij beschrijft in het zevende hoofdstuk bijvoorbeeld uitvoerig de invloed van de
uitvinding van de stoommachine op de arbeidsdeling. Verderop in de methode vinden we
de geschiedenis van het bankwezen (hoofdstuk 13), een verhandeling over de invloed van
de bescherming van de graanmarkt op de broodprijs in het 19de-eeuwse Engeland
(hoofdstuk 19) en een korte geschiedenis van het kolonialisme (hoofdstuk 20).

Kijken we naar een drietal praktische onderwerpen, gedeeltelijk uit de
institutionele sfeer, zoals die in latere methodes veel ruimte toebedeeld zouden krijgen,
dan blijkt dat het geld- en bankwezen, de overheidsfinanciën en het armoedevraagstuk in
De Bruyn Kops’ methode samen ongeveer 35 procent van het totaal aantal pagina’s in
beslag namen. Bij Tellegen namen deze onderwerpen veel minder ruimte in beslag, zo’n
10 procent. Het geldwezen werd door zowel De Bruyn Kops als Tellegen, eveneens in
navolging van Say, ‘geplakt’ aan het onderdeel over de voortbrenging. De behandeling van
de overheidsfinanciën, met name beschouwingen over belastingen en staatsschuld, vielen
in de 1ste druk van De Bruyn Kops’ methode onder het kopje ‘Verbruik’. In de 4de druk
was dat niet meer expliciet het geval, maar in de volgorde van behandeling was geen
verandering gekomen. Bij Tellegen ontbreekt elk spoor van de overheidsfinanciën; wellicht
paste dat onderwerp niet in zijn nogal streng opgezette systematiek.

Wat betreft het politiek-ideologische aspect citeerden we Hennipman, die de
methode van De Bruyn Kops een propagandageschrift voor het liberalisme noemde. We
vinden bij De Bruyn Kops trouwens in het algemeen een mengeling van onversneden
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(religieus geïnspireerd) liberalisme en werkelijke compassie voor het lot van de armen. Hij
was ervan overtuigd dat er een ‘natuurlijke orde’ bestond die de ruimte diende te krijgen
zich te ontplooien. “Een voorregt [...] dat aan de staathuishoudkunde eigen is, evenals aan
alle wetenschappen die bestaande natuurwetten onderzoeken [...]: zij leert ons het werk
eener hoogere Wijsheid erkennen in het geordende leven der maatschappij, gelijk de
sterrekunde die ontdekt in de loop der werelden, gelijk de natuur ons die toont in den
wasdom der plant.”37 Het is dan ook geen wonder dat hij in het laatste, lange, hoofdstuk
over het armoedevraagstuk weinig heil ziet in allerlei overheidsmaatregelen, maar veel
meer in het opruimen van belemmeringen die de “Vrije Ruiling” in de weg staan. Bij
Tellegen vinden we in het geheel niets dat op een politieke standpuntbepaling lijkt.

Ten slotte kijken we naar eventueel leerlinggerichte aspecten. In de 4de druk van
‘De Bruyn Kops’ valt op dat de strenge systematiek van Say, die we bij Tellegen nog
unauthorized terugvinden, ‘verzacht’ is door de opdeling van de leerstof in overzichtelijke
onderwerpen. In de volgorde van de behandelde onderwerpen is ‘Say’ nog wel te herkennen,
maar niet expliciet meer aanwezig. De hoofdstukken gaan over afgebakende, ook voor
leerlingen duidelijk te herkennen onderwerpen, zoals ‘werktuigen’, ‘landbouw’, ‘geld’,
‘banken’, ‘handel’ en ‘belastingen’, die in feite als contexten dienst doen. Een element dat
we ook bij De Bruyn Kops vinden is het gebruik maken van gefingeerde situaties met het
karakter van story telling. Zo worden we meegenomen naar de hitte van de woestijn, waar
water meer waarde blijkt te hebben dan parels (“Ach!, roept hij uit, het zijn maar paarlen!”).
Een ander voorbeeld vinden we op pagina 34, waar de voordelen van de productiefactor
kapitaal uiteen worden gezet; hieronder het begin van dit voorbeeld.38

Een voorbeeld. Op een eiland in de Zuidzee leeft een stam wilden, die zich een klein
kapitaal gevormd hebben; hunne schranderheid is zoo ver gegaan, dat zij van
buigzame takken bogen maken, en van scherpe takken en vischgraten pijlen,
waarmede zij de dieren in de bosschen dooden. Nu zijn die bogen en pijlen hun
kapitaal. Het zijn opgespaarde voortbrengselen eener vroegere nijverheid, en dienen
weder tot voortbrenging.

Wat de vormgeving betreft, bij zowel Tellegen als De Bruyn Kops gaat het vrijwel
uitsluitend om wat tegenwoordig ‘platte tekst’ wordt genoemd. Uiteraard is er een
hoofdstukkenindeling, maar verder is de cursivering het enige typografische element.
Illustraties worden niet gebruikt. Wat taalgebruik/stijl betreft, eerder gaven we een
tekstgedeelte uit Tellegens methode weer, waaruit bleek dat het taalgebruik zeer formeel
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37 De Bruyn Kops, Beginselen, 4.
38 De Bruyn Kops, Beginselen, 34.



en nogal compact is. De Bruyn Kops heeft een totaal andere aanpak. Een kenmerkend
stijlelement bij hem is dat de auteur via vraag en antwoord zijn punt probeert te
verduidelijken. In een betoog over de waarde van de moeilijk te winnen en daardoor
zeldzame diamanten laat hij een denkbeeldige lezer opmerken dat een toevallig gevonden
diamant dan zeker geen waarde heeft. Waarna de auteur deze opmerking weerlegt door
op te merken dat zo’n diamant wel degelijk waarde heeft vanwege het feit dat de toevallige
vondst de moeite van het verkrijgen bespaart.39 Af en toe ook wendt De Bruyn Kops zich
rechtstreeks tot de lezer (“Gij denkt welligt, dat is vreemd...”), waardoor de levendigheid
van de tekst nog eens verhoogd wordt.

Ten slotte zou de wijze van toetsing enig licht kunnen werpen op de gehanteerde
didactiek. Nu waren de examens voor het vak staathuishoudkunde gedurende de jaren
1866 tot en met 1869 schriftelijk, zodat we wat betreft deze dwarsdoorsnede enigszins
zijn geïnformeerd over de manier waarop getoetst werd. Duyverman heeft een aantal van
deze examens in zijn proefschrift opgenomen.40 Als voorbeeld geven we hier het examen
voor staathuishoudkunde en statistiek weer zoals dat in de provincie Zeeland in 1867 werd
afgenomen.

1 Te ontwikkelen het denkbeeld van rijkdom. Op te geven en te wederleggen 
de voornaamste dwaalbegrippen aangaande het wezen van rijkdom.

2 Wat is het wezen van credietpapier? Wat is het nut ervan? Eene beschrijving 
en vergelijking te geven van de voornaamste soorten van credietpapier.

3 Wat verstaat men onder gilden? En hoever is, volgens de beginselen van
staathuishoudkunde, het gildewezen goed of af te keuren? Wat weet ge van 
de geschiedenis der gilden?

De schoolarchieven zijn bijzonder terughoudend in het verstrekken van informatie over
de toetsing op de scholen zelf. Een uitzondering is het archief van de Rijks HBS met 5-
jarige cursus te ’s-Hertogenbosch, waarin we voor een aantal jaren een opgaaf vinden van
het zogenaamde 3-maandelijkse proefwerk, dat kennelijk centraal gegeven werd. De
vakdocenten schreven de opgave(n) in een register, waaruit we betreffende het cursusjaar
1873-1874 voor de klassen IV en V de volgende voorbeelden geven.

Staatswetenschappen, klasse IV:
* De Staten-Generaal volgens de grondwet van 1848
* Waardoor is het gebruik van geld sterk toegenomen?
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39 De Bruyn Kops, Beginselen, 14.
40 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 221 e.v.



Staatswetenschappen, klasse V:
Maak een brief of rapport waarin eenige verbeteringen worden aangegeven die in den
economische toestand te brengen zijn [ten behoeve van] den bevolking in de
veronderstelde plaats uwer woning.41

Het beschikbare materiaal betreffende de toetsing is in de eerste plaats zeer schaars, in
feite uitsluitend afkomstig uit een aantal jaren rond 1870; voor de rest van deze eerste
periode hebben we geen gegevens. In de tweede plaats is het materiaal nogal
fragmentarisch. Wel is het overgeleverde materiaal in die zin eenduidig dat het de
kennelijke bedoeling was dat leerlingen aan de hand van de opgegeven onderwerpen dan
wel de gestelde vragen een opstel schreven. We verwijzen hier ook naar bijlage 11, waarin
met betrekking tot het MO-examen staathuishoudkunde en statistiek eveneens een
opstellenlijst voorkomt. In termen van de taxonomie van Bloom is er minimaal sprake van
toepassingsvragen en bepaalde opdrachten reiken zelfs tot de evaluatiefase.42 Niettemin
weten we te weinig van de manier van toetsing om conclusies te kunnen trekken.

5.4 De tweede dwarsdoorsnede: 1890

Rond 1890 was de methodekeuze beperkter dan twintig jaar eerder. De laatste druk van
De Bruyn Kops’ handboek was bijna twintig jaar oud, maar werd nog een enkele maal
gebruikt.43 De enige druk van het voor burgerscholen geschreven Volkshuishoudkunde van
Knottenbelt dateerde uit 1872 en werd niettemin in 1890 nog op de Gemeentelijke HBS
te Utrecht voorgeschreven. Ook het boekje van Tellegen werd nog een enkele maal
gebruikt; de laatste en 6de druk dateert uit 1895.44 Het is in die situatie geen wonder dat
de methode van de gezaghebbende Pierson, Grondbeginselen der staathuishoudkunde,
marktleider was. En wie niet gecharmeerd was van Piersons methode kon altijd nog
werken met een eigen dictaat, zoals P.M. von Baumhauer, doctor in de
staatswetenschappen en leraar staathuishoudkunde aan de HBS’en te Den Haag en Leiden,
deed. Uit deze aantekeningen is, naar aantal drukken gemeten, één van de meest
succesvolle Nederlandse economiemethodes voortgekomen.45 We zullen de behandeling
met betrekking tot deze dwarsdoorsnede beperken tot de Grondslagen van Pierson. De
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41 Stadsarchief Den Bosch. arch. 462, nrs. 250-297.
42 Zie voor een gereviseerde taxonomie van Bloom bijvoorbeeld www.schoolexamensvo.nl.
43 De 5de en laatste druk dateert uit 1873.
44 De 6de druk is vrijwel gelijk aan de in 1870 gebruikte 3de druk.
45 Het samen met J.A. Eigeman geschreven Beginselen der staathuishoudkunde beleefde zijn 1ste druk in
1907, de 24ste en laatste druk kwam in 1948 uit.



andere methodes die in gebruik waren, speelden een marginale rol of zijn eerder aan de
orde geweest.46

Wat de systematiek van de Grondslagen betreft, is het instructief de
inhoudsopgave van een aantal drukken van Piersons methode naast elkaar te zien; zie tabel
van figuur 5.4.

Pierson was, voordat hij aan zijn indrukwekkende wetenschappelijke en politieke loopbaan
begon, leraar staathuishoudkunde aan de Handelsschool te Amsterdam gedurende de jaren
1864-1868. Uit die tijd dateert een 36 pagina’s tellend boekje van zijn hand, De Wetenschap
der Volkswelvaart, dat aan de wieg van de latere Grondbeginselen heeft gestaan.47 Zoals uit
figuur 5.4 blijkt, gooide Pierson in de 2de druk van deze laatste methode het roer radicaal
om. We consteerden het al eerder: hij liet de strenge, aan de vakwetenschap ontleende
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46 Zie bijlage 7. Aangezien de laatste druk van De Bruyn Kops’ methode toen sterk verouderd was en de
methode van Knottenbelt voor burgerscholen was bedoeld, ligt het voor de hand ook voor deze
dwarsdoorsnede de methode van Tellegen te analyseren. Gekeken is naar de 6de druk van Tellegens
methode uit 1895 (de 5de druk is niet beschikbaar). Deze druk verschilt echter in vrijwel niets van de
3de druk uit 1870. Daarom is besloten de analyse te beperken tot de Grondbeginselen van Pierson.
47 Zie o.a. C.A. Verrijn Stuart, ‘Mr. N.G. Pierson aan de Handelsschool te Amsterdam’. De Economist 60
(1911): 1144-1150. De betreffende Handelsschool verdween al snel na de oprichting van de HBS. 

1ste druk (1875/1876) 2de druk (1886) 5de en laatste druk (1905)

1 De leer der voortbrenging 1  Het Stelsel van 1 De staathuishoudkunde en
1.1 Persoonlijke krachts- Bescherming de sociale wetgeving

aanwending 2  Bestrijding van Armoede 2 Het kapitaal en zijn 
1.2 Kapitaal 3  Geld en Muntpapier functiën
1.3 Het ruilverkeer 4  Banken 3 De prijzen van goederen en
1.4 Voortbrenging en 5  Handelscrises diensten

verbruik 6  Belastingen 4 Geld en muntpapier
2 De leer der verdeeling 5 Bankwezen

2.1 De leer van het 6 Overproductie en 
gemiddeld inkomen handelscrisis

2.2 De leer der prijzen 7 Uit- en invoer
2.3 Grondrente (of pacht) 8 Belastingen
2.4 Ondernemerswinst
2.5 Arbeidsloon en 

kapitaalrente
2.6 Belastingen

Figuur 5.4 Inhoudsopgave uit enkele drukken van N.G. Pierson, Grondslagen der 
staathuishoudkunde.



opbouw in de 1ste druk van zijn methode in de 2de en volgende drukken vanuit didactische
overwegingen varen en ging over op de behandeling van een aantal praktische
onderwerpen, om “... dan telkens uit de verschillende afdeelingen der wetenschap zooveel
bijeen te garen, als noodig is om die onderwerpen in het ware licht te plaatsen.”48 In plaats
van praktische onderwerpen moeizaam in een systematiek te verwerken, verhief Pierson
onderwerpen als protectie, banken en belastingen tot aparte thema’s. In een recensie van
de 5de druk, die ook op de 2de druk betrekking zou kunnen hebben, schrijft d’Aulnis de
Bourouill, hoogleraar staathuishoudkunde in Utrecht: “Het werk is derhalve bij voorkeur
voor hen bestemd, die van een reeks interessante onderwerpen op de hoogte willen komen
[... en] wil dus allerminst geven zoogenaamde ‘theoretische economie’ of wat de Franschen
noemen ‘économie pure’ ”.49 In overeenstemming met deze aanpak vermeed Pierson het
opmerkingen te maken over de wetenschap der staathuishoudkunde. Het ging hem niet
in de eerste plaats om een inleiding in de vakwetenschap, maar om belangstelling te
wekken voor economische verschijnselen.50

Welke onderwerpen uit zijn Leerboek achtte Pierson geschikt voor scholieren uit
het middelbaar onderwijs? De tabel van figuur 5.5 geeft daarover enige duidelijkheid.
Uit de figuur blijkt dat ongeveer de helft van de inhoud van het wetenschappelijke Leerboek
in de Grondbeginselen is opgenomen. De meer theoretische gedeelten over waarde,
prijsvorming en productie zijn buiten beschouwing gelaten. In plaats daarvan heeft Pierson
zich in zijn onderwijsmethode beperkt tot een aantal praktische onderwerpen, met name
in de sfeer van de internationale handel, het geldwezen en de overheidsfinanciën. Niet
zichtbaar in figuur 5.5 is dat Pierson in de Grondbeginselen een lang hoofdstuk aan het
onderwerp ‘armoede’ wijdt, dat ruim eenvijfde deel van het totaal aantal pagina’s beslaat.
In elk geval is duidelijk dat Pierson in de 2de druk van zijn methode qua onderwerpkeuze
een selectie heeft gemaakt en zeker niet de bedoeling had een min of meer dekkend
overzicht van de vakwetenschap te geven. De in het KB van 1870 voorgeschreven
onderwerpen kwamen geïntegreerd in de diverse thema’s aan de orde. De ‘voortbrenging’
bijvoorbeeld kwam aan de orde in de hoofdstukken over armoede en handelscrises.

Eerder stelden we vast dat gedurende een groot deel van de 19de eeuw de
staathuishoudkunde en het liberalisme in elkaars verlengde lagen. Dat geldt in zekere zin
ook nog voor Piersons Grondbeginselen, dat geheel het klassieke paradigma ademt. Het
eerste hoofdstuk is in feite één lang pleidooi voor vrijhandel, anders gezegd, voor de
afschaffing van protectionistische maatregelen. “Deze uiteenzetting leidt tot de slotsom,
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48 Voorrede bij de 2de druk van de Grondbeginselen (1886).
49 J. d’Aulnis de Bourouill, ‘Boekbespreking van N.G. Pierson, Grondbeginselen der
Staathuishoudkunde’. De Economist 54 (1905): 906-910.
50 In de 5de en laatste druk kwam hij daar gedeeltelijk op terug en besteedde in het eerste hoofdstuk
toch enige aandacht aan de staathuishoudkunde als wetenschap.



dat het stelsel van hooge invoerrechten, wel verre van bevorderlijk te zijn aan den
algemeenen rijkdom, dien veeleer schaadt.”51 In het tweede hoofdstuk besteedt hij
uitgebreid aandacht aan respectievelijk het communisme en het socialisme, om deze
ideeënstelsels vervolgens zonder meer van de hand te wijzen. De inkomens zouden in niet-
kapitalistische samenlevingen weliswaar gelijkmatiger zijn verdeeld, maar het totale
inkomen zou dermate afnemen dat iedereen er uiteindelijk op achteruit gaat. “Het
[communisme] verzwakt bij de overgroote meerderheid den prikkel om een hoogeren trap
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Leerboek (hoofdstukkenindeling) Grondbeginselen

Aard en methode van de staathuishoudkunde -
De oorsprong der ruilwaarde -
De pachtwaarde der gronden -
De huurwaarden -
De kapitaalrente -
De ondernemerswinst -
Het arbeidsloon +
De geldprijzen der goederen -
De voornaamste muntstelsels +
Het bankwezen der voornaamste landen +
Wissels en wisselkoersen +
Muntpolitiek +
Doel en wezen der voortbrenging -
De voortbrenging en het eigenbelang -
Bevolking en voortbrenging +
De voortbrenging en het beschermend stelsel +
De voortbrenging en het grondbezit -
Inkomsten uit domeinen en retributiën +
De druk der belastingen +
De regeling der belastingen +
Leeningen +

Figuur 5.5 Onderwerpen uit Piersons Leerboek (2de druk) die al (+) dan niet (–) in zijn 
Grondslagen (2de druk) terecht zijn gekomen.

51 Pierson, Grondbeginselen, 19. 



van welvaart te bereiken, omdat het gelijkheid schept tusschen allen.”52 Het socialisme
brengt het er als “getemperd communisme” in Piersons ogen niet veel beter van af.

Over de Nederlandse economiebeoefening in die tijd schreef Schumpeter: “Dutch
economists were quite above any ‘battle of methods’ and but mildly affected by either
historism or any other of the new tendencies of the age. They carried on the usual
discussions about socialism, Sozialpolitik, money, free trade, but on the whole things were
quit. Thus they were both able and willing to accept the new theories.”53 Met de laatste
bedoelde Schumpeter de Oostenrijkse waardetheorie, onderdeel van de zogenaamde
marginalistische revolutie, die doorgaans rond 1870 wordt gedateerd; zie hiervoor
paragraaf 2.7. Schumpeter: “The leading Dutch economist of the period, Pierson, inserted
this teaching in his own.” Wanneer we naar Pierson handboek kijken, het voor universitair
onderwijs bedoelde Leerboek der Staathuishoudkunde, vinden we inderdaad belangrijke
elementen uit de neoklassieke economiebeoefening terug, zoals de subjectieve
waardetheorie en de marginalistische analyse.54 In Piersons HBS-methode, de
Grondbeginselen der staathuishoudkunde, daarentegen komt de nieuwe, neoklassieke
benadering in het geheel niet voor. Ook de waardetheorie in het algemeen werd kennelijk
te theoretisch bevonden om aandacht aan te besteden. Aangezien in de methode van
Tellegen55 de marginalistische revolutie evenmin sporen achterliet, bleven de Nederlandse
middelbarescholieren van omstreeks 1890 onkundig van wat later een paradigmawisseling
werd genoemd.56

We zagen in paragraaf 3.3 dat Van der Flier in 1916 juist Piersons Grondslagen
op de korrel nam in zijn kritiek op het abstract-deductieve karakter van de destijds
gebruikte economiemethodes. Die kritiek was niet geheel onbegrijpelijk, zeker als we
kijken naar het analyserend karakter van Piersons teksten: Pierson behandelt de leerstof
namelijk sterk modelmatig. Weliswaar is de wiskunde in de Grondslagen geheel afwezig,
zoals ook in de handboeken uit die tijd, maar de redenering van Pierson is vaak gebaseerd
op een achterliggend (verbaal) model. De afwijzing van protectionistische argumenten in
zijn hoofdstuk 1 bijvoorbeeld is gebaseerd op het klassieke model van de voordelen van
vrijhandel, zoals dat eerst door Smith en later door Ricardo is verwoord. Bovendien koppelt
Pierson de behandeling ervan aan de opbouw van de betalingsbalans. Als er dan ook nog
een relatie wordt gelegd met veranderingen in de binnenlandse geldhoeveelheid en
daarmee in het algemeen prijspeil, dan kan men zich voorstellen dat het aldus opgetrokken
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52 Pierson, Grondbeginselen, 59.
53 Schumpeter, History, 861.
54 Deze behandelt Pierson in hoofdstuk 1, ‘De Oorsprong der Ruilwaarde’.
55 Geraadpleegd hiervoor is de 6de druk uit 1895. 
56 Ook Van Rees laat de nieuwe denkbeelden in de 2de druk van zijn Overzicht der staathuishoudkunde
(Utrecht: Van der Post, 1885) onbesproken.



theoretisch gebouw het een en ander van het abstractievermogen van leerlingen vergt.
Soms maakt Pierson gebruik van cijfervoorbeelden met een al even analytisch

karakter. In hoofdstuk 2 behandelt hij het, op zichzelf al niet eenvoudige, geval van de
loonvorming van (land)arbeiders, die, bijvoorbeeld omdat ze op gronden van een
verschillende vruchtbaarheid werken, een ongelijke productiviteit hebben.57

Een gedeelte van hen brengt jaarlijks goederen voort ter waarde van ƒ 900 per
arbeider, een ander gedeelte van ƒ 800, een derde van ƒ 700, een vierde van ƒ 600,
een vijfde van ƒ 500, een zesde van ƒ 400. Nu zal tusschen vraag en aanbod van
werkkrachten in dien tak van bedrijf geen evenwicht kunnen ontstaan, tenzij het
loon iets minder dan ƒ 400 bedrage. Want slechts bij dat loon is er vraag naar de
diensten van allen.

Een derde voorbeeld van de modelmatig presentatie in Piersons Grondslagen is zijn
uiteenzetting van de stelling dat een algemene overproductie niet kan voorkomen.58 Het
betreft hier een bekend leerstuk uit de klassieke economie, ook wel bekend als de ‘wet van
de afzetwegen’.59

Overproductie is niet productie van o v e r t o l l i g e  hoeveelheden, maar van
hoeveelheden, die niet verkocht kunnen worden tot prijzen, waarin de voortbrengers
een vergoeding vinden voor al hunne uitschotten. Daar nu iedere voortbrenger, bij
oordeelkundige aanwending van de kapitalen en arbeidskrachten, waarover hij
beschikt, wel degelijk in de opbrengst zijner goederen al zijne uitschotten en een
normale winst daarenboven kan terugvinden, zoo is overproductie niets anders dan
productie i n  e e n  v e r k e e r d e  r i c h t i n g . Door a, b, c tot ij voort te brengen,
zou een ondernemer winst hebben gemaakt; door z voort te brengen werkte hij met
verlies. Hier blijkt de fout, die hij beging. Hij had a tot ij en niet z moeten leveren,
want aan a tot ij bestond meer behoefte.

De beide hierboven weergegeven tekstgedeelten moeten tegen de achtergrond van een
model worden gezien, respectievelijk de theorie van het marktmechanisme en die van de
onderlinge verwevenheid van markten. Zonder context en zonder concrete voorbeelden –
afgezien dan van de cijfervoorbeelden in het eerste citaat – zijn het tamelijke abstracte
teksten.
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57 Pierson, Grondbeginselen, 90.
58 Pierson, Grondbeginselen, 247-251.
59 Pierson, Grondbeginselen, 247-248. Met ‘uitschotten’ worden kosten bedoeld.



Ondanks de modelmatige benadering dringt de maatschappelijke werkelijkheid niettemin
ruim door in Piersons methode. Binnen de gekozen onderwerpen, die op zichzelf al een
zekere maatschappelijke ‘urgentie’ hadden, is Pierson ook royaal met voorbeelden, bijna
steeds aan de (historische) werkelijkheid ontleend. Het ‘stelsel van bescherming’ (protectie)
wordt met vele voorbeelden geïllustreerd, zoals het 18de-eeuwde Noord-Amerika of de
17de-eeuwse Republiek. Bij onderwerpen als het munt- en bankwezen worden we op de
hoogte gebracht van de monetaire praktijk van een aantal belangrijke landen; ook een
onderwerp als de handelscrisis leent zich voor een royaal gebruik van verwijzingen naar
de conjunctuurbeweging in een aantal landen.

Wat de leerlinggerichte aspecten betreft, Piersons voornaamste actie op dit terrein
was de al besproken, van de vakwetenschap afwijkende, indeling in onderwerpen met het
oog op het “prikkelen der belangstelling”. Deze onderwerpen kunnen als contexten worden
gezien. In zijn taalgebruik toonde Pierson zich echter precies de wetenschapsman die hij
in zijn Leerboek was. Het is instructief het taalgebruik van Grondbeginselen en Leerboek met
elkaar te vergelijken. Dan blijkt dat de stijl van beide boeken niet of nauwelijks van elkaar
verschilt. Als voorbeeld kijken we naar een met het laatste citaat min of meer
overeenkomstige passage uit zijn voor het universitaire onderwijs bedoelde Leerboek, een
passage die eveneens over het verschijnsel ‘overproductie’ gaat.60

Overproductie wordt slechts dan gezegd aanwezig te zijn, wanneer een groot deel
der bestaande ondernemers met verlies moet werken, en dit niet het gevolg is van
uitvindingen of ontdekkingen, maar alleen van te sterke uitbreiding der productie
in een bepaalde richting. Bij overproductie is de toestand aldus: zeer vele
ondernemers kunnen hun kosten niet goedmaken, maar indien àl die ondernemers
hunne zaken beëindigen zou er duurte onstaan. ... [Overproductie] is een
wanverhouding, door groote voortbrenging veroorzaakt, tusschen de prijzen der
goederen eenerzijds en de loonen en renten anderzijds. Daarop komt de geheele
zaak neder.

Wat stijl en woordgebruik betreft is Pierson er duidelijk niet in geslaagd te differentiëren
tussen zijn HBS-methode en zijn handboek – of hij heeft er eenvoudig niet naar gestreefd.
Ten slotte: Pierson maakte gebruik van de spatiëring als enig typografisch element.
Vormaspecten als illustraties en grafieken waren in die tijd nog ongebruikelijk.
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60 Pierson, Leerboek, deel 2, 9. Het verouderde ‘uitschotten’ is hier vervangen door ‘kosten’.



5.5 De derde dwarsdoorsnede: 1910

De eerste decennia na de geboorte van de staathuishoudkunde als schoolvak in het
middelbaar onderwijs werd nog gezocht naar de juiste vorm. Rond 1870 waren twee
methodes leidend, die van De Bruyn Kops en Tellegen, beide niet speciaal voor de HBS
geschreven. Bovendien waren ze wat karakter betreft totaal verschillend. Rond 1890 werd
de markt beheerst door de methode van Pierson, die aanvankelijk een systematische
indeling hanteerde, later een, steeds weer aangepaste, indeling in thema’s. Omstreeks 1910
werd de markt goeddeels bediend door drie methodes die qua aanpak een grote onderlinge
uniformiteit vertoonden. Het betreft de methodes van Feenstra en Von Baumhauer &
Eigeman, beide onder de titel Beginselen der staathuishoudkunde en die van Cohen,
Hoofdlijnen der staathuishoudkunde. De uniformiteit kan wijzen op een consensus die
langzamerhand ten aanzien van het onderwijs in de staathuishoudkunde was ontstaan.
Ook de omvang van de methodes, in de vorige dwarsdoorsneden nog zeer uiteenlopend,
vertoonde nu meer overeenkomst. De drie genoemde methodes telden respectievelijk 148,
183 en 184 pagina’s.

In alle gevallen wordt direct in het begin verwezen naar de staathuishoudkunde
als wetenschap. Er wordt een definitie dan wel omschrijving van de staathuishoudkunde
gegeven, waarin ook het object van die wetenschap is opgenomen. Feenstra is in dit opzicht
vrij sober, Cohen brengt ook het ethische aspect naar voren (geen strikte scheiding tussen
sein en sollen), Von Baumhauer & Eigeman zeggen ook iets over de methode (inductie
versus deductie).

Kijken we vervolgens naar de systematiek van deze drie lesmethodes dan kunnen
we getuige de tabel van figuur 5.6 vaststellen dat de auteurs het voorbeeld van Pierson om
van de ‘vakwetenschappelijke’ opzet af te wijken en te kiezen voor een aantal praktische
onderwerpen, niet hebben gevolgd. De systematiek van Say is, afgezien van een eigen
accent bij Cohen, weer helemaal terug – en overigens ook in overeenstemming met het
KB van 1901. Feenstra en Von Baumhauer hanteren in grote lijnen het model productie-
verdeling-verbruik, waarbij de laatste categorie grotendeels wordt ingevuld met de
overheidsfinanciën. Het praktische onderdeel ‘geld- en bankwezen’ wordt onder ‘omloop’
of ‘ruilmiddelen’ behandeld. Cohen hanteert een iets andere indeling, waarover verderop
meer. Het onderdeel ‘verbruik’ ontbreekt bij hem, evenals de onder dat kopje doorgaans
behandelde overheidsfinanciën.61

Vanaf 1890 maakte de Principles of Economics van Alfred Marshall opgang, om
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61 In het voorwoord van de 1ste druk uit 1903 spreekt Cohen als zijn mening uit dat de
overheidsfinanciën beter bij het vak staatsinrichting kunnen worden behandeld.



decennialang het gezicht van de economische wetenschap te gaan bepalen. Het is daarom
van belang de drie hier besproken methodes te vergelijken met Marshalls handboek. Niet
voor niets wordt Marshall door Canterberry “... the high priest of economic science after
John Stuart Mill” genoemd.62 Hieronder volgt de systematiek van de Principles.63

Book I Preliminary Survey
Book II Some Fundamental Notions
Book III On Wants and their Satisfaction
Book IV The Agents of Production
Book V Theory of the Equilibrium of Demand and Supply
Book VI Value, or Distribution and Exchange

De voornaamste afwijking ten opzichte van de indeling van Say is dat, na een aantal
inleidende opmerkingen, de behoefte van de consument (book III) voorop staat. De
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A. Feenstra, Beginselen I.B. Cohen, Hoofdlijnen der P.M. von Baumhauer & J.A.
der staathuishoudkunde, staathuishoudkunde, Eigeman, Beginselen der 
8ste druk (1908) 4de druk (1911) staathuishoudkunde, 

5de druk (1912)

1  De voortbrenging der Inleiding *  Inleiding
goederen 1  De ruilwaarde *  Overzicht van de 

2  A  De verdeeling der 2  De voortbrenging geschiedenis 
goederen 3  De verdeeling der Staathuishoudkunde

B  De omloop der 4  De ruilmiddelen *  Theorie van de 
goederen 5  Overzicht van enkele Staathuishoudkunde:

3  Het verbruik der goederen belangrijke strijdvragen Afdeeling I: De voort-
4  Geschiedenis der (zoals protectionisme, brenging en de omloop der

Staathuishoudkunde socialisme, de coöperatie) rijkdommen
Afdeeling II: De verdeeling
der rijkdommen
Afdeeling III: Het verbruik
der rijkdommen

Figuur 5.6   Gecomprimeerde inhoudsopgave van een drietal economiemethodes omstreeks 1910.

62 Canterberry, A Brief History, 122.
63 Zie de inhoudsopgave van A. Marshall, Principles of Economics. 4de druk. (Londen: MacMillan, 1898).



productie wordt later behandeld, deze staat immers in dienst van de consumptie. Daarnaast
is het vooropstellen van vraagfactoren in overeenstemming met de neoklassiek wending
van omstreeks 1870, toen het subjectieve nut een belangrijke rol ging spelen in het
waardevraagstuk. De enige Nederlandse methode van omstreeks 1910 die deze gewijzigde
systematiek min of meer heeft toegepast is die van Cohen, de beide andere methodes
houden het bij de traditionele indeling. Overigens is het goed denkbaar dat Cohen zijn
systematiek aan Pierson heeft ontleend, die in zijn Leerboek eveneens de ruilwaarde voorop
stelde.

Probeerden Feenstra, Cohen en Von Baumhauer & Eigeman een min of meer
dekkend overzicht van de vakwetenschap te geven? Laten we eerst de inhoud van de drie
methodes vergelijken met de inhoud van het destijds in Nederland nog veel gebruikte
handboek van Pierson. Zie hiervoor figuur 5.7.
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Piersons Leerboek (hoofdstukkenindeling) Feenstra Cohen Von Baumhauer 
& Eigeman

Aard en methode van de staathuishoudkunde - - +
De oorsprong der ruilwaarde + + +
De pachtwaarde der gronden + + +
De huurwaarden - - -
De kapitaalrente + + +
De ondernemerswinst + + +
Het arbeidsloon + + +
De geldprijzen der goederen + + +
De voornaamste muntstelsels + + +
Het bankwezen (der voornaamste landen) + + +
Wissels en wisselkoersen + + +
Muntpolitiek + + +
Doel en wezen der voortbrenging + + (+)
De voortbrenging en het eigenbelang - - -
Bevolking en voortbrenging + + +
De voortbrenging en het beschermend stelsel + + +
De voortbrenging en het grondbezit + + +
Inkomsten uit domeinen en retributiën + - +
De druk der belastingen - - -
De regeling der belastingen + - +
Leeningen + - +

Figuur 5.7 Onderwerpen uit Piersons Leerboek die al (+) dan niet (–) in een drietal 
methodes werden behandeld.



Uit deze figuur wordt duidelijk dat de drie leidende economiemethodes rond 1910 dichtbij
‘Pierson’ bleven. De enige afwijking van betekenis vinden we bij Cohen, die de
overheidsfinanciën buiten beschouwing laat. Een andere vraag is hoe de inhoud van de
drie Nederlandse methodes zich verhoudt ten opzichte van die van Marshalls Principles.
De tot nu toe gehanteerde werkwijze, namelijk nagaan in hoeverre de behandelde
onderwerpen uit de handboeken in de methodes terugkeren, is in geval van de Principles
echter weinig zinvol meer en wel om twee redenen. In de eerste plaats, we merkten het al
eerder op, is de Principles geen volledig handboek. Onderwerpen als het geld- en
bankwezen, de overheidsfinanciën en de internationale handel ontbreken. In de tweede
plaats – en dat is een principiëler punt – is de behandeling bij Marshall dermate uitvoerig
en ‘technisch’ geworden dat het onderling vergelijken van inhoudsopgaven weinig zinvol
meer is. In grote lijnen vinden we in de drie leidende economiemethodes rond 1910 de
door Marshall behandelde onderwerpen wel terug, maar wat betreft uitvoerigheid en
diepgang is er een aanmerkelijk verschil tussen de drie methodes en de Principles.

Om dit laatste punt toe te lichten kijken we bij wijze van voorbeeld naar Book V
uit Marshalls handboek. Ten aanzien daarvan merkt Schumpeter op dat “... Book V
(Theory of the Equilibrium of Demand and Supply) contains the core of the analytic
performance.”64 In dit onderdeel zet Marshall de neoklassieke theorie van de marktwerking
uiteen. En hij doet dat op een opmerkelijk moderne manier. Ekelund & Hébert merken
ten aanzien van zijn werkwijze in het algemeen op dat “... Marshall helped advance the
professionalization of economics”.65 Marshall geeft in dit onderdeel een uitvoerig exposé
van de interactie tussen vraag en aanbod, waarbij hij onderscheid maakt tussen volkomen
concurrentie en het monopolie. Hij maakt daarbij ruim gebruik van grafieken. Weliswaar
zijn die grafieken in voetnoten ondergebracht, maar die voetnoten beslaan vervolgens niet
zelden meer dan de helft van de pagina. Het is niet alleen de verfijnde techniek die
Marshall gebruikt, ook de uitvoerigheid en gedetailleerdheid van de uiteenzetting zijn er
verantwoordelijk voor dat de behandeling van dit onderdeel in economiemethodes slechts
een flauwe afspiegeling kon zijn van dit gedeelte van de Principles.

Eerst kijken we naar de manier waarop de marktwerking in de methode van
Feenstra is uitgewerkt. De 170 pagina’s over de marktwerking bij Marshall zijn bij Feenstra
teruggebracht tot 3 pagina’s met enkele schetsmatige opmerkingen over de marktprijs en
de manier waarop deze door concurrentie tot stand komt en daarnaast enkele opmerkingen
over monopolieprijzen.66 Cohen maakt meer werk van de behandeling van de
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64 Schumpeter, History, 835. 
65 Ekelund & Hébert, A History, 347.
66 Feenstra, Beginselen, 6-9.



marktwerking. Hij geeft een cijfervoorbeeld met betrekking tot een bepaald, overigens
denkbeeldig, product; zie hiervoor figuur 5.867.

Figuur 5.8    Marktwerking bij Cohen.

Daarnaast worden de factoren die vraag en aanbod bepalen behandeld, wordt een
onderscheid gemaakt tussen productieprijs en marktprijs en wordt afgesloten met enkele
opmerkingen over de prijsvorming onder het monopolie. Hoewel de behandeling van dit
onderdeel uitvoeriger is dan die van Feenstra, komt ook Cohen niet veel verder dan enkele
pagina’s. Von Baumhauer & Eigeman ten slotte geven de uitvoerigste uiteenzetting van
de marktwerking; ze wijden er zo’n tien pagina’s aan. Na een beschouwing over behoeften
en productiekosten vinden we hetzelfde type tabel als bij Cohen. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen de marktprijs en de ‘equatieprijs’. De laatste brengt het aanbod
en de behoeften met elkaar in evenwicht. De marktprijs hoeft niet per se aan de equatieprijs
gelijk te zijn, maar zal er bij vrije concurrentie wel naar tenderen. Zie figuur 5.9.68

Figuur 5.9    Marktevenwicht bij Von Baumhauer & Eigeman.

De analyse van het marktevenwicht wordt door Marshall verder verfijnd door rekening te
houden met de tijdshorizon (“... with reference to long and short periods”), een subtiliteit
die in de methodes ontbreekt. Wat geldt voor de behandeling van de marktwerking, geldt
ook voor een aantal andere onderwerpen. Zo worden in Book II de begrippen ‘elasticiteit’
en ‘consumentensurplus’ op een moderne manier door middel van figuren uiteengezet. In

192

HOOFDSTUK 5

67 Cohen, Hoofdlijnen, 17.
68 Baumhauer & Eigeman, Beginselen, 96.



Book IV vinden we een uitvoerige, eveneens met figuren ondersteunde, verhandeling over
het verschijnsel ‘afnemende meeropbrengsten’ in de landbouw.69 De drie leidende
methodes van omstreeks 1910 komen aan dit soort onderwerpen niet toe. Resumerend
moeten we vaststellen dat er ten tijde van deze dwarsdoorsnede een discrepantie zichtbaar
werd tussen de vakwetenschap en de economiemethodes, een discrepantie niet zozeer wat
de behandelde onderwerpen in brede zin betreft, maar wel qua uitvoerigheid en vooral
diepgang binnen de onderwerpen.

Vinden we rivaliserende paradigma’s in de economiemethodes terug? De
neoklassieke revolutie van rond 1870 is nu ook in de economiemethodes doorgedrongen.
Zo vinden we in elk van de drie methodes het befaamde voorbeeld van een consument die
over een steeds toenemend aantal emmers water beschikt. Dit voorbeeld van story telling
moet twee punten verduidelijken. In de eerste plaats dat waarde mede een subjectief aspect
heeft en niet, zoals in de klassieke theorie, uitsluitend afhangt van de objectieve
productiekosten; met andere woorden, waarde is mede afhankelijk van het nut dat een
vrager aan een product toekent. In de tweede plaats is waarde afhankelijk van het marginale
nut dat een extra emmer oplevert. Wat dit laatste punt betreft: de waarde van elk van de
emmers is voor de consument gelijk aan het marginale nut (extra nut, ook wel grensnut
genoemd) dat de laatst toegevoegde emmer water voor hem oplevert.70 Opvallend bij zowel
Cohen als bij Von Baumhauer & Eigeman is dat het begrip ‘waarde’ vanuit twee
concurrerende paradigma’s wordt belicht, waarbij die benaderingen als gelijkwaardig
worden voorgesteld. De neoklassieke benadering, waarbij waarde wordt gezien als het
resultaat van subjectieve waardering door de vrager en daarnaast het op productiekosten
gebaseerde aanbod van de producent (als het resultaat van vraag en aanbod dus), staat in
deze methodes naast de marxistische arbeidswaardeleer, die waarde als ‘gestolde arbeid’
ziet. Feenstra beperkt zich overigens tot de neoklassieke benadering.

In een recensie van Cohens methode spreekt Van Beresteijn er zijn verbazing
over uit dat de Historische School in deze methode geheel ontbreekt: “Waar, meer dan
vroeger, bij de behandeling der geschiedenis aandacht wordt geschonken aan de
economische geschiedenis, schijnt het wenschelijk, dat de leeraren in de
Staathuishoudkunde hunne leerlingen, al is ‘t dan ook in korte trekken, een blik doen slaan
in de economische ontwikkeling.”71 Feenstra en Von Baumhauer & Eigeman besteden
kort, in beide gevallen in enkele bladzijden, aandacht aan de Historische School in hun
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69 ‘Afnemende meeropbrengsten’ leiden ertoe dat toevoeging van steeds één extra arbeidskracht aan een
vaste hoeveelheid grond uiteindelijk een steeds geringere groei van de productie oplevert.
70 Dit voorbeeld vinden we bij Feenstra op pagina 3, bij Cohen op pagina 16 en bij Von Baumhauer &
Eigeman op pagina 90.
71 E. van Beresteijn, ‘Boekbespreking van Hoofdlijnen der Staathuishoudkunde door Mr. I.B. Cohen’.
Rechtsgeleerd Magazijn. Tijdschrift voor binnen- en buitenlandse rechtsstudie 25 (1904): 112-114.



overzicht van de geschiedenis der staathuishoudkunde. Maar verder speelt dit paradigma
geen rol in de overige tekst.

We maken nu enkele opmerkingen over het gebruik van de modelmatige
benadering in de drie leidende methodes van omstreeks 1910. Ging Pierson uit van een
aantal praktische onderwerpen om die echter sterk modelmatig te presenteren, de drie
onderhavige methodes hanteren een grotendeels ‘vakwetenschappelijke’ systematiek, die
vervolgens vooral beschrijvend wordt ingevuld. Illustratief voor de wijze van presenteren
is de behandeling van het onderwerp ‘vrijhandel of protectionisme’. Pierson redeneerde
rigoureus vanuit de klassieke theorie van de internationale handel in het voordeel van
vrijhandel. Feenstra, Cohen en Von Baumhauer & Eigeman beperkten zich elk tot een
vooral beschrijvende opsomming van argumenten vóór en tegen protectionisme dan wel
vrijhandel. Het definiëren van de gebruikte begrippen is bij elk van de drie methodes
consequent toegepast. Kernbegrippen zijn vet dan wel cursief aangegeven en vervolgens
precies omschreven. Verder gaat de analyse nauwelijks. Bij Feenstra ontbreken
verdergaande analyserende elementen goeddeels, wellicht met uitzondering van de obligate
bevolkingstheorie van Malthus en de pachttheorie van Ricardo. Deze laatste theorie vinden
we ook bij Cohen en Von Baumhauer & Eigeman.72 De twee laatstgenoemde methodes
maken iets meer werk van de economische theorie dan Feenstra, met name in
beschouwingen rond de opvattingen over waarde. We verwijzen naar de cijfervoorbeelden
in de figuren 5.8 en 5.9. Ondanks deze theoretische elementen is van de door Van der
Flier zo verfoeide ‘Engelsche deductieve methode’ (zie paragraaf 3.3) voor het overige
weinig te merken in de drie belangrijkste methodes van rond 1910.

In hoeverre komen verwijzingen naar de werkelijkheid in de drie geselecteerde methodes
voor? We zagen dat Pierson zijn methode organiseerde rond een aantal praktische
onderwerpen. De onderhavige drie methodes doen dat niet. Ze hanteren de traditionele
systematiek, maar besteden niettemin veel aandacht aan praktische onderwerpen. In de
eerste plaats aan het onderdeel Geldwezen, dat doorgaans handelt over de diverse soorten
geld, de verschillende ‘standaarden’, krediet- en het bankwezen. In de tweede plaats het
onderdeel overheidsfinanciën, dat over de verschillende soorten belastingen en de
staatsschuld handelt. In de derde plaats het arbeidersvraagstuk (De Bruyn Kops en Pierson
spraken nog over ‘armoedevraagstuk’), waarin we beschouwingen vinden over de
loonvorming, de strijd voor een maximale arbeidsdag, vaak een uitgebreide beschouwing
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72 De Britse econoom David Ricardo (1772-1823) ontwikkelde de theorie van de differentiële
grondrente, waarbij de verschillen in pacht onder andere verklaard werden door het verschil in
vruchtbaarheid van de grond. Deze theorie vinden we via de methodes van J. van Zwijndregt nog tot
aan de invoering van de Mammoetwet in het Nederlandse economieonderwijs terug.



over de sociale wetgeving, vakbonden en allerlei pogingen om de arbeider te ‘verheffen’.
In de tabel van figuur 5.10 is het ruimtebeslag van deze onderwerpen in een percentage
van het totale aantal pagina’s weergegeven.

Figuur 5.10  Ruimtebeslag van een drietal praktische onderwerpen in een percentage van het 
                      totale aantal pagina’s.

In het algemeen is het lastig gebleken het soort praktische onderwerpen als in figuur 5.10
onder te brengen in de systematiek. Het model van Say was voor een deel helder: er wordt
geproduceerd (production) en via de beloningen van de productiefactoren wordt de
productie verdeeld (distribution). Ten slotte wordt de productie verbruikt (consommation),
maar – Pierson wees er ook al op – dat onderdeel is moeilijk te vullen; traditioneel werd
het daarom gebruikt voor de behandeling van de overheidsfinanciën. Feenstra en Von
Baumhauer doen dat ook. Het onderdeel ‘geld’ werd door Say zelf aan het hoofdstuk over
la production geplakt, met als verbindende schakel de notie dat het gebruik van geld een
verregaande arbeidsdeling mogelijk maakte.73 Von Baumhauer & Eigeman volgen deze
werkwijze, Feenstra roept er een apart onderdeel voor in het leven, evenals Cohen. Het
arbeidersvraagstuk wordt bij Feenstra niet onlogisch in het onderdeel ‘verdeling’ behandeld.
De twee andere methodes hebben dit probleem verspreid in de tekst besproken.
                Het lijkt erop dat de betreffende auteurs wat de systematiek betreft op twee
gedachten hinkten. Enerzijds werd kennelijk de behoefte gevoeld de leerstof gestructureerd
aan te bieden en daartoe werd, wat de indeling betreft, aangesloten bij de systematiek van
de wetenschappelijke handboeken. Anderzijds werd het ook nodig geacht aandacht te
besteden aan een aantal praktische zaken; de drie genoemde praktische onderwerpen
namen alleen al 40 tot 50 procent van de beschikbare ruimte in beslag. Anders dan Pierson,
die het vooropstellen van praktische onderwerpen belangrijk vond wegens het “prikkelen
der belangstelling”, gaven de auteurs van deze drie methodes geen motivatie voor de mate
waarin ze de economische praktijk aan bod lieten komen. Het is mogelijk dat ze de HBS
als ‘realistische’ opleiding op het oog hadden of dat ze als Nederlandse economen überhaupt
geneigd waren veel aandacht aan praktische onderwerpen te besteden.
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Onderwerp                                     Feenstra Cohen Von Baumhauer & Eigeman
                                         
Geld                                       33 18 24
Overheidsfinanciën                4 0 5
Arbeidersvraagstuk                12 22 18
Totaal                                     49 40 47

73 Say, Traité, 237.



                Gegeven het forse aandeel van onderwerpen als geldwezen, overheidsfinanciën
en het arbeidersvraagstuk zou je verwachten dat ruimhartig met voorbeelden is omgegaan.
Nu ontbreken voorbeelden zeker niet, maar de auteurs zijn er bepaald zuinig mee geweest.
Bij een onderwerp als het geldwezen maken we in de methodes van Feenstra, Cohen en
Von Baumhauer & Eigeman kennis met praktische zaken als de functies en noodzakelijke
eigenschappen van het geld en de diverse soorten geld. In elk van de drie methodes worden
we langs de verschillende geldstandaarden geleid (enkele, dubbele, hinkende74), worden
we ingelicht over de verschillende typen banken en krijgen we een cursus over de techniek
van de wissel. Hoe praktisch/beschrijvend een en ander ook wordt gepresenteerd, de
behandeling blijft algemeen, welk land welk type geldstandaard gebruikt blijft ongewis,
een overzicht van de feitelijk bestaande banken rond 1910 zoeken we tevergeefs,
verwijzingen naar al dan niet recente economische gebeurtenissen ontbreken geheel. Aan
de andere kant leggen de auteurs bijvoorbeeld door middel van opsommingen soms wel
verband met de maatschappelijke werkelijkheid. Als het erom gaat het lot van de arbeider
te verbeteren, passeert een uitvoerige reeks sociale wetten de revue. Aldus worden we
ingelicht over de Arbeidswet, de Veiligheidswet, de Wet op de Kamers van Arbeid, de
Ongevallenwet, de Woningwet, de Wet op de Arbeidsovereenkomst, de Beroepswet en de
Gezondheidswet. 
                We merkten eerder op dat ‘de sociale kwestie’ duidelijke sporen naliet in de
economiemethodes. Dat blijkt onder andere uit de ruime aandacht die aan het armoede-
of arbeidersvraagstuk werd besteed. Aandacht voor de sociale kwestie betekende vaak ook
aandacht voor de opkomst van het socialisme; deze twee onderwerpen hingen immers
nauw met elkaar samen. Van de drie leidende methodes van rond 1910 is het die van Cohen
die daarin de kroon spant en dat is niet toevallig. In het voorwoord van de 1ste druk uit
1903 van zijn methode merkt Cohen op: “Als het vraagstuk, dat thans alle andere
maatschappelijke vragen verre overschaduwt, beschouw ik den strijd tusschen de
verdedigers der tegenwoordige voortbrengingswijze, gegrond op privaten eigendom van
voortbrengingsmiddelen, en hen, die op vervanging van dit stelsel door een socialistischen
productievorm hun streven richten. [...] Zij [d.w.z. de staathuishoudkunde] moet daar,
waar socialistische en anti-socialistische opvattingen tegenover elkaar staan, beide
opvattingen zoo onpartijdig mogelijk trachten weer te geven, opdat de leerling in latere
jaren zoo onbevangen mogelijk zijn keuze doe.” Cohen is van mening dat de destijds
bestaande methodes, hij noemt daarbij die van Pierson en Feenstra, niet aan die eis
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74 Is een muntstelsel gebaseerd op één edelmetaal, doorgaans goud of zilver, dan spreekt men van een
enkele standaard. Bij een dubbele standaard worden standaardmunten van beide metalen in omloop
gebracht. Vanaf 1875 had Nederland een hinkende standaard. Er was in principe sprake van een gouden
standaard; er waren daarnaast ook nog zilveren munten in omloop, maar de vrije aanmunting daarvan
was verboden.



voldeden. Vandaar dat hij het waagde “... het aantal handleidingen bij het onderwijs in de
Staathuishoudkunde weder te vermeerderen.” 
                Eerder, in paragraaf 1.4, maakten we melding van de social meliorist-benadering
van Cohen, een benadering die in overeenstemming is met zijn aandacht voor het
arbeidersvraagstuk en het socialisme. Cohen schroomt dan ook bepaald niet zijn mening
over maatschappelijke vraagstukken te geven. Zo stelt hij in een beschouwing over de
‘maatschappelijke productie’ allerlei vormen van verspilling aan de kaak. “Hij, die een groot
feest geeft, zou voor hetzelfde geld voedzame spijzen en doelmatige kleeren kunnen laten
voortbrengen voor zijn behoeftige medemenschen; hij zou dan evenveel werk geven als hij
thans doet, maar dat werk zou meer bijdragen tot de volkswelvaart.”75 Bij Feenstra en Von
Baumhauer & Eigeman zoekt men dit soort normatieve uitspraken tevergeefs.
                Dat het socialisme als denkrichting in de economie door methodeauteurs
destijds serieus werd genomen, blijkt ook het historisch overzicht van de
staathuishoudkunde dat twee van de methodes opnamen. Het betreffende overzicht in de
methode van Von Baumhauer & Eigeman ruimt bijna de helft van het aantal pagina’s in
voor het communisme/socialisme, de theorie van Karl Marx en de zogenaamde katheder-
socialisten. Feenstra is wat zuiniger en komt op ongeveer eenvijfde. Bij Cohen ontbreekt
een dergelijk overzicht, de ideeën van Marx en zijn navolgers worden vooral ‘tussendoor’,
maar niettemin ruimhartig, behandeld. Daarnaast besteedt hij in zijn laatste hoofdstuk in
aparte paragrafen nog eens aandacht aan de diverse vormen van het socialisme.76

                Vervolgens kijken we naar een aantal andere, met name leerlinggerichte aspecten
van deze drie methodes. We zullen dat doen aan de hand van een vergelijking met enkele
buitenlandse economiemethodes. Het is namelijk vooral wat betreft de leerlinggerichte
oriëntatie dat in elk geval twee van de vier buitenlandse methodes nadrukkelijk afwijken
van de Nederlandse.

5.6 Enkele buitenlandse voorbeelden

Zonder te pretenderen een systematische vergelijking met het buitenlandse
economieonderwijs te maken, kan het verhelderend zijn enkele anderstalige
economiemethodes in de beschouwing te betrekken. Duyverman noemt in zijn proefschrift
een aantal buitenlandse voorbeelden van economiemethodes.77 We zullen enkele daarvan
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75 Cohen, Hoofdlijnen, 44.
76 In latere drukken heeft Cohen als aanhangsel een overzicht van ‘de verschillende economische
scholen’ opgenomen. Zo stelt hij in het betreffende overzicht bij de 16de druk (1935) de ‘burgelijke
economie’ tegenover de socialistische richting.
77 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 196 en 233. Opname van de
betreffende lijst door Duyverman suggereert een overeenkomstige doelgroep als de HBS, hoewel het
voorwoord bij Gough en Giese daar geen uitsluitsel over geeft.



in de beschouwing betrekken, twee Angelsaksische methodes, een Duitse en een Franse
methode. Het Engelse Wealth and Work. An Introduction to Economics van George W.
Gough (1925) en het Amerikaanse Introduction to Economics van Thames Ross Williamson
(1923) zijn beide uitsluitend op het vak economie gericht. Franse en Duitse methodes
zagen destijds – het gaat om de jaren twintig en dertig – economie en staatsinrichting
doorgaans als één vak; het zijn methodes op het bredere terrein van de
staatswetenschappen. We kijken naar Notions Élementaires d ’Instruction Civique van L.
Mabilleau, E. Levasseur & E. Delacourtie (1917) en Kleine Deutsche Bürgerkunde van U.
Giese (1921). Didactisch gezien is er een aanmerkelijk verschil tussen de twee
Angelsaksische methodes enerzijds en de twee continentale methodes anderzijds. Met
name de Franse methode, althans het deel over de économie politique, staat dicht bij de
Nederlandse tegenhangers: de systematiek is die van Say en het taalgebruik is al even
formeel. Het deel over de Volkswirtschaft in de Duitse methode is geheel anders
georganiseerd, namelijk rond de Stufen-theorieën van de (Duitse) Historische School,
maar wijkt didactisch niet af van de Franse en de Nederlandse. Het zijn de twee
Angelsaksische methodes die qua didactiek opvallend verschillen van hun Nederlandse
tegenhangers. We zullen ons in onze vergelijking dan ook beperken tot de methodes van
Gough en Williamson.
                Overigens dateren de drie in de vorige paragraaf besproken Nederlandse
methodes uit de jaren rond 1910, ongeveer een decennium eerder dan de buitenlandse
methodes waarvan hier sprake is. Wie echter kennisneemt van latere drukken van de drie
Nederlandse methodes, in het bijzonder die uit de jaren twintig, ziet buitengewoon weinig
verschil met eerdere drukken, zowel op inhoudelijk gebied als op dat van de didactiek.78

Een vergelijking lijkt dus gerechtvaardigd.79

Kijken we eerst naar de methode van Gough: deze is aanzienlijk minder
‘academisch’ dan haar Nederlandse tegenhangers. Een expliciet vakwetenschappelijke
systematiek is afwezig, hoewel het schema ‘productie-ruil-verdeling’ er op de achtergrond
doorheen schemert. Maar het is vooral het alledaagse, weinig formele taalgebruik dat
opvalt. Wat de presentatie betreft, het eerste hoofdstuk begint niet zoals de Nederlandse
methodes met een beschouwing over de staathuishoudkunde als wetenschap, over de
methode van de staathuishoudkunde en haar verhouding tot andere wetenschappen, maar
over “Our every day life”, waarin met voorbeelden het belang van de economie in het
dagelijks leven wordt geschetst. Verder wordt vrijwel elk hoofdstuk ingeleid met een
aansprekend voorbeeld. Het hoofdstuk over “The Wealth-Producing Machinery” begint
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78 Zie bijvoorbeeld Feenstra de 15de druk uit 1922, Cohen de 10de druk uit 1925 en Von Baumhauer &
Eigeman de 13de druk uit 1923.
79 Nog in 1935 hadden de drie hier behandelde Nederlandse methodes een gezamenlijk marktaandeel
van 42 procent (zie Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 204). Het is zeer
aannemelijk dat ze ook in de jaren twintig nog een aanzienlijk marktaandeel hadden.



met de vergelijking van een dorpssmid met een grote scheepswerf. “Different as they are
from one another to the eye of the engineer, to the economist the shipyard is only the
village smithy writ large. In essentials they are the same.”80 Het hoofdstuk over geld wordt
ingeleid met het verhaal van een zangeres, die op het zogenaamde Society Island, ergens
in het zuidelijke deel van de Grote Oceaan, enige liederen ten gehore bracht en daarvoor
een deel van de recette zou ontvangen.81 “When counted, her share was found to consist
of three pigs, twenty-three turkeys, forty-four chickens, five thousand cocoa-nuts, besides
considerable quantities of bananas, lemons and oranges.” Onnodig te vermelden dat de
betreffende zangeres een en ander nogal onpraktisch vond. “This incident shows in the
clearest way the inconvenience and waste which the absence of money may cause.”82

Vergelijk dat met de manier waarop in de Nederlandse methodes het verschijnsel ‘geld’
wordt geïntroduceerd. Om te beginnen een tekstgedeelte uit de methode van Feenstra.83

Feenstra over geld:
Voor het bewerkstelligen van het groot aantal ruilingen in onze maatschappij is een goed,
dat ter vergelijking van ruilwaarden dienst kan doen, onmisbaar. Maar ook bestaat er
behoefte aan een tusschengoed, dat verruiling van zaken gemakkelijk maakt. Als iemand
een waar ter markt brengt, vindt hij gemakkelijk een kooper, maar niet licht een
zoodanigen afnemer, dat hij onmiddellijk de zaak in ruil kan bekomen, welke hij in plaats
van de door hem aangeboden waar wenscht te bezitten. Hij verkoopt nu zijn goed tegen
geld en voor dat geld verschaft hij zich dadelijk op een ander punt derzelfde markt, of na
verloop van eenige tijd op een andere markt, het goed, dat hij wenscht te verkrijgen.

Dan een gedeelte uit de methode van Von Baumhauer & Eigeman:84

Von Baumhauer & Eigeman over geld:
Wij drukken de ruilwaarde van alle zaken uit in die van het geld als eene
gemeenschappelijke maat van waarde. Hierdoor wordt het ruilverkeer zeer
vergemakkelijkt, want was zulk een algemeene waardemeter er niet, dan zou men de
onderlinge waardeverhouding van alle in het ruilverkeer voorkomende zaken  moeten
kennen, en deze zou telkens veranderen, zoodra maar bij eenige zaak òf de hoeveelheid
aan de markt òf de behoefte verandering onderging. Nu wij zulk een algemeenen
waardemeter bezitten, drukken wij de waarde van iedere zaak uit in dien meter, en
vergelijken dan bij het ruilen de verkregen resultaten, om de onderlinge ruilwaarde der
goederen te kennen.
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80 Gough, Wealth and Work, 33.
81 Dit voorbeeld ontleende Gough aan de Engelse econoom Stanley Jevons.
82 Gough, Wealth and Work, 123.
83 Feenstra, Beginselen, 59 en 60.
84 Von Baumhauer & Eigeman, Beginselen, 98.



De Nederlandse teksten beschrijven het nut van het geld in algemene termen, zonder
context, zonder het geven van voorbeelden. Daar komt bij dat het taalgebruik uiterst
formeel, bijna ‘academisch’ is.

De methode van Williamson laat elke vakwetenschappelijke indeling varen:
“Every teacher of economics knows that beginning students are as likely to be bewilderd
as enlightenend by the traditional arrangement of the text material.”85 Daarom legt hij alle
nadruk op de behandeling van praktische problemen: “Much of the dissatisfaction with
economics is due to the fact that the average text devotes relatively much time to theoretical
discussions, and relatively little time to practical problems.” De praktische onderwerpen
die Williamson kiest zijn alle geconcentreerd rond één thema: de Amerikaanse industrie.

Afgezien van de ‘losse’ systematiek bevat Williamsons methode een aantal
didactische instrumenten, die in de methodes van Feenstra, Cohen en Von Baumhauer &
Eigeman ontbreken. Zo is de tekst van de Amerikaanse methode binnen de hoofdstukken
in een aantal korte, genummerde paragrafen ondergebracht, van een halve tot anderhalve
pagina. De Nederlandse methodes geven per paragraaf doorlopende tekst van niet zelden
tien pagina’s of meer. Opvallend is verder de grote hoeveelheid illustraties bij Williamson:
foto’s, kaartjes, cartoons, portretten. In de drie Nederlandse methodes vinden we geen
enkele illustratie. De presentatie van statistisch materiaal bij Williamson gebeurt door
middel van eenvoudige lijngrafieken, soms door middel van cirkel- en staafdiagrammen.
Ook vinden we schema’s zoals in figuur 5.11 weergegeven. In de drie Nederlandse
methodes komen grafieken noch schema’s voor.

Opvallend bij Williamson is ook het aanwezige oefenmateriaal. Elk hoofdstuk
wordt afgesloten met een variëteit aan verwerkingsmateriaal. Zo zijn er ‘Questions on the
Text’ (Explain the nature of a bank, Distinguish between three types of banks, Why do
people deposit money in a bank?), ‘Topics for Investigation and Report’ (List and classify
the banks of your community. Interview the following persons as to their ideas of how the
banker makes his profit: a day labourer, a socialist, a farmer, a business man) and ‘Questions
for Classroom Discussions’ (Discuss the statement that “the whole credit mechanism is
illegitimate, because it is without basis, being simply built upon air”).86 Door de leerstof te
koppelen aan de directe omgeving van de leerling en, via de interviews, aan personen,
maakt dit verwerkingsmateriaal een concrete indruk. In de Nederlandse methodes
ontbreekt de aansluiting bij de directe omgeving van de leerling geheel en was oefenstof
überhaupt afwezig.

De conclusie moet zijn dat de Nederlandse economiemethodes van omstreeks
1910, zeker ten opzichte van de methode van Gough, een nogal formeel taalgebruik
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85 Williamson, Introduction, V
86 Williamson, Introduction, 192-194.



hanteerden en daarnaast de neiging hadden de leerstof met een minimum aan voorbeelden
te presenteren. De passages betreffende het geldgebruik lieten dat al zien, er zijn talloze
andere voorbeelden te geven. Zo wijdt Cohen meerdere pagina’s aan de ‘groot-industrie’
en ‘kartellen’88, waarbij het voor de hand zou hebben gelegen enkele praktijkvoorbeelden
te geven; de behandeling blijft echter algemeen, zonder specifieke gevallen te noemen, en
heeft daardoor een enigszins steriel karakter. Ten slotte: Nederlandse methodes gebruiken
weliswaar typografische elementen als de cursivering, vetgedrukte begrippen en geven
(alleen bij Von Baumhauer & Eigeman) in de kantlijn bepaalde essentiële begrippen aan,
vergeleken met vooral de methode van Williamson met zijn illustraties en schema’s zijn
ze echter relatief arm aan voor leerlingen verhelderende vormaspecten.

5.7 Samenvatting en conclusies

We proberen nu de ontwikkeling van het Nederlandse economieonderwijs in de periode
1863-1930 te overzien en enkele conclusies te trekken. Daaraan vooraf maken we nog de
volgende opmerking over de relatief lange periode tussen de laatste dwarsdoorsnede, 1910,
en het einde van deze eerste periode, 1930. Het is zeer aannemelijk dat de drie dominante
methodes uit 1910 ook het grootste deel van de tussenliggende twintig jaar een bepalende
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87 Williamson, Introduction, 145 (links) en 237 (rechts). Een jobber is een tussenhandelaar.
88 Cohen, Hoofdlijnen, 50-54.

Figuur 5.11    
Enkele schema’s uit de
methode van Williamson
(1923).87



rol hebben gespeeld. Duyvermans marktonderzoek voor het jaar 1935 laat zien dat de
methodes van Cohen, Von Baumhauer & Eigeman en Feenstra in dat jaar nog een
gezamenlijk marktaandeel van ruim 42 procent hadden.89

In de eerste plaats hebben we ons afgevraagd in hoeverre de economiemethodes
zich oriënteren aan de achterliggende vakwetenschap. Vijf van de zes bestudeerde
methodes uit deze eerste periode stelden de staathuishoudkunde/economie als wetenschap
aan de orde. Dat gebeurde steeds direct in het begin, zodat duidelijk was dat het leerboek
een afgeleide van de vakwetenschap was. Uitgezonderd Pierson, geven alle auteurs een
uiteenzetting over onderwerpen als het object en de methode van de staathuishoudkunde.
De systematiek was duidelijk geënt op die van de bepalende handboeken. De indeling van
Say, productie-verdeling-verbruik, was daarbij dominant. Uitgezonderd Pierson gebruikten
alle methodeauteurs deze indeling. Wat de dekking ten opzichte van de vakwetenschap
betreft, lijken Tellegen en De Bruyn Kops erin te slagen in elk geval de deelonderwerpen
binnen de systematiek redelijk aan bod te laten komen. Pierson heeft er vanaf de 2de druk
niet meer naar gestreefd. Feenstra, Cohen en Von Baumhauer & Eigeman oriënteren zich
in grote lijnen weer wel aan de inhoud van het inmiddels dominante handboek van
Marshall, maar moeten binnen brede deelgebieden noodgedwongen bepaalde, tamelijk
technische onderwerpen buiten beschouwing laten. Het dominante paradigma is het
(neo)klassieke en met name bij De Bruyn Kops en Pierson expliciet aanwezig. Het
marxisme/socialisme komt bij hen niettemin wel ruimschoots aan de orde, maar vooral
om het te bestrijden. Zeker Cohen en in mindere mate Von Baumhauer & Eigeman
behandelen het marxisme/socialisme echter als een gelijkwaardig paradigma naast het
neoklassieke. De invloed van de Historische School in deze periode is gering, slechts in
de overzichten van de geschiedenis van de staathuishoudkunde, indien aanwezig, wordt
deze stroming genoemd. Hebben de methodeauteurs de modelmatig-analyserende
benadering van de vakwetenschap nagevolgd? In geen enkele methode ontbreekt het
analyserend element geheel, maar met name de methodes van De Bruyn Kops, Feenstra,
Cohen en Von Baumhauer & Eigeman zijn vooral beschrijvend van aard. Uitgerekend de
methode van Pierson, die de leerstof organiseerde rond enkele praktische onderwerpen,
hanteerde een sterk modelmatige benadering. De methode van Tellegen is een apart geval.
Het is een zeer compact lesboek, eerder een aangeklede inhoudsopgave, en is als zodanig
zelf bijna als een model te beschouwen. Als algemene conclusie betreffende de academic
orientation van het economieonderwijs in de periode 1863-1930 kunnen we vaststellen dat
de meeste methodes wat betreft systematiek en onderwerpkeuze dicht bij de
vakwetenschap zijn gebleven. De modelmatige benadering van de economische wetenschap
is, behalve door Pierson, niet onverkort aan de leerling doorgegeven.
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In hoeverre hadden de methodes een social eff iciency-karakter? De Bruyn Kops
en Pierson plaatsten het vak midden in de samenleving door de presentatie van de leerstof
door middel van herkenbare, aan de praktijk ontleende onderwerpen. Deze twee auteurs
waren ook het ruimhartigst met het geven van voorbeelden, die in de andere methodes
wel eens gemist werden. In de methodes van Tellegen, Feenstra, Cohen en Von Baumhauer
& Eigeman stond vooral de wetenschap voorop in plaats van maatschappelijke thema’s als
uitgangspunt te nemen. Niettemin besteedden de drie leidende methodes van omstreeks
1910 bijna de helft van de ruimte aan praktische zaken als het geld- en bankwezen, de
overheidsfinanciën en het arbeidersvraagstuk, zaken die niet steeds gemakkelijk in de
vakwetenschappelijke systematiek waren onder te brengen. De conclusie is dat vrijwel
steeds een serieuze poging is gedaan concrete maatschappelijke problematiek voor het
voetlicht te brengen.

Politiek-ideologische elementen vinden we expliciet bij drie auteurs. De Bruyn
Kops en Pierson lieten er geen twijfel over bestaan dat ‘vrije ruiling’ de voorkeur verdiende
boven het alternatief, het socialisme, waarmee deze twee auteurs zich opwierpen als
verdedigers van de status quo. De enige auteur die een social meliorist genoemd zou kunnen
worden – in de betekenis van kritiek op “... letting cosmic natural forces take their course“,
om met Kliebard te spreken – was Cohen. 

Wat de vormaspecten betreft, het taalgebruik is doorgaans formeel. Uitzondering
is de methode van De Bruyn Kops, die qua directheid aan de latere, Engelse methode van
Gough doet denken. Typografische elementen beperken zich tot gecursiveerde of
vetgedrukte begrippen of zinssneden, een enkele keer vinden we kernbegrippen ‘voor de
kantlijn’. Illustraties ontbreken geheel.
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6 Economieonderwijs in de praktijk 2: 1930-1975

De opbouw van dit hoofdstuk is dezelfde als die van het vorige. Eerst besteden we
aandacht aan het intended curriculum en de manier waarop dit tot stand kwam.1

Daarna proberen we een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de economische
wetenschap in deze periode. Met de criteria geformuleerd in paragraaf 4.4 analyseren we
vervolgens de geselecteerde methodes in de dwarsdoorsneden 1935, 1957 en 1972. Na
enkele buitenlandse methodes in de beschouwing te hebben betrokken, vatten we een en
ander samen om ten slotte enkele conclusies te trekken.

6.1 Het examenprogramma

Ook gedurende het grootste deel van deze periode werd de leerstof voorgeschreven per
Koninklijk Besluit. Rond de invoering van de Mammoetwet kwamen nieuwe programma’s
ter beschikking, die als zogenaamde interne uitwerkingen in 1972 (HAVO) en 1974 (VWO)
verplicht werden gesteld. Wat de HBS-B betreft, in de jaren 1934, 1937 en 1954 werd het
programma gewijzigd. Het eerste examenprogramma voor de HBS-A dateert uit 1923 en
is in de traditie van die tijd uiterst summier. In 1937 werd het gewijzigd en heeft als
zodanig dienst gedaan tot de invoering van de Mammoetwet. In de bijlagen 1 en 2 zijn de
betreffende KB’s opgenomen.

Er zijn in deze periode twee gebeurtenissen die in dit kader opvallen. In de eerste
plaats de totstandkoming van het zogenaamde rapport-De Vries, dat in opdracht van de
Vereeniging tot behartiging van het onderwijs in de staatswetenschappen (VOS) in 1936
werd opgesteld. In de tweede plaats de perikelen samenhangend met de vorming van een
nieuw programma rond de invoering van de Mammoetwet.

In hoofdstuk 3 is het rapport-De Vries, met name de argumentatie betreffende
het economieonderwijs, uitvoerig besproken. We beperken ons hier tot het door de
commissie voorgestelde programma. Dit programma is als bijlage 3 opgenomen; in
paragraaf 3.4 maakten we er al enkele opmerkingen over. Afgezien van de KB’s, is dit het
eerste serieuze voorstel voor een examenprogramma ten behoeve van het vak
staathuishoudkunde. Er zijn enkele opmerkingen bij dit programmavoorstel te maken. Om
te beginnen is in het voorstel de indeling van Say optisch misschien nauwelijks meer te
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even summier als in de vorige periode of eenvoudigweg identiek aan de actuele KB’s.



herkennen, de traditionele indeling productie-verdeling-verbruik is op de achtergrond
echter wel degelijk aanwezig. Belangrijkste innovatie is dat het onderwerp ‘productie en
productiefactoren’ wordt ingebed in een historisch kader, dat een ontwikkeling behelst van
een gesloten economie naar een wereldhuishouding. Het is de eerste keer dat we het
paradigma van de Historische School met betrekking tot het economieonderwijs zo
nadrukkelijk in praktijk zien gebracht.

Wie de KB’s van 27 mei 1937 – van zowel HBS-A als HBS-B – naast het
programmavoorstel van de commissie-De Vries legt, zal het opvallen dat het
commissievoorstel niet tevergeefs is gedaan: er is duidelijk overeenkomst, zowel wat de
historische inbedding van het onderdeel ‘productie’, als wat (de volgorde van) de leerstof
betreft.2 Enige verschil is dat het commissievoorstel een onderdeel ‘doelmatig-critische
beschouwingen’ op te nemen, waarin diverse economische stelsels worden vergeleken, het
niet gehaald heeft. Daarvoor in de plaats kwam de gebruikelijke geschiedenis van de
staathuishoudkunde, een onderwerp dat de commissie had willen koppelen aan de
afzonderlijk te behandelen onderdelen. Ook Van Zwijndregt heeft in zijn veelgebruikte
methode van het VOS-rapport gebruik gemaakt. Hij noemt het tenminste expliciet in zijn
Voorwoord en meldt dat met het rapport “... bij de totstandkoming van dit werkje zoveel
mogelijk rekening is gehouden.”3 Inderdaad vinden we bij hem de voor het rapport-De
Vries kenmerkende historische inbedding van het onderwerp ‘productie’.

We besteden vervolgens aandacht aan de vernieuwing van het vak economie aan het eind
van deze periode, een vernieuwing die gedeeltelijk samenhing met de invoering van de
Mammoetwet. De in 1963 aanvaarde Wet op het Voortgezet Onderwijs was een raamwet,
d.w.z. veel moest later via aanvullende besluitvorming worden ingevuld. De positie van de
economische vakken in de Mammoetwet was niet op voorhand duidelijk. Voor het HAVO
sprak de wet in artikel 8.2 van ‘handelswetenschappen’ en ‘economie’, hetgeen weinig
misverstanden kon oproepen, maar voor het atheneum-A lagen de kaarten minder
duidelijk. Aanvankelijk was daar in één vak ‘economie’ voorzien. Zoals we eerder zagen
was het dit vak dat het atheneum-A niveau zou moeten geven. Op aandringen van met
name de Vereniging tot behartiging van het onderwijs in de handelswetenschappen aan
scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs (VOHA), werd de naam van
het voorlopig ‘ongedeelde’ vak gewijzigd in ‘economische wetenschappen’ (artikel 7.3 in de
wet). Zo werd in de naamgeving meer ruimte gelaten voor algemene én
bedrijfseconomische onderdelen. Via een amendement werd een juridisch element aan de
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2 In beide gevallen was de indeling van de leerstof als volgt: algemene inleiding, productie, waarde-,
prijs- en inkomensleer, geld-, krediet- en bankwezen.
3 J. van Zwijndregt, Beknopt leer- en leesboek der economie. (Groningen: Wolters). Geciteerd is uit de 6de
druk uit 1943, dat tevens het voorwoord uit oudere drukken bevat.



naam toegevoegd, zodat het vak onder de naam ‘economische wetenschappen en recht’ in
de wet terechtkwam. Ook de minister bleek de term ‘economische wetenschappen’ breed
op te vatten, zoals uit beantwoording van kamervragen bleek: “Onder economische
wetenschappen zou hij willen verstaan: algemene (theoretische) economie,
bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie (w.o. economische statistiek) en recht.”4

De jaren tussen aanvaarding en invoering van de Mammoetwet werden door de
diverse verenigingen in samenwerking met het ministerie gebruikt om de programma’s uit
te werken. Voor de economische vakken is het werk van de commissie onder
voorzitterschap van inspecteur, later inspecteur-generaal, dr. A de Jong van groot belang
geweest.5 Binnen de commissie was de invloed van één van de leden, A. Heertje,
aanzienlijk. Een kijkje in de keuken krijgen we via een terugblik van commissielid A.L.A.
Moret, aanvankelijk docent op het Amersfoorts Lyceum, later vakdidacticus aan de
lerarenopleiding VL-VU te Amsterdam en mede-auteur van de HAVO-methode Kiezen en
delen.6 “Inspecteur De Jong was sterk gecharmeerd door Heertje. De meer wiskundige
aanpak zou, zo dacht hij, de status van het vak economie verhogen. Een misvatting, vond
ik, het vak zou op andere manieren zijn voorbereidend wetenschappelijk karakter moeten
krijgen. Tegen de drie heren – Heertje, De Jong en Slot – kon ik als eenvoudig docent niet
op. In feite stond ik in deze commissie alleen. [...] Vreemd idee, dat één persoon toch zo
veel invloed kan hebben op het onderwijs aan honderdduizenden. Arnold Heertje heeft
die invloed gehad.”

In 1965 publiceerde deze commissie haar rapport met concept-
examenprogramma’s die richtinggevend voor het onderwijs in de economische vakken
zouden blijken te zijn.7 Belangrijk onderscheid dat de commissie met betrekking tot het
atheneum maakte was dat tussen economische wetenschappen I en II, respectievelijk “de
algemene economische theorie en de statistiek” en “de bedrijfseconomie en de
bedrijfsadministratie”.8 Ter verduidelijking schrijft de commissie: “De commissie
beschouwt onderdeel I als het centrale vak uit het complex economische wetenschappen
en recht. Het onderwijs zal gericht moeten zijn op de ontwikkeling van het economisch
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4 Voor de perikelen rond de terminologie en de opvatting van de minister zie H.H. Ensing, ‘De
economische wetenschappen op het atheneum-A in het wetsontwerp Cals’. Tijdschrift voor het
economisch onderwijs 61 (1961): 35-39.
5 De overige leden van deze commissie-De Jong waren A.A. Bergmans, H.H. Ensing, A. Heertje,
A.L.A. Moret en R. Slot.
6 Moret heeft deze beschouwing ondergebracht in de zogenaamde ‘Inlevingscollectie 20e eeuw’. Archief
Eemland, toegangsnr. 0252, inventarisnr. 190. 
7 Voor de programma’s zie ‘Programma’s economische wetenschappen I en recht’. VOS-mededelingen nr.
76 (1965): 14-16 en ‘Economische wetenschappen en recht op het atheneum A’. Tijdschrift voor het
economisch onderwijs 65 (1965): 132-134.
8 Formeel is het onderscheid tussen de beide economische vakken in 1970 geregeld (AVO 70-64, 20
oktober 1970).



denken conform de gedachte van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.” Een
opmerking die we wel in het oorspronkelijke rapport, maar niet in de officieel gepubliceerde
programma’s vinden, ging nader in op de doelstelling van het economieonderwijs op het
VWO: “Het gaat derhalve niet zo zeer om het verwerven van bepaalde technieken en het
leren van reeksen van feiten, maar om het bijbrengen van inzicht door het denkvermogen
van de leerlingen te ontwikkelen.”9 Deze formelevormingsdoelstelling sloot goed aan bij
het beoogde karakter van het atheneum-A. Het concept-programma van economische
wetenschappen en recht I voor het atheneum-A is opgenomen als bijlage 4.10 Ook voor
het HAVO was er een leerplancommissie, die in 1966 haar ‘aanbevelingen’ publiceerde. Het
betrof een drietal zeer bescheiden lijstjes onderwerpen, waaruit door de kandidaat gekozen
kon worden met het oog op een door de commissie voorgesteld mondeling examen.
Doordat het HAVO-examen uiteindelijk schriftelijk zou worden, verloren deze
‘aanbevelingen’ hun betekenis.11

In 1967 kwam per Koninklijk Besluit van 26 oktober enige informatie over de
inhoud van de vakken op de nieuwe Mammoet-scholen.12 Voor de economische vakken
betrof het overigens een uiterst summier lijstje met onderwerpen zonder enige nadere
uitwerking. In de tabel van figuur 6.1 zijn deze lijstjes voor het VWO en het HAVO
weergegeven. Opgemerkt moet worden dat het onderdeel ‘recht’ in 1967 nog als apart vak
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Economische wetenschappen I Economie
(VWO) (HAVO)

Inleiding tot de economie Algemene inleiding
Consumenten- en producentengedrag Economische kringloop
Markten van goederen en productiefactoren Nationaal product en nationaal inkomen
Economische kringloop Markten van goederen en productiemiddelen
Conjunctuur en groei Geld- en kredietwezen
Internationale economische betrekkingen Economische orde en economische politiek
Economische orde en economische politiek Internationale economische betrekkingen
Enkele keuze-onderwerpen
Statistiek

9 ‘Nota over Economische Wetenschappen en Recht’. Aanwezig in het archief van de VOS.
10 Later zou D. Woudhuysen zich beklagen over de geringe ruimte die de commissie-De Jong aan ‘het
veld’ liet. (‘Een nieuw programma voor Economische Wetenschappen I’.
Economisch/Maatschappelijk/Didactisch tijdschrift 76 (1976): 170-175.
11 ‘Aanbevelingen van de studiecommissie economie-havo voor een leerplan economie’. VOS-
mededelingen nr. 84 (1966): 9-13.
12 Staatsblad 526.

Figuur 6.1 De examenprogramma’s economie voor VWO en HAVO volgens het KB van 1967.



werd gedacht, zodat in de tabel (en het KB) uitsluitend over economische wetenschappen I,
dus zonder de toevoeging “en recht”, werd gesproken.

Het lijstje onderwerpen voor het VWO komt nauwkeurig overeen met het
programma van de commissie-De Jong, op het toegevoegde onderwerp statistiek na. De
herkomst van het HAVO-lijstje is onduidelijk, maar lijkt afgeleid van de VWO-variant. Het
kwam er nu op aan deze ‘kopjesprogramma’s’ nader uit te werken. Vlak voor hun fusie
spraken de besturen van de twee betreffende verenigingen, de VOS en de VOHA, zich uit
tegen een in een Koninklijk Besluit vastgelegd gedetailleerd programma, omdat dat zou
leiden tot “... een in onderwijskundig opzicht af te keuren starheid met betrekking tot de
eindexamenprogramma’s. [...] De in het bijzonder voor de centrale schriftelijke examens
gewenste détaillering van de te examineren stof kan haar beslag krijgen in toelichtingen,
die dan het karakter zouden krijgen van interne programma’s, die wel op een eenvoudige
wijze gewijzigd, c.q. aangepast kunnen worden aan de gewijzigde omstandigheden en/of
inzichten.”13 Aan die interne programma’s, ook wel interne uitwerkingen genoemd, werd
enkele jaren gewerkt door leerplancommissies onder leiding van vakinspecteur W.J. Buijs.14

Uiteindelijk werden de interne programma’s in 1972 (HAVO) en 1974 (VWO) gepubliceerd.15

Ze volgden getrouw de onderwerpen zoals die in het KB van 1967 werden opgesomd.
Deze interne programma’s herinneren in weinig aan de summiere KB’s uit de pré-
Mammoetperiode. Bestonden de laatste vaak uit slechts enkele regels, de interne
programma’s besloegen drie à vier dichtbedrukte pagina’s. We zullen deze programma’s
nader aan de orde stellen bij de dwarsdoorsnede 1972. Het belang van de interne
uitwerkingen uit 1972 respectievelijk 1974 kan moeilijk worden overschat: deze
programma’s vormden de basis van het economieonderwijs voor de volgende vier decennia.
Weliswaar zijn ze meerdere keren aangepast en vonden er periodiek ‘uitsluitingen’ voor het
centraal examen plaats, in essentie hebben ze dienst gedaan tot 2010 en 2011, toen een
geheel nieuw examenprogramma werd ingevoerd. Wel bestond er in het begin nog
onduidelijkheid over de vraag of de uitwerkingen een limitatief karakter hadden dan wel
een al dan niet globale aanwijzing van de leerstof en het niveau beoogden.16 Naarmate de
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13 ‘Nota inzake de voorgestelde eindexamenregelingen en de concept eindexamenprogramma’s voor de
economische vakken‘, opgesteld door de besturen van de Vereniging tot behartiging van het onderwijs
in de staatswetenschappen (VOS) en de Vereniging van leraren in de economische vakken aan scholen
voor voorbereidend hoger, middelbaar en voortgezet onderwijs (VOHA), april 1969. De nota is aanwezig
in het archief van de VOS.
14 Er waren destijds inspecteurs voor de afzonderlijke vakken. Naast vakinspecteur Buijs bestond zowel
de HAVO- als de VWO-commissie uit B.H.M. Bos, N. Cohen, J.P.P. van Dort en R. Schöndorff.
15 In Didactiek der Sociale Wetenschappen 2 (1972): 7-10 en 4 (1974): 15-18 is het HAVO- respectievelijk
VWO-programma opgenomen. In Economisch/Maatschappelijk/Didactisch tijdschrift van 72 (1972): als
losse bijlage en 74 (1974): 139-143 is het HAVO- respectievelijk VWO-programma opgenomen.
16 Zie bijvoorbeeld G. Berghuis, ‘De waarde van interne programma’s’. Economisch/Maatschappelijk/
Didactisch tijdschrift 76 (1976): 38-40.



tijd vorderde en de programma’s zich uitkristalliseerden, verdween dat probleem naar de
achtergrond zonder formeel te zijn opgelost. Wel conformeerden de vakinspecteurs zich
informeel aan de interne programma’s.

De uitvoerigheid van de nieuwe programma’s werd nodig geacht, omdat de
examens voor de vakken economie (HAVO) en economische wetenschappen en recht I
(VWO) in het vervolg, in tegenstelling tot in de pré-Mammoetperiode, schriftelijk werden
afgenomen. De eerste schriftelijke examens voor het HAVO werden in 1973 afgenomen, in
1974 was het VWO aan de beurt. Overigens is voorafgaand aan de eerste officiële examens
op een aantal scholen gedurende enkele jaren geëxperimenteerd met het nieuwe examen.17

Het examen bestond uit twee onderdelen, het schoolexamen en het centraal (landelijk)
schriftelijk examen. Het eindcijfer werd bepaald op het rekenkundig gemiddelde van die
twee.

6.2 De handboeken economie

Het handboek van Alfred Marshall, Principles of Economics, verscheen voor het eerst in
1890. De laatste door Marshall zelf bezorgde druk was de 8ste uit 1920. The Principles
werden in elk geval nog in het begin van de jaren dertig in het universitaire onderwijs
gebruikt.18 Het eerstvolgende handboek met een status als die van Marshall was Economics
van Paul A. Samuelson, waarvan de eerste druk in 1948 verscheen. Maar de periode
daartussenin was niet geheel verstoken van textbooks. Een handboek dat weliswaar niet de
status had van beide genoemde, maar niettemin een goed beeld van de actuele economische
wetenschap bood, is Principles of Economics (de titel, inderdaad identiek aan die van
Marshalls handboek, kan verwarring wekken) van F.W. Taussig.19 Dit handboek werd voor
het eerst gepubliceerd in 1911 en nog tot in de jaren veertig herdrukt. Het verkreeg vooral
in de Verenigde Staten bekendheid. Schumpeter wijdt er vriendelijke woorden aan en
noemt het een boek dat “... will help us to appraise ‘what students got’ at that time.” Hij
spreekt dan wel over de 1ste druk.20 De systematiek bij Taussig is min of meer traditioneel.
Interessant is dat hij, zoals we Nederlandse methodeauteurs stilzwijgend ook hebben zien
doen, zich het hoofd heeft gebroken over de vraag hoe je praktische onderwerpen in de
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17 De jaren waarin de examens op basis van het nieuwe programma voor het eerst werden afgenomen,
ook die op de experimenteerscholen, werden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 2 juli
1971 (nr. 125).
18 Canterberry meldt dat de in 1908 geboren Amerikaanse econoom John Kenneth Galbraith destijds
zijn eerste cursus economie op Berkeley nog uit Marshalls Principles ontving (Canterberry, A Brief
History, 131).
19 Met dank aan Stephen Martin, hoogleraar aan de Perdue University, Indiana, voor deze suggestie.
20 Schumpeter, History, 871.



systematiek onderbrengt. Vooral met de plaatsing van de belastingen heeft Taussig het
moeilijk gehad. “Taxation has offered, as regards its place in the arrangement, perhaps the
greatest difficulties. [... A] suitable place for taxation was not easy to find. I concluded
finally to put the chapters on this subject at the very close, even though they may have the
effect of an anti-climax as they do after those on socialism.”21

In Nederland verscheen in 1931 de Hoofdtrekken van de Leer der Maatschappelijke
Voortbrenging door C.A. Verrijn Stuart, hoogleraar staathuishoudkunde in achtereenvolgens
Delft, Groningen en Utrecht. Verrijn Stuart wordt door Elzas de meest invloedrijke
econoom in Nederland genoemd na het overlijden van Pierson in 1909.22 De Hoofdtrekken
vormen bepaald geen volledig overzicht van de economische wetenschap; het beperkt zich
tot de ‘voortbrengingsleer’, het geldwezen en de (internationale) handel. Wel is het
mogelijk dit boek te combineren met een eerder werk van dezelfde schrijver, het al in 1921
verschenen De Wetenschap der Volkshuishoudkunde en de Grondslagen der Volkshuishouding,
waarin vooral het waardevraagstuk en de prijsvorming worden behandeld. Zo ontstaat dan
weliswaar geen volledig, maar wel een completer overzicht van de staathuishoudkunde in
het begin van de jaren dertig. Verrijn Stuart benadrukt echter dat hij slechts de Hoofdtrekken
van de economie aan de orde stelt en verschillende onderwerpen onbesproken moet laten.23

Beide boeken zijn tot in de jaren veertig herdrukt.
Tussen ‘Marshall’ en ‘Samuelson’ veranderde het aanzien van de economische

wetenschap grondig. Verantwoordelijk daarvoor waren met name de keynesiaanse macro-
economische theorie en de econometrie.

“The year 1932 was the trough of the Great Depression, and from its rotten soil
was belatedly begot the new subject that today we call macroeconomics”, aldus Paul
Samuelson in 1999.24 Het in 1936 verschenen The General Theory of Employment, Interest
and Money van de Engelsman John Maynard Keynes luidde de macro-economische
revolutie in de economische wetenschap in. Het neoklassieke paradigma was vrijwel
uitsluitend micro-economisch geweest, namelijk gericht op het proces van de prijsvorming.
Vanaf Keynes’ publicatie nam de aandacht voor macro-economische variabelen als het
nationaal product, de investeringen, de besparingen en de werkgelegenheid sterk toe. Naast
een focus op macro-grootheden, ondermijnde de keynesiaanse theorie de neoklassieke
zekerheid dat er altijd en automatisch een evenwicht op het best denkbare niveau zou
ontstaan. In Keynes’ opvatting hoefde een evenwicht niet per se een optimaal evenwicht te
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21 F.W. Taussig, Principles of Economics, 3de druk. (New York: MacMillan, 1930), vii.
22 B.D. Elzas, ‘1870-1950: Growing away from provincialism’. In Van Daal & Heertje, Economic Thought
in the Netherlands, 79.
23 Bijvoorbeeld in het Voorwoord van Hoofdtrekken van de Leer der Maatschappelijke Voortbrenging.
24 Geciteerd door B. Snowdon & H.R. Vane, Conversations with Leading Economists. (Cheltenham:
Elgar, 1999), 5.



zijn, sterker, het zou toeval zijn als dat wel het geval was. Vandaar zijn pleidooi voor een
overheid die het kapitalisme zou moeten bijsturen. Hoewel Keynes veel aandacht had voor
de rol van verwachtingen en onzekerheid, is zijn theorie later verpakt in algebraïsche
vergelijkingen en grafische presentaties, instrumenten die Keynes zelf niet of nauwelijks
gebruikte.

Parallel aan de toenemende aandacht voor macro-grootheden verliep de opkomst
van de econometrie, de combinatie van economische theorie, wiskunde en statistiek.
Econometrica, het tijdschrift van de Econometric Society, verscheen voor het eerst in 1933.
In 1936 ontwierp Jan Tinbergen het eerste model en wel voor de Nederlandse economie.
Dit 24 vergelijkingen tellende model is de voorloper van de veel uitvoeriger econometrische
modellen van het huidige Centraal Planbureau. Al in de jaren twintig werden er pogingen
ondernomen ook statistisch grip te krijgen op macro-economische variabelen door het
ontwerpen van nationale rekeningen. Het waren onder anderen de oorspronkelijk
Russische econoom Simon Kuznets en de Engelse econoom Richard Stone die
baanbrekend werk op dit terrein hebben verricht. In 1947 verschenen de eerste nationale
rekeningen voor de Verenigde Staten.25

Een handboek dat de keynesiaanse macro-economie incorporeerde is het al
vermelde, in 1948 verschenen Economics van Samuelson. Er werden in de loop der jaren
meer dan 4 miljoen exemplaren van verkocht en het werd in meer dan veertig talen vertaald.
Gaven de handboeken van Say, Mill en Marshall nog een, misschien niet altijd compleet,
maar dan toch wat diepgang betreft goed beeld van de stand van de economische
wetenschap, bij ‘Samuelson’ was dat niet meer mogelijk. De economie was inmiddels
zodanig geprofessionaliseerd dat een handboek onmogelijk ‘de stand van de economische
wetenschap’ kon weergeven. Samuelsons textbook had dan ook niet voor niets als ondertitel
An Introductory Analysis. Het was onder andere bedoeld “... for readers who may never go
on to do any further formal work in economics.”26 Uiteraard was de theorie van Keynes
goed vertegenwoordigd, hetgeen overigens niet iedereen waardeerde. Economics “... aroused
a storm of dissent for its devotion of so many pages to Keynesian theory. [Nevertheless,]
Samuelson’s text made Keynes an accepted part of American economic thought.”27

Zoals uit Samuelsons eigen formulering al blijkt, was het vooral de inmiddels
zeer geavanceerde wiskundig-modelmatige benadering die ongeschikt was voor zijn
handboek. Niettemin gaf het boek, althans in de eerste edities, wat de behandelde
onderwerpen betreft wel een redelijk compleet overzicht van de stand van de economische
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25 Zie Zie bijvoorbeeld H. Maas, Spelregels van economen. De ontwikkeling van de economiebeoefening.
(Den Haag: Boom Lemma, 2010), met name het vierde hoofdstuk, en Ekelund & Hébert, A History,
582.
26 Uit de Preface van de 3de druk uit 1955.
27 Canterberry, A Brief History, 238.



wetenschap.28 Voor latere drukken was dat zeker niet meer het geval. Met betrekking tot
laatste dwarsdoorsnede van deze periode: de 9de en ook de 10de druk uit respectievelijk
1973 en 1976 missen ten gevolge van de onvermijdelijke vertraging waarmee handboeken
vernieuwende research opnemen een aantal ontwikkelingen. In het volgende hoofdstuk
komen we terug op een aantal nieuwe lijnen in het economisch denken die in de jaren
zestig en het begin van de jaren zeventig hun oorsprong vonden, zoals de speltheorie, de
theorie van de rationele verwachtingen en de theorie van de asymmetrische informatie. 

De opbouw van Samuelsons handboek is geheel verschillend van de tot dan toe
gebruikelijke. De (keynesiaanse) macro-economie stond voorop en kreeg een zwaar accent.
“Samuelson’s textbook was popular not so much because it was well written, but because
it elucidated and simplified the basics of Keynesian macroeconomics through the deft use
of simple algebra and clear graphs.”29 De prijsvorming op markten, de micro-economie,
komt pas daarna aan de orde. In het voetspoor daarvan behandelt Samuelson de
prijsvorming van de productiefactoren, de inkomensverdeling dus. Volgt de introductie
van de internationale handel, de betalingsbalans en ‘current economic problems’, zoals groei
en (onder)ontwikkeling en alternatieve economische systemen.

Wat betreft het paradigmatisch aspect bij Samuelson, Economics was het eerste
textbook dat de traditionele micro-economische benadering combineerde met de nieuwe
keynesiaanse macro-economie. De zo ontstane nieuwe benadering wordt wel aangeduid
als de neoklassiek-keynesiaanse synthese, in Engelstalige literatuur ook wel de neoclassical
synthesis genoemd. Daarover maakt Skousen in retrospect in 1997 de opmerking: “In reading
Samuelson’s earlier editions, a student might reasonably conclude that there are no other
schools of thought, at least in the mainstream. In fact, of course, Keynesian thought was
the subject of furious debate in economics departments across the country through the
1940s and into the 1950s, as young economists steeped in Keynesian thinking entered
professorial jobs and collided with the old guard.” Was Economics aanvankelijk een
vernieuwend handboek, later ging het tot de gevestigde orde behoren en werd het in de
jaren zestig en zeventig door meer radicale economen als conservatief en abstract weggezet.
Met name marxistisch geöriënteerde economen moesten weinig van Samuelson hebben.30

In de 9de druk van Economics uit 1973 vinden we, wellicht als reactie daarop, een stevige
uiteenzetting van de marxistische theorie, waarin de auteur “... tried to treat Karl Marx as
neither God nor Devil.”31

Overigens kreeg Samuelson vanaf 1966 concurrentie van Richard G. Lipsey &
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28 Met dank aan Stephen Martin voor zijn positieve antwoord op mijn vraag “Was Samuelson’s text a
more or less complete overview of what economics was about at that the time it came out?”
29 Skousen, The Making, 352.
30 Zie bijvoorbeeld Paul A. Baran & Paul M. Sweezy in Monopoly Capital. (New York: Modern Readers
Paperbacks, 1968), 122.
31 Samuelson, Economics, ix.



Peter O. Steiner, respectievelijk een Canadees en een Amerikaans econoom, met hun
handboek Economics. Dit textbook werd vooral in Groot-Brittannië populair.32 Het was niet
alleen in de titel, maar ook inhoudelijk in veel opzichten vergelijkbaar met Samuelsons
handboek, zij het dat Lipsey & Steiner met de micro-economie begonnen. Overigens
vonden ze de te praktiseren volgorde “a personal one”, hoewel ze voor de jaren zeventig
een voorkeur voor het schema micro-macro uitspraken omdat “... the thrust over the last
ten years has been to examine the micro underpinnings of macro functions.”33 ‘Lipsey &
Steiner’ werd tot in 1990 herdrukt.

6.3 De vierde dwarsdoorsnede: 1935

Deze dwarsdoorsnede is de eerste waarin we met twee typen HBS-onderwijs te maken
hebben, de HBS-A en de HBS-B. Dat roept (onder andere) de vraag op of er gedifferenteerd
werd wat betreft de methodekeuze. Nu is het denkbaar dat het taught curriculum op de
twee HBS-typen verschilde, aan de methodekeuze was dat in elk geval niet te merken. De
van overheidswege verstrekte voorschriften gaven daar ook nauwelijks aanleiding toe. In
de eerste plaats – we zagen het al eerder – ontliep het aantal te geven lesuren
staathuishoudkunde op beide schooltypen elkaar vooralsnog weinig. De formules voor de
de HBS-A en -B in de vierde en vijfde klas waren respectievelijk 1-2 (of 2-1) en 1-1. Relatief
was er weliswaar een flink verschil, maar absoluut gezien kon het ene extra uur over beide
jaren gezamenlijk voor de HBS-A het verschil niet maken, zeker gezien tegen de
achtergrond van de voortdurende klachten over het niveau van de A-leerlingen. In de
tweede plaats gaven de in 1935 actuele KB’s geen aanleiding tot differentiatie tussen de
A- en de B-richting; zie de bijlagen 1 en 2. De A-richting moest het doen met een KB uit
1923, toen de officiële programma’s nog zeer summier waren. De B-richting had te maken
met een, in de geest van die tijd, meer uitgewerkt KB uit 1934. Door dit verschil in karakter
zijn beide KB’s moeilijk onderling vergelijkbaar. Verder zijn methodes die differentiëren
tussen de A- en de B-richting rond deze dwarsdoorsnede niet aangetroffen. In de bezochte
archieven werd, voor zover er in de jaren dertig programmaboekjes aanwezig waren, wat
de methode voor staathuishoudkunde betreft evenmin onderscheid tussen beide
schooltypen gemaakt. Duyverman, die voor de cursus 1935-1936 een marktonderzoek
naar het gebruik van economiemethodes heeft gedaan, maakte geen onderscheid tussen
de A- en de B-richting.34 Toen hij een paar jaar later het onderzoek herhaalde, maakte hij
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32 Zie ook Skousen, The Making, 416.
33 Richard G.Lipsey & Peter O. Steiner, Economics, 3de druk. (New York: Harper & Row, 1972), vii.
34 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 204.



dat onderscheid evenmin.35 Kennelijk vond hij het verschil tussen beide schooltypen wat
de staathuishoudkunde betreft te gering om er in zijn onderzoek rekening mee te houden.
Om genoemde redenen zullen we wat de methodes betreft in deze dwarsdoorsnede geen
onderscheid maken tussen de HBS-A en -B.

Omstreeks 1935 werd ruim de helft (62½ procent) van de markt bediend door
drie methodes: Hoofdlijnen der staathuishoudkunde van Cohen, Beginselen der
staathuishoudkunde van Raaijmakers en Inleiding tot de economie van Zijlstra. Allereerst
kijken we naar de academic orientation van deze drie methodes. Om te beginnen maken
alle auteurs in hun inleidende beschouwing enkele opmerkingen over de achterliggende
‘moederwetenschap’, met name over het object en de methode. Verder kijken we naar de
door de methodes gehanteerde systematiek; in figuur 6.2 is deze weergegeven.

Figuur 6.2         De systematiek van de drie leidende economiemethodes omstreeks 1935.
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I.B. Cohen, Hoofdlijnen der Ch. Raaijmakers, Beginselen H.J. Zijlstra, Inleiding tot de 
staathuishoudkunde, 16de druk der staathuishoudkunde, 9de economie, 3de druk (1934)
(1935) druk (1934)

Inleiding Inleiding Inleiding
1  De ruilwaarde 1 De voortbrenging I   De Voortbrenging
2  De voortbrenging 2 Het ruilverkeer II  De Ruilwaarde
3  De verdeling 3 De verdeling. Het inkomen III De Ruilmiddelen
4  De ruilmiddelen 4 De regeling van de voort- IV De Verdeeling
5  Enige belangrijke brenging en de verdeling V  Het Verbruik

economische vraagstukken 5 Geschiedenis der VI De Geschiedenis der
(protectionisme, socialisme, staathuishoudkunde Economie
coöperatie,
bevolkingsvraagstuk)

Aanhangsel:
I  De verschillende 

economische scholen
II Enkele opmerkingen over de 

crisis van 1930 en volgende
jaren

35 Duyverman, Over den stand, 12.



Eén blik op deze figuur leert dat de traditionele, aan Jean-Baptiste Say ontleende,
systematiek in het midden van de jaren dertig nog springlevend was. En ook hier valt de
onderlinge uniformiteit op, ten opzichte van de vorige dwarsdoorsnede nog vergroot
doordat nu ook Cohen, in overeenstemming met de op dat moment actuele KB’s, een
geschiedenis van de staathuishoudkunde had opgenomen.

Geven de methodes een min of meer compleet beeld van de economische
wetenschap? Voor de vorige dwarsdoorsnede, die van omstreeks 1910, hebben we de drie
leidende methodes vergeleken met onder andere het dominante handboek van Marshall.
We kwamen toen tot de conclusie dat het simpelweg afvinken van gemeenschappelijke
onderwerpen weinig zinvol meer was. Een dergelijke conclusie moeten we ook voor de
voorliggende dwarsdoorsnede trekken: een vergelijking tussen de figuren 6.2 en 6.3 leert
dat we in grote lijnen de onderwerpen uit de drie handboeken wel in de methodes
terugvinden, maar binnen brede onderwerpen kunnen de economiemethodes de
handboeken niet meer volgen.

Figuur 6.3       Systematiek van de handboeken van Marshall, Taussig en Verrijn Stuart.
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A. Marshall, Principles of F.W. Taussig, Principles of C.A. Verrijn Stuart:
Economics, 8ste druk, Economics, 3de druk, 1 De Wetenschap der Volkshuis-
1920 1930 houdkunde en de Grondslagen

der Volkshuishouding, 3de druk, 
1930
2 Hoofdtrekken van de Leer 
der Maatschappelijke 
Voortbrenging, 1ste druk, 1931

I    Preliminary Survey I      The Organisation of Gecomprimeerd over beide boeken:
II   Some Fundamental Production

Notions II     Value and Exchange * de wetenschap der
III  On Wants and their III    Money and the volkshuishoudkunde

Satisfaction Mechanism of Exchange * waarde
IV  The Agents of IV    International Trade * prijsvorming

Production V     The Distribution of Wealth * de productiefactoren
V  General Relations of VI    Problems of Labor * de leer der voortbrenging

Demand, Supply and VII   Problems of Economic * geld en krediet
Value Organization * (internationale) handel

V   The Distribution of VIII Taxation
National Income



Het punt van de toenemende kloof tussen handboeken en economiemethodes is voor de
vorige dwarsdoorsnede al toegelicht met behulp van een vergelijking tussen Marshalls
Principles en de toen leidende methodes. In grote lijnen geldt een dergelijke vergelijking
voor de huidige dwarsdoorsnede nog steeds. Feitelijk kan ze nog worden versterkt door
bij wijze van voorbeeld te kijken naar de kostentheorie. In de (hier gebruikte) 8ste druk
van Marshalls Principles komt een vijftig pagina’s tellende verhandeling voor over de rol
van de kosten bij het waardevraagstuk. Het is een uitvoerige verhandeling over de betekenis
van de zogenaamde marginale kosten, de extra kosten bij een zeer geringe
productieuitbreiding. Marshall legt een relatie met de wet van de afnemende
meeropbrengst, betrekt de belastingheffing in het betoog, kijkt naar de consequenties voor
het begrip ‘substitutie’ (het vervangen van het ene productiemiddel door het andere) en
past de gevonden resultaten toe op de waardebepaling van agrarische en industriële
producten. De drie Nederlandse methodes komen in de verste verte niet aan de
uitgebreidheid en diepgang van Marshalls kostentheorie toe. Überhaupt ontbreekt daar de
notie van de marginale kosten. Bij Cohen spelen de kosten geen enkele rol in de
waardebepaling, Raaijmakers besteedt één pagina aan de ‘wet van de kosten’36, Zijlstra
maakt hetzelfde punt in een halve pagina.37

Wat het gebruik van andere dan neoklassieke paradigma’s betreft, het socialisme
is minder systematisch aanwezig dan in de vorige dwarsdoorsnede. Cohen besteedt nog
steeds de meeste aandacht aan deze stroming, maar waar hij in de 4de druk nog het
verschijnsel ‘waarde’ beurtelings en gelijkwaardig vanuit de neoklassieke en socialistische
visie benaderde, wordt in de 16de druk in het hoofdstuk over de ruilwaarde de waarde
uitsluitend neoklassiek verklaard. Niettemin is Cohen de enige auteur die het socialisme
een aparte paragraaf waardig acht. Raaijmakers en Zijlstra besteden uitsluitend in hun
historisch overzicht van de staathuishoudkunde aandacht aan het marxisme/socialisme,
een enkele losse opmerking daargelaten. De Historische School-benadering lijkt enigszins
geprofiteerd te hebben van de afgenomen aandacht voor het socialisme. Cohen blijft deze
benadering negeren, maar de beide andere auteurs besteden er wel aandacht aan.
Raaijmakers bespreekt een aantal fasentheorieën, onder andere die van List en Bücher,
Zijlstra wijdt één van zijn 50 ‘lessen’ aan dit soort theorieën.38

In hoeverre hanteren de methodes de modelmatige benadering van de
vakwetenschap? Wat dit punt betreft is er bijzonder weinig verschil met de methodes uit
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36 “De marktprijs heeft de neiging samen te vallen met de productiekosten” (Raaijmakers, Beginselen 59).
37 Hier past wellicht een relativerende kanttekening over de invloedrijke Oostenrijkse School in
Nederland, die vooral aandacht had voor vraagfactoren en minder voor aanbodfactoren, waaronder de
kosten. Anderzijds vond juist in de jaren twintig en dertig in Nederland een ‘shift’ plaats naar de
Angelsaksische benadering (Elzas, ‘Growing away’, 88). Verder besteedde een ‘Oostenrijker’ als C.A.
Verrijn Stuart wel degelijk aandacht aan de kosten (De Wetenschap der Volkshuishoudkunde, 199-224).
38 Raaijmakers, Beginselen, 38-40, Zijlstra, Inleiding, 46-51.



de vorige dwarsdoorsnede, 1910. We vinden er, om met Elzas te spreken, veel statements
en weinig analysis. De analyse blijft vrijwel steeds op het niveau van de definities en
classificaties. We verwijzen naar de opmerkingen hierover met betrekking tot de vorige
dwarsdoorsnede. Af en toe duikt een modelmatig element op, in alle methodes gaat het
dan om vrijwel dezelfde leerstofonderdelen: de neoklassieke grenswaardeleer, het model
van vraag en aanbod, de kwantiteitsvergelijking en de bevolkingstheorie van Malthus. De
kwantiteitstheorie, bij Cohen overigens afwezig, wordt door Zijlstra summier en verbaal
behandeld en door Raaijmakers algebraïsch.39 In feite is het de eerste keer dat we een
algebraïsch weergegeven relatie in een Nederlandse economiemethode aantreffen.
Raaijmakers gebruikt zelfs een uitgebreide versie van de kwantiteitsvergelijking, MV +
M’V’ = PT, waarin MV betrekking heeft op het chartale geld (munten en bankbiljetten)
en M’V’ op het girale geld (de banktegoeden). In deze dwarsdoorsnede treffen we ook
voor het eerst, en wel bij Zijlstra, een grafische voorstelling van het marktevenwicht aan
van een – overigens imaginair – product. In figuur 6.4 is deze voorstelling weergegeven.

Figuur 6.4
Het marktevenwicht 
bij Zijlstra.40

Wat het opnemen van elementen uit de maatschappelijke werkelijkheid betreft: nieuw ten
opzichte van de methodes uit de vorige dwarsdoorsnede is een verwijzing naar de actuele
economische situatie. De Grote Depressie van de jaren dertig woedde ten tijde van het
schrijven van de methodes in volle hevigheid. Gedurende de jaren 1930-1934 nam het
reëel nationaal product vrijwel steeds af. Als gevolg ervan nam de werkloosheid toe tot 17
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39 Raaijmakers, Beginselen, 81 en Zijlstra, Inleiding, 94. In zijn eenvoudigste vorm luidt de
kwantiteitsvergelijking: MV = PT, waarin M staat voor de geldhoeveelheid, V voor de omloopsnelheid
van de geldeenheid, P voor het algemeen prijspeil en T voor het aantal transacties. PT staat dus voor de
totale omzet in een bepaalde periode.
40 Zijlstra, Inleiding, 85.



procent van de beroepsbevolking in 1936.41 Raaijmakers besteedt als enige geen aandacht
aan deze ingrijpende gebeurtenis, hoewel hij toch een paragraaf “Economische crises” heeft
opgenomen. De behandeling in deze paragraaf blijft echter geheel steken in een
opsomming van mogelijke oorzaken in het algemeen, vrijwel zonder verwijzing naar
feitelijke gebeurtenissen. Cohen en Zijlstra besteden wel expliciet aandacht aan de crisis
van de jaren dertig.42 Toch is de manier waarop ze dat doen weer illustratief voor het
beschrijvende, weinig analyserende karakter van hun methodes. Het was midden jaren
dertig uiteraard nog te vroeg de depressie te analyseren in het kader van de keynesiaanse
theorie. De conjunctuuranalyse dateert echter al uit de late 19de eeuw; er waren zeker
mogelijkheden geweest deze analyse toe te passen op de actuele ontwikkelingen. Bovendien
had ook de gangbare neoklassieke theorie het een en ander te zeggen over oorzaak en
remedie van de crisis. Politici, ook in Nederland, beriepen zich aanvankelijk daadwerkelijk
op de pré-keynesiaanse theorie van het automatisch herstel.43 Een theoretische achtergrond
vinden we echter niet systematisch bij Cohen en Zijlstra, deze auteurs beperken zich tot
het noemen van enkele mogelijke oorzaken van de crisis. Verder bestaat de behandeling
van de Grote Depressie uit een beschrijving van de economische ontwikkelingen, het
noemen van de gevolgen voor de overheidsfinanciën en enkele voorgestelde maatregelen
om de crisis te bestrijden.

Ook het aandeel van een aantal praktische onderwerpen is nagenoeg gelijk aan
dat uit de vorige dwarsdoorsnede. Beschouwingen over geld, overheidsfinanciën en het
arbeidersvraagstuk nemen een onverminderd groot aandeel binnen de totale leerstof in;
zie hiervoor figuur 6.5.

Figuur 6.5      Ruimtebeslag van een drietal praktische onderwerpen in een percentage van 
                       het totaal aantal pagina’s in de methodes van omstreeks 1935.

Wat het onderbrengen van deze onderwerpen binnen de systematiek betreft, deze vindt
op min of meer dezelfde manier plaats als in 1910. Het geldwezen (de ruilmiddelen) krijgt
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Onderwerp Cohen Raaijmakers Zijlstra

Geld 17 27 26
Overheidsfinanciën 4 1 4
Arbeidersvraagstuk 22 15 14
Totaal 43 43 44

41 CBS, Statline. Van de werkzame beroepsbevolking, namelijk exclusief hen die minder dan 12 uur per
week werken of voor voor minder dan 12 uur per week werk zoeken, was zelfs 20 procent werkloos. 
42 Zijlstra, Inleiding, 68-70 en Cohen, Hoofdlijnen, Aanhangsel II.
43 Zie bijvoorbeeld A. Knoester, Economische politiek in Nederland. (Leiden, Stenfert Kroese, 1988), 45 e.v.
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44 Zijlstra, Inleiding, 158-169, Raaijmakers, Beginselen, 181-191 en Cohen, Hoofdlijnen, 166-175.

bij Cohen en Zijlstra een apart onderdeel, Raaijmakers brengt het onder bij het ruilverkeer.
De overheidsfinanciën worden bij Cohen als ‘speciaal onderwerp’ behandeld, bij
Raaijmakers worden ze aan het onderdeel ‘verdeling’ geplakt, bij Zijlstra aan het onderdeel
‘verbruik’. Het arbeidersvraagstuk wordt door allen voornamelijk bij de ‘verdeling’
behandeld. Zoals eerder opgemerkt, een voor de hand liggende manier om de praktische
onderwerpen in de gekozen systematiek onder te brengen was er niet. Des te opvallender
is de ruime aandacht voor deze onderwerpen.
                Om na te gaan in hoeverre voorbeelden gebruikt worden, vergelijken we de
teksten over de handelspolitiek. Elk van de drie methodes heeft een redelijk uitgebreide
tekst opgenomen van zo’n 9 à 12 pagina’s over dit in de jaren dertig politiek gevoelige
onderwerp.44 De voorbeelden, indien aanwezig, worden gebruikt om ontwikkelingen in
het verleden te illustreren (de vrijhandelsgezinde Republiek der Verenigde Nederlanden),
om producten te noemen die profiteren van invoerbeperkingen (schoenen) of om
producten te noemen die we vanwege de prijs beter in het buitenland kunnen blijven kopen
(graan). We vinden grote verschillen. Zijlstra noemt systematisch voorbeelden van
producten en bedrijfstakken, het liefst meerdere, bij alle vormen van en argumenten voor
protectie. De tekst maakt daardoor een zeer concrete indruk. Raaijmakers en Cohen
daarentegen maken nauwelijks van voorbeelden gebruik, behalve enkele historische
voorbeelden bij Cohen. Hun tekst blijft, ondanks het beschrijvende karakter, toch tamelijk
abstract. Zo beschrijft Cohen de werking van een invoerrecht van 40 cent op een artikel
met een oorspronkelijke prijs van ƒ 1, terwijl de lezer over de identiteit van het artikel in
het ongewisse blijft. 
                Hieronder geven we van elk van de drie auteurs de introductie van het
onderwerp ‘handelspolitiek’ weer, in de eerste plaats om een indruk te krijgen van de manier
waarop het onderwerp wordt ingeleid, in de tweede plaats om een indruk te krijgen van
het taalgebruik.

Op welke manier wordt de handelspolitiek geïntroduceerd?

Cohen:
De arbeidsverdeling en de ruiling, die wij herhaaldelijk als hoofdkenmerken der
hedendaagse samenleving leerden kennen, blijven niet beperkt binnen de grenzen van
één land. Onder de artikelen, die wij gebruiken, zijn vele, die in het buitenland zijn
voortgebracht, en bij de beschouwing van de wisselhandel bleek ons, dat wij in ruil
voor die goederen aan het buitenland in de regel geen geld geven, maar andere
goederen, producten van onze nationale arbeid.
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Raaijmakers:
Over geen enkel onderdeel der staathuishoudkunde is zo lang en zo heftig gestreden,
als over het voor en tegen van staatsbemoeiing met betrekking tot de buitenlandse
handel. Meer dan tweehonderd jaar was staatsbemoeiing ter bescherming van de
nationale nijverheid regel. [...] Eerst in het midden der vorige eeuw werd met het
stelsel van bescherming [...] gebroken, en gingen de meeste Staten op het voorbeeld
en gedeeltelijk ook onder drang van Engeland tot het vrijhandelsstelsel over. Spoedig
echter kwam er weder een kentering, want na 1870 keerde de ene Staat na de andere
weer tot het beschermende stelsel terug. Slechts Engeland en enkele kleinere Staten
bleven het beginsel der vrijheid getrouw. 

Zijlstra:
Wij zagen reeds, dat ten bate van het ruilverkeer de staat zorgde voor een muntstelsel
(Muntwet 1901), een circulatiebank (Bankwet 1919), een deposito instelling
(Rijkspostcheque- en Girodienst, sedert 1918, wet van 1916), een spaarbank
(Rijkspostspaarbank, sedert 1881, wet van 1880), en dat hij de banken van leening
regelde door de Pandhuiswet 1910, de hulp- of volksbanken door de Geldschieterswet
1932. Ook het vennootschapsrecht is voor het ruilverkeer van veel belang.

Zeer gewichtig is verder het stelsel der gevolgde handelspolitiek: of de staat, o.a. bij
het vaststellen van grensrechten, het stelsel van den vrijhandel huldigt of dat van
protectie, van bescherming der nationale voortbrenging. Nederland is thans nog in
hoofdzaak een vrijhandelsstaat, doch het protectionisme telt vele aanhangers, en wij
zullen zien, dat beide stelsels over krachtige argumenten beschikken.

Wat de introductie van de handelspolitiek betreft, geen van de auteurs doet moeite vanuit
de ervaring van leerling ‘te denken’. Er wordt bijvoorbeeld niet één concreet, geïmporteerd
artikel genoemd. De tekst van Cohen zou zich daar nog het beste toe lenen, maar blijft
abstract. Raaijmakers kiest voor een historische inleiding en Zijlstra plaatst de
handelspolitiek in een didactisch niet direct voor de hand liggend monetair kader, met een
opsomming van wetten die het ruilverkeer dienen te vergemakkelijken. Het taalgebruik
is, vergeleken met dat uit de vorige dwarsdoorsnede, onverminderd formeel. Wel is het
minder gecompliceerd dan dat in een overeenkomende, contemporaine tekst bij Verrijn
Stuart uit één van zijn handboeken.
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In Hoofdtrekken van de leer der maatschappelijke voortbrenging (1931) gaat Verrijn Stuart
in op de voordelen van de internationale handel:

Ik bepaal mij daarbij nu tot de rechtstreeksche voordeelen door deelneming aan het
internationaal ruilverkeer verschaft. Zooals ik hierboven reeds opmerkte staan
daarnaast andere van zeker niet minder belang, met name het reeds door Montesqieu
vermelde feit, dat: “l’effet naturel du commerce est de porter à la paix”; en voorts dit,
dat de handel in sterke mate tot vermindering van de prijsverschillen met betrekking
tot dezelfde goederen in ruimte en tijd bijdraagt. Naarmate de handel veelzijdiger is,
en over ruimer gebied zich uitstrekt, bevordert hij daardoor eene gelijkmatigheid in
het economisch leven, welke zonder zijn tusschenkomst zoude ontbreken of althans
sterk worden verminderd.45

In hun inleidingen merkten Cohen en Raaijmakers op dat ze geen strikte scheiding tussen
zijns- en waarderingsoordelen nastreefden. Alvorens na te gaan in hoeverre ze hun woord
gestand deden, vragen we aandacht voor een opmerkelijk aspect van het marktonderzoek
dat Duyverman voor deze dwarsdoorsnede heeft gedaan.  Hij geeft daarbij ook enig inzicht
in de methodekeuze van scholen met een verschillende levensbeschouwelijke kleur. Hij
heeft onderscheid gemaakt tussen rijks- en gemeentelijke scholen enerzijds en bijzondere
scholen (protestants, rooms-katholiek en overig bijzonder onderwijs) anderzijds.
Groeperen we de gegevens van dit onderzoek naar onze drie methodes, dan krijgen we
het beeld zoals weergegeven in figuur 6.6. Het gaat om HBS’en -A en -B, inclusief die
opgenomen in lycea.

Figuur 6.6 Aantal malen dat een methode is voorgeschreven in de cursus 1935-1936, 
verdeeld over openbaar en bijzonder onderwijs.46

Een eventueel verschil tussen de aantallen scholen van de diverse denominaties kan hier
nauwelijks gewicht in de schaal leggen: het aantal openbare scholen in 1935 bedroeg 87,
het aantal bijzondere scholen 80.47 De cijfers in figuur 6.6 bekijkend: enerzijds is opvallend
45 Verrijn Stuart, Hoofdtrekken, 513.
46 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 204.
47 Bartels, Een eeuw, bijlagen I en V.

                    Rijks- en gemeentelijke scholen Bijzondere scholen

Cohen 44 7
Raaijmakers 6 24
Zijlstra 18 7



de populariteit van Cohen bij de rijks- en gemeentelijke scholen en anderzijds die van
Raaijmakers bij de bijzondere scholen. De methode van Cohen besteedt relatief veel
aandacht aan het socialisme, een onderwerp dat vermoedelijk niet in de smaak viel in het
protestantse en rooms-katholieke onderwijs, maar in het openbaar onderwijs misschien
op meer sympathie kon rekenen. Daarnaast probeert Cohen naar eigen zeggen zo objectief
mogelijk te blijven. Blijkens het Voorwoord tot de 16de druk heeft hij ernaar gestreefd “...
bij het behandelen van vraagstukken, waar tegenstrijdige meningen tegenover elkaar staan,
op die strijd het volle licht [te] laten vallen, en er zich van [te onthouden] den leerling
bewust of onbewust de een of andere beschouwing op te dringen.”48 Toch meent Cohen,
zoals hij dat ook, maar nadrukkelijker, in de oudere versies van zijn methode stelde, dat de
leraar tekort zou schieten in het “... versterken bij zijn leerlingen van het moreel bewustzijn
en het gemeenschapsgevoel” als hij niet af en toe uitspraken deed over “wenselijkheden en
het aanwijzen van gedragslijnen.”49 Het lijkt er echter op dat Cohen dit soort uitspraken
in de loop der jaren steeds vaker aan de docent overliet, in zijn methode komen we ze, op
een enkele uitzondering na, in deze druk niet meer tegen. Kenmerkend is ook dat we een
eerder geciteerde en duidelijk normatieve uitspraak uit de 4de druk van zijn methode,
namelijk over de verspilling van het geven van een groot feest, in de 16de druk niet meer
aantreffen.

Raaijmakers was rooms-katholiek priester (S.J.), tevens hoogleraar
staathuishoudkunde te Nijmegen en auteur van een beschouwing als Is het kapitalistische
stelsel vereenigbaar met eene op christelijke grondslagen steunende sociale en economische orde?
Meer nog dan Cohen neemt hij in zijn methode stelling: aan een strikte scheiding tussen
zijns- en waarderingsoordelen heeft hij geen behoefte. In zijn Inleiding merkt hij op: “De
staathuishoudkunde is niet een zuiver speculatieve wetenschap, welke de verschijnselen
alleen constateert en zo mogelijk causaal verklaart, maar een practische wetenschap, welke
bovendien die verschijnselen heeft te beoordelen, en vast te stellen, wat in het belang van
de volkswelvaart behoort te geschieden en wat niet.”50 Niet al te overvloedig, maar toch
met enige regelmaat, brengt Raaijmakers zijn visie dan ook voor het voetlicht. Als het over
de productiefactor arbeid gaat, zal men in andere methodes niet snel ten aanzien van het
onderscheid tussen lichamelijke en geestelijke arbeid lezen: “Wel moet door de innige
vereniging van ziel en lichaam elke arbeid tot op zekere hoogte tegelijk èn geestelijk èn
lichamelijk zijn.”51 Of: “in verband met de menselijke waardigheid” moeten aan collectieve
arbeidsovereenkomsten bepaalde eisen worden gesteld. Gehuwde vrouwen dienen
bijvoorbeeld behoorlijk te kunnen zorgen voor de huishouding en de opvoeding van de
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48 Cohen, Hoofdlijnen, III.
49 Zie ook paragraaf 1.4 over de social meliorst-benadering.
50 Raaijmakers, Beginselen, 5. De cursivering is van Raaijmakers.
51 Raaijmakers, Beginselen, 10.



kinderen. “Geregelde fabrieksarbeid is daarmede niet verenigbaar.”52 Een laatste voorbeeld:
tegen de zogenaamde IJzeren Loonwet, ook wel de Wet van Lasalle genoemd, worden
behalve zakelijke, ook ethische argumenten in stelling gebracht.53 Zo wordt de pauselijke
encycliek Rerum Novarum uit 1891 geciteerd, waarin het onterend en onmenselijk wordt
genoemd de menselijke arbeid als koopwaar te beschouwen. Gegeven deze normatieve
inkleuring is het waarschijnlijk dat Raaijmakers’ methode vooral bij rooms-katholieke
scholen in de smaak viel. De religieus-conservatieve standpunten van Raaijmakers hebben
wel degelijk een ideologisch karakter, maar kunnen bezwaarlijk onder de social meliorist-
noemer worden gerangschikt. Het kapitalisme wordt uiteindelijk positief door hem
gewaardeerd, ondanks de gebreken die eraan kleven. De vraag die hij in de titel van de
eerder genoemde beschouwing stelde, beantwoordde hij dan ook positief. “De
eindconclusie is: Alle elementen van het kapitalistische stelsel zijn, op zichzelf beschouwd,
vereenigbaar met een op christelijke grondslagen rustende sociale en economische orde.”54

De vormgeving bij Cohen en Raaijmakers geeft geen aanleiding tot bijzondere
opmerkingen: het betreft per paragraaf vrijwel doorlopende tekst, een enkele cursivering,
geen illustraties. De vormgeving van de methode van Zijlstra daarentegen is bijzonder;
voor het eerst lijkt een poging te zijn gedaan via de indeling van de leerstof in combinatie
met typografische elementen de leerling tegemoet te komen. Behalve een indeling in
hoofdstukken, is de leerstof overzichtelijk ingedeeld in 50 ‘lessen’. Binnen de lessen is de
stof verdeeld in korte genummerde paragrafen/lemma’s van ongeveer een halve pagina elk,
500 in totaal. In de marge links van de tekst staan vetgedrukt de centrale begrippen
weergegeven, rechts in de marge staan nummers die verwijzen naar andere lemma’s,
waardoor in elk geval het idee van een samenhangend geheel wordt verkregen.

Aan een tweetal aspecten van het economieonderwijs rond het midden van de jaren dertig
besteden we nog afzonderlijk aandacht: aan een mogelijke differentiatie in didactiek tussen
de A- en de B-richting van de HBS en aan het karakter van het aanwezige oefenmateriaal.

Duyverman heeft in één van zijn enquêtes de vraag gesteld of er wat de
‘vakmethodiek’ betreft gedifferentieerd werd naar schooltype.55 We zagen al dat hij geen
aanleiding zag die vraag te stellen met betrekking tot de methodes, de antwoorden op de
didactiek-vraag wijzen evenmin op een groot verschil tussen de A- en de B-richting. Die
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52 Raaijmakers, Beginselen, 32.
53 Zoals eerder gemeld: de IJzeren Loonwet stelt dat het arbeidsloon niet structureel boven het
bestaansminimum kan uitkomen. Gebeurt dat tijdelijk toch, dan geven de arbeiders zich over aan hun
‘huiselijke (lees: seksuele) genoegens’ en zal het toegenomen arbeidsaanbod na verloop van tijd weer tot
loondaling leiden.
54 Ch. Raaijmakers, Is het kapitalistische stelsel vereenigbaar met eene op christelijke grondslagen steunende
sociale en economische orde? (‘s-Gravenhage: Ten Hagen, 1931), 101.
55 Duyverman, Over den stand, 34-38.



antwoorden waren nogal vaag en uiteenlopend. Nog de meest concrete antwoorden lieten
zien dat er op de A-afdeling meer Querverbindungen met andere vakken werden gelegd
en dat op de B-afdeling meer aan de zelfwerkzaamheid van de leerling kon worden
overgelaten (“de B-leerlingen nemen de stof gemakkelijker op”, ik kan “... met de B-
leerlingen dieper op de stof der Staathuishoudkunde [...] ingaan”). Als algemene conclusie
ten aanzien van dit punt stelt Duyverman dat “... van een aanpassing aan een bijzonder
schooltype [...] maar weinig sprake” was.

In deze dwarsdoorsnede treffen we voor het eerst oefenmateriaal aan. Zijlstra
heeft vragen achterin zijn methode opgenomen, doorgaans één per lemma, soms twee of
drie. Bij de methode van Raaijmakers behoorde een apart vragenboekje, met een wisselend
aantal vragen per paragraaf.56 Ook bij de methode van Cohen bestond een apart
vragenboekje, dat helaas achter de nevelen van de tijd is verdwenen.57 De vragen waarover
we wel kunnen beschikken, hebben vrijwel zonder uitzondering een memoriserend
karakter. Ze volgen nauwkeurig de hoofdtekst en zijn eenvoudig met die tekst te
beantwoorden. Enkele voorbeelden:

Zijlstra over productiefactoren:58

20. Welke drie productiefactoren worden onderscheiden; welke daarvan zijn 
oorspronkelijk; welke afgeleid?

21a. Op welke manieren werkt de natuur bij de voortbrenging mede?
b. Is die medewerking overal even belangrijk?
c. Is die medewerking ten allen tijde even groot geweest?

22. Wat is arbeid in economischen zin?
23a. Wat is te verstaan onder productieven en improductieven arbeid, wanneer men 

alleen de stoffelijke goederen tot de goederen rekent?
b. Waarom noemen anderen den arbeid, bijv. van een geneesheer, indirect 

productief?
Baerken (vragen bij Raaijmakers) over productiefactoren:59

18. Welke zijn de oorspronkelijke productiefactoren?
19. Op welke wijze werkt de natuur mee aan de productie?
20. Wie kenden bijzonder grote betekenis toe aan de natuur als productiefactor?
21. Geef voorbeelden, dat de natuur de voortbrenging tegenwerkt.
22. Kan de natuur zonder meer voortbrengen?
23. Over welke vraag is lange tijd gestreden en wordt nog gestreden?
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56 Joh. Th. M. Baerken, Vragen over staathuishoudkunde behorende bij Mr. Dr. Ch. Raaymakers [sic]
Beginselen der staathuishoudkunde, 2de druk. (‘s-Hertogenbosch: Malmberg, 1936).
57 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 205 noemt: S. Kromsigt,
Vragenboekje behorend bij de Hoofdlijnen van Cohen.
58 Zijlstra, Inleiding, 279-280.
59 Baerken, Vragen, 6.



Zonder nadere informatie, bijvoorbeeld over de aard van de toetsing op de diverse scholen,
zeggen boven weergegeven vragen weinig over het taught curriculum. Het is mogelijk dat
het type vragen zoals bij de methodes geleverd als een soort geheugensteun is gebruikt en
dat proefwerkvragen ook toepassingselementen bevatten. Het probleem is dat we daar te
weinig over weten. Een enkele toets is overgeleverd, zoals in figuur 6.7. Met name de eerste
vier vragen hebben een aanzienlijk opener karakter dan die bij de methodes van Zijlstra
en Raaijmakers en herinneren aan het karakter van de toetsing van omstreeks 1870.  Het
betreft echter een incidentele waarneming. 

Figuur 6.7
Voorbeeld van toetsing 
uit 1938.60

6.4 De vijfde dwarsdoorsnede: 1957

In 1957 maakte in elk geval het intended curriculum een duidelijk onderscheid tussen de
A- en de B-richting van de HBS. Het KB van 1954 voor de B-richting maakte het zichzelf
niet al te moeilijk en  schreef voor: “Beginselen van de waarde- en prijsleer. Capita
selecta.”61 Het toen actuele KB voor de A-richting dateerde nog uit 1937 en was vrij
uitvoerig; zie bijlage 2. Ook het aantal lesuren verschilde aanzienlijk: de B-leerlingen
kregen in totaal 1 wekelijks lesuur staathuishoudkunde (uitsluitend in de vijfde klas), de
A-leerlingen kregen zowel in de vierde als in de vijfde klas 2 uren staathuishoudkunde, 4
uren in totaal dus. Alle reden om tussen beide schooltypen wat de methodekeuze betreft
te differentiëren. Gebeurde dat ook?

In 1957 publiceerde J. van der Scheer een onderzoek naar het gebruik van
economiemethodes op 190 scholen.62 Hiervan gebruikten 170 scholen, 89 procent, één
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60 Deze toets is aangetroffen in een exemplaar van F. Vorstman, Hoofdlijnen der Ekonomie (Haarlem:
Tjeenk Willink, 1936).
61 De keuze voor de waarde- en prijsleer voor B-leerlingen werd wellicht ingegeven door het feit dat dit
onderdeel het meest ‘analytisch’ was.
62 J. van der Scheer, ‘De spreiding van onze leerboeken’. VOS-mededelingen nr. 45 (1957): 5-10.



van de twee methodes van J. van Zwijndregt, Beknopt leer- en leesboek der economie (2 delen)
of Hoofdstukken der economie (2 delen). De Hoofdstukken gingen, vooral wat de zuivere
theorie betreft, aanmerkelijk verder dan het Beknopt leer- en leesboek. Welke versie of
combinatie van versies gebruikten de 170 Van Zwijndregt-scholen? Daarover geeft Van
der Scheer de volgende informatie.

Beknopt leer- en leesboek deel I 33%
Beknopt leer- en leesboek de delen I en II 59%
Beknopt leer- en leesboek deel I + de Hoofdstukken deel 1 6%
Andere combinaties   2%

100%

De Hoofdstukken deel II werden blijkens dit marktonderzoek nauwelijks gebruikt. Wat Van
Zwijndregt betreft, zullen we ons beperken tot het Beknopt leer- en leesboek de delen I en
II, een ruime meerderheid van de scholen gebruikte deze methode.

Het onderzoek van Van der Scheer beperkte zich voornamelijk tot de HBS-A.
Aanvullend maakte Van der Scheer de volgende opmerking over de HBS-B: “Op de H.B.S.
B en op de B-afdelingen van de H.B.S. A/B en Lycea wordt overwegend Van Zwijndregt,
Leer- en leesboek I, voorgeschreven.” Van een echte differentiatie, d.w.z. van een op het
schooltype toegesneden methodekeuze, was dus geen sprake. In de schoolarchieven komen
we overigens ook wel afwijkende constructies tegen. Zo werd op de 5-jarige HBS in Den
Haag in het geheel niet gedifferentieerd en stond Zijlstra’s Inleiding tot de Economie nog
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Jacobus van Zwijndregt (1894-1964) was de auteur van
het veel gebruikte Beknopt leer- en leesboek der economie
en van het minder vaak gebruikte Hoofdstukken der
economie. Met het eerstgenoemde lesboek had Van
Zwijndregt in de jaren vijftig en zestig tot aan de
invoering van de Mammoetwet vrijwel het monopolie
op de HBS. Samen met C.J. Franssen schreef hij het
Beknopt leerboek der staatsinrichting. Van Zwijndregt
begon als leraar aan de Handelsdagschool in Den Haag,
in welke stad hij uiteindelijk ook wethouder van
Onderwijs, Kunst en Sport werd.

(Met dank aan mevrouw M.L. Zijlstra-Van Zwijndregt te Sneek.)



tot het einde van de jaren vijftig voor zowel A- als B-leerlingen op de boekenlijst.63 In
Groningen stond Van Zwijndregts Beknopt leer- en leesboek deel II voor de HBS-B
voorgeschreven, een keuze die niet onlogisch was gegeven het feit dat deel II aanzienlijk
analytischer was dan deel I en daardoor wellicht beter paste bij het karakter van dit
schooltype.64 In 1957 bestonden geen methodes die speciaal voor de HBS-B waren
geschreven. Wel verscheen twee jaar later Economie voor H.B.S.-B van A. Heertje, een
methode die wat betreft compactheid sterk doet denken aan de methodes van Van Rees
en Tellegen uit de 19de eeuw.65

Naast het bijna-monopolie van Van Zwijndregt was weinig ruimte voor
concurrerende aanbieders. Zoals uit bijlage 7 blijkt waren die er wel, ze moesten echter
genoegen nemen met een zeer bescheiden marktaandeel. Het meest gebruikte alternatief
met een marktaandeel van nog geen 5 procent was De werking van een volkshuishouding
van de Groninger hoogleraar F.J. de Jong. Het werk bestond uit twee delen, waarvan het
eerste door de auteur voor HBS-A leerlingen geschikt werd geacht. Degenen die zich
voorbereidden op de MO-examens Handelswetenschappen of Staathuishoudkunde en
Statistiek dienden ook deel 2 te raadplegen, dat op bepaalde punten een verdieping bood.
Door de van de bestaande methodes afwijkende structuur was het, zoals de auteur zelf
meldt in zijn Woord vooraf, een werk van “weinig conventionele aard”, een kwalificatie
die door H.H. Ensing in een korte bespreking volledig werd beaamd.66 Verder proeft men
enige aarzeling bij Ensing over de vraag of het boek eigenlijk wel geschikt was voor HBS-
leerlingen. “Het boek is niet speciaal voor de middelbare school geschreven, het zou
wellicht overweging verdienen hiermede bij een eventuele volgende druk meer rekening
te houden, eventueel de uitgave te splitsen.”67

Zoals eerder opgemerkt maakte de economische wetenschap vanaf de
keynesiaanse revolutie snelle veranderingen door. De economiemethodes moesten hun
plek zien te vinden in dit in beweging zijnde krachtenveld, hetgeen niet zonder aarzeling
gebeurde. Veel van die aarzeling is terug te vinden in het artikel van Van der Scheer, waaruit
we ons het volgende, lange citaat veroorloven. “Wat rest er van de leerboeken van voor de
oorlog, van een twintig jaar her? Leerboeken zijn vergankelijk, de leerboeken voor een
dynamisch vak als Economie in hogere mate dan boeken voor andere vakken. Een paar
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63 Haags Gemeentearchief, arch. 0545-01, nr. 65. 
64 Groninger Archieven, arch. 54, nrs. 347-348.
65 Heertjes Economie voor H.B.S.-B telde 59 pagina’s (3de druk), de methodes van Tellegen en Van Rees
respectievelijk 48 en 61 pagina’s.
66 H.H. Ensing, ‘Boekbespreking van De werking van een volkshuishouding’. Tijdschrift voor het
economisch onderwijs 54 (1954): 115.
67 In een persoonlijk contact met de auteur gaf ook A. Heertje als zijn mening dat De werking voor de
HBS-A “veel te hoog gegrepen was.” In het Voorwoord bij de 2de en 3de druk zegt De Jong een flink
aantal wijzigingen te hebben aangebracht, maar uit niets blijkt dat hij zijn boek daarmee geschikter
heeft willen maken speciaal voor het middelbaar onderwijs.



grepen: de vriendelijke Cohen, best-seller van 1936, op 25% van de scholen gebruikt, vindt
nu nog slechts op één school een getrouwe adept, Baumhauer & Eigeman en Feenstra zijn
op de scholen ter ziele. [...] De huidige voorman, Van Zwijndregt, komt in 1936 nog niet
voor, maar in zijn gele gewaad als van een opgaande zon schiet hij vooruit. [...] De
Economie slaat nieuwe wegen in, De Jong verschijnt, Buijs, Mabelis, Buitendijk, Geertman
volgen, binnenkort wellicht nog andere. [...] Critiek rijst tegen de nieuw verschenen
boeken, die alle hun verdiensten hebben, maar waarvan zelden iemand zegt: dit is nu het
boek waarop ik wachtte. Unanimiteit valt ook niet te verwachten: de oudsten onder ons
zijn nog met Pierson gezoogd, de jongeren met Keynes. En ook hij, die met zijn tijd wil
meegaan, ziet er tegenop een geestelijke reuzenzwaai te volbrengen, is gehecht aan zijn
geleidelijk opgebouwde methode, volstaat met aanvullingen en kleine verbouwingen en
vraagt zich misschien ook wel eens af: hoe lang zal dit nieuwe het ware blijven?”

Het balanceren op de grens tussen de oude en de nieuwe benadering komt,
behalve in de aarzeling bij Van der Scheer, ook tot uitdrukking in de keuze en opbouw
van de methodes. De methodes van Raaijmakers en Zijlstra werden in 1957 nog steeds
gebruikt, maar met een gezamenlijk marktaandeel van 2 procent speelden ze slechts in de
marge een rol. Het dominante Leer- en leesboek van Van Zwijndregt probeerde een
middenweg te bewandelen, of liever gezegd, probeerde twee wegen te bewandelen. Deel I
herinnert in opbouw en benadering sterk aan de oudere methodes, deel II is aanzienlijk
analytischer van karakter. Een voluit moderne methode als die van De Jong kwam niet
verder dan een marktaandeel van 4½ procent.

De traditie om het schoolvak economie als een afgeleide te zien van de vakwetenschap
wordt door Van Zwijndregt en De Jong voortgezet, de eerste in een hoofdstuk
‘Grondbegrippen’, de laatste in een hoofdstuk ‘Methodologische beschouwingen’. Beiden
maken daar opmerkingen over het object en de methode van de economische wetenschap.
Er is in dit opzicht echter wel een verschil met methodes uit eerdere dwarsdoorsneden.
Oudere methodes vielen doorgaans direct met de deur in huis door mee te delen waarmee
de staathuishoudkunde zich zoal bezig hield. Van Zwijndregt begint daarentegen met het
schetsen van het probleem van de complexe economische organisatie, het ingewikkelde
raderwerk van de productie: wat er allemaal bij komt kijken als een product gemaakt,
bewerkt, vervoerd en verkocht moet worden, welke productiefactoren dan ingeschakeld
moeten worden en waardoor het raderwerk aan de gang wordt gehouden (antwoord: het
eigenbelang). Pas nadat de leerling zich aldus over dit zogenaamde allocatieprobleem
verwonderd heeft, komt de economische wetenschap op de proppen.68 Iets dergelijks doet
De Jong. Via het verhaal van Adam en Eva in het Paradijs stelt hij eerst het fundamentele
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68 Het allocatieprobleem betreft de richting waarin de productiemiddelen worden aangewend.



probleem van de schaarste aan de orde. Daarna gaat hij in op object en methode van de
economische wetenschap.

Kijken we vervolgens naar de systematiek bij Van Zwijndregt en De Jong, om die
te vergelijken met de opbouw van Samuelsons handboek; zie figuur 6.8. Zowel bij Van
Zwijndregt als bij De Jong is wat de systematiek betreft uitsluitend gekeken naar de delen
I. In beide gevallen bestaat deel II uit een aantal capita selecta, zonder al te veel structuur
aangeboden, waaruit de docent naar believen kan putten.

Figuur 6.8       Gecomprimeerde inhoudsopgave van een handboek en twee methodes.69
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HANDBOEK ECONOMIEMETHODES
Paul A. Samuelson, J. van Zwijndregt,  Beknopt F.J. de Jong, De werking van een 
Economics, 3de druk, 1955 leer- en leesboek der economie, volkshuishouding, deel I, 2de

deel I, 13de druk, 1956 druk, 1955

1 Basic economic concepts *    Iets over de ontwikkeling * Methodologische
and national income van het economisch leven beschouwingen

2 Determination of national *    Productie en * Geld- en goederenkringloop
income and its fluctuations productiefacoren * Sparen en investeren

3 The composition and *    De onderneming * Oppotten en geldschepping
pricing of national output *    Rechtsvormen * Economische 

4 Distribution of income: the *    Vrije concurrentie. Trusts bewegingsverschijnselen
pricing of the productive en kartels * De bedrijfskolom
factors *    Prijsleer * Het nationale inkomen

5 International trade and  *    Economische kringloop. * Concentratie en combinatie
finance (Verdeling van het) * Inkomensverdeling

6 Current economic problems nationaal inkomen * De overheid
*    Het arbeidsloon * Internationale betrekkingen
*    Geld, krediet, banken * De prijsvorming van 
*    Conjunctuur en crisis consumptiegoederen
*    De staat en het sociaal- * De prijsvorming van 

economisch leven productiefactoren
*    Internationale handel * Wisselkoersen
*    Sociale wetgeving * Algemeen evenwicht en 
*    Enkele economische stelsels werkgelegenheid

en scholen

69 Met name de vier pagina’s tellende inhoudsopgave van De Jongs methode is sterk samengevat.



In paragraaf 3.5 zagen we dat gedurende de jaren vijftig van de 20ste eeuw meerdere keren
werd vastgesteld dat het economieonderwijs achterliep ten opzichte van de vakwetenschap.
Wie de systematiek van de dominante methode van Van Zwijndregt vergelijkt met die
van Samuelson kan zich daar iets bij voorstellen. Samuelsons handboek staat sterk in het
teken van het national income of de national output, daarmee een duidelijk macro-
economisch accent aanbrengend. We zien dat bij Samuelson het traditionele model van
Say is vervangen door een nieuw model, dat het onderscheid tussen macro-economie
(beschouwingen rond geaggregeerde grootheden zoals het nationaal product) en micro-
economie (de prijsvorming van producten en productiefactoren) als uitgangspunt heeft.
Bij Van Zwijndregt is het perspectief nog steeds sterk micro-economisch. Er is weliswaar
een hoofdstuk over de kringloop en (de verdeling van) het nationale inkomen, maar van
de 25 pagina’s van dit hoofdstuk gaan er slechts 7 daadwerkelijk over de kringloop. In zijn
deel II heeft de macro-economie overigens een iets prominentere plek: het bevat een
verhandeling over de conjunctuur, die ongeveer een kwart van het totaal aantal pagina’s
beslaat.

Van Zwijndregt meldt zelf in zijn Voorbericht bij de 1ste druk: “De gebruikelijke
indeling in productie, verdeling en ruil is gevolgd.” Nog in de 12de druk vinden we deze
mededeling. In de hier gebruikte 13de druk is die mededeling echter verdwenen. Toch is
de traditionele indeling nog niet onder de weight of the past bezweken. Vergelijken we de
inhoudsopgave van de 12de en de 13de druk met elkaar, dan zijn de verschillen gering. De
twee voornaamste wijzigingen zijn de introductie van de economische kringloop en het
verplaatsen van het hoofdstuk over de geschiedenis van het economisch denken van het
begin naar het einde van de methode. Voor het eerst komen we in een Nederlandse
economiemethode het didactisch instrument van de kringloop tegen, al rond het midden
van de 18de eeuw in Frankrijk ontwikkeld.

De systematiek bij De Jong komt sterk overeen met die van Samuelson. Door de
kringloopgedachte direct als uitgangspunt te nemen zet De Jong de macro-economie
voorop, hetgeen zijn tekst tot de eerste ‘moderne’ economiemethode in Nederland maakt.
Verder maakt De Jong in zijn systematiek gebruik van het later vaak toegepaste didactisch
instrument van de afnemende abstractie. Hij maakt eerst een aantal vereenvoudigende
vooronderstellingen, om die vervolgens één voor één te laten vallen. Zo behandelt hij eerst
het geval van een economie in een statische toestand, zonder overheidssector en zonder
contacten met het buitenland. Successievelijk voegt hij daar de economische dynamiek, de
overheid en de internationale betrekkingen aan toe. De prijsvorming van
consumptiegoederen, productiefactoren en vreemde valuta’s besluit het boek. Het
instrument van de afnemende abstractie is later bekritiseert door onder anderen Vernooij;
in een later stadium, tijdens de behandeling van de volgende dwarsdoorsnede, komen we
daarop terug.
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Geven de beide methodes een min of meer compleet overzicht van de
economische wetenschap in het midden van de jaren vijftig? Na het voorgaande zal
duidelijk zijn dat dat bij Van Zwijndregt allerminst het geval was. Ter inleiding laten we
eerst Samuelson aan het woord, die in zijn Introduction de doelstelling van het vak
economie aangeeft. In zijn ogen is het van belang  “... to gain understanding of the
following overwhelmingly important problems of modern economics: the causes of
depression, unemployment, and inflationary booms; and the causes of prosperity, full
employment, and the rising standards of living.”70 Kijken we nu naar Van Zwijndregts
inleiding, waarin – we vermeldden het al eerder – de complexe economische organisatie,
het allocatieprobleem dus, voorop stond. “Dit alles lijkt eenvoudig en vanzelfsprekend,
maar eigenlijk moeten wij ons verwonderen over het grote ingewikkelde raderwerk, dat
dagelijks over de hele wereld in functie is, om te maken, dat iedereen voor zijn inkomen
de goederen kan kopen, waaraan hij behoefte heeft.”71 Duidelijk is dat Samuelson een
voornamelijk macro-economisch perspectief hanteert en Van Zwijndregt een – traditioneel
– micro-economisch perspectief. Dit verschil is er verantwoordelijk voor dat veel,
voornamelijk macro-economische, onderwerpen bij Van Zwijndregt geheel of bijna geheel
ontbreken. We vinden bij hem niets over de “determination of national income”, waarbij
de relatie tussen sparen en investeren een hoofdrol speelt, bijna niets over de zogenaamde
multiplier, niets over de accelerator, vrijwel niets over de mogelijkheid om met
overheidsinkomsten en -uitgaven de conjunctuur te stabiliseren.72 Om bij dit laatste punt
aan te grijpen: Van Zwijndregt heeft wel een hoofdstuk ‘De staat en het sociaal-economisch
leven’ opgenomen, maar dat hoofdstuk handelt vooral over de organisatie van de economie,
over de kapitalistische economische orde, over de organisatie van het bedrijfsleven, over
kartels en mededingingswetgeving – kortom over het micro-economische
allocatieprobleem. Uiteraard is bij Van Zwijndregt de micro-economie goed
vertegenwoordigd, met als opvallende uitzondering de marktvormen tussen volkomen
concurrentie en monopolie, die we wel bij Samuelson vinden.

Van De Jongs methode kunnen we wat de dekking ten opzichte van de
vakwetenschap betreft meer verwachten; zijn systematiek staat immers in het teken van
de macro-economische kringloop en komt in veel opzichten overeen met die van
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70 P.A. Samuelson, Economics. An Introductory Analysis. (New York: MacGraw-Hill, 1955), 3. Overigens
constateert Brazelton, die van Samuelsons handboek de 1ste druk (1948) vergelijkt met de 9de (1973),
dat de nadruk in de loop der tijd wel verschoof in de richting van de micro-economie. Zie W.R.
Brazelton, ‘Samuelson’s Principles of Economics in 1948 and 1973’. Journal of Economic Education 8
(1977): 115-117.
71 J. van Zwijndregt, Beknopt leer- en leesboek der economie, deel I (Groningen: Wolters, 1956), 5.
72 De multiplier meet het effect van een bestedingsimpuls, bijvoorbeeld door de overheid, op het
nationaal product. De accelerator legt verband tussen een productietoename en een daartoe
noodzakelijke toename van de hoeveelheid kapitaalgoederen.



Samuelson. Toch merkt De Jong zelf op dat zijn “... boek zeker niet een volledig overzicht
over de economie [beoogt] te bieden; het wil slechts zoveel geven, als noodzakelijk is, om
een globaal inzicht te verkrijgen in de werking van een volkshuishouding.”73 Welke
onderdelen van de economie laat De Jong buiten beschouwing? Hij maakt het ons
gemakkelijk door een schema van de economische wetenschap te geven en vergeleken met
de inhoudsopgave blijken het vooral onderwerpen uit de toegepaste theorie te zijn, zoals
de econometrie, de economische aardrijkskunde, de economische geschiedenis, de leer van
de openbare financiën en de landbouweconomie, die De Jong buiten zijn methode laat.74

Maar een vergelijking met Samuelsons Economics maakt duidelijk dat De Jong voor het
overige redelijk compleet is. De onderwerpen die De Jong verder buiten beschouwing laat,
liggen voornamelijk in de sfeer van de business organization en de personal f inance,
onderwerpen die in de Verenigde Staten wel en in Nederland doorgaans niet tot de
algemene economie worden gerekend.

Wat het gehanteerde paradigma betreft, de behandeling bij Van Zwijndregt is
vrijwel geheel neoklassiek. In de vorige dwarsdoorsnede vonden we nog, en dan vooral bij
Cohen, het socialisme als min of meer gelijkwaardige benadering terug. Bij Van Zwijndregt
komt Marx’ arbeidswaardeleer zeer summier even om de hoek kijken (een halve pagina)
bij het onderdeel ‘Waarde- en prijsleer’ in deel II. Verder vinden we het socialisme uiteraard
in het historisch overzicht van de staathuishoudkunde. Het nieuwe keynesiaanse paradigma
vinden we min of meer ‘verstopt’ tussen een aantal conjunctuurtheorieën in deel II. De
Stufentheorien van de Historische School zijn in het begin door Van Zwijndregt gebruikt
om een kort historisch overzicht te geven van, wat we tegenwoordig globalisering zouden
noemen. Met name de theorie van Karl Bücher is hiervoor gebruikt.

De benadering van De Jong is een duidelijk voorbeeld van de neoklassiek-
keynesiaanse synthese. De behandeling valt in feite, na een aantal inleidende
beschouwingen, uiteen in twee gedeelten. In de eerste plaats de macro-economie, waarbij
de economische kringloop voorop staat. Een hoofdrol daarbij is weggelegd voor de manier
waarop Keynes meende dat investeringen en besparingen met elkaar in evenwicht
komen. In de tweede plaats de neoklassieke micro-economie, die we ook bij Van
Zwijndregt aantreffen. Ook bij De Jong vinden we de socialisten in het overzicht van
het economisch denken, opgenomen in deel II, maar in de reguliere tekst speelt deze
stroming geen enkele rol.75

In hoeverre gebruiken de methodes de analytische benadering van de
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73 F.J. de Jong, De werking van een volkshuishouding. Een eerste inleiding tot het economisch denken. (Leiden:
Stenfert Kroese, 1955), 4. De cursivering is van De Jong.
74 Het schema staat in De Jong, De werking, 28.
75 Wel nam De Jong een 57 pagina’s lange beschouwing over de planeconomie op, waarin hij tot de
conclusie kwam dat deze economisch gezien wellicht zou kunnen functioneren, maar onverenigbaar was
met de westerse politieke democratie (De Jong, De werking, deel II, 45 e.v.).



achterliggende vakwetenschap? Van Zwijndregt licht zijn aanpak in dit opzicht niet toe.
Dat was ook nauwelijks nodig, aangezien zijn werkwijze sterk overeen kwam met die van
vrijwel elke economiemethode tot dan toe, met uitzondering van die van Pierson. De Jong
had kennelijk wel de behoefte zijn benadering in dit opzicht te verduidelijken. Direct in
het begin zegt hij: “Het doel van dit boek is niet […] het beschrijven van een
volkshuishouding in de zin van het opsommen van een grote hoeveelheid feiten. Het doel
is wèl, de werking van een volkshuishouding te verklaren [….] Het doel van dit boek is
zeer in het algemeen een volkshuishouding theoretisch te ontleden – of, met een vreemd
woord: te analyseren.”76 De opname van deze passage in het begin van zijn methode wijst
erop dat De Jong zich ervan bewust was dat hij didactisch gezien een nieuwe weg insloeg.
De analytische aanpak, samen met het introduceren van het macro-economisch
perspectief, maakte dat de methode van De Jong van oudere economiedocenten “een
geestelijke reuzenzwaai” vereiste, om de woorden van de eerder geciteerde Ensing te
gebruiken. Zoals we al zagen volgden in het voetspoor van De Jong meer auteurs, zoals
Mabelis, Buijs en Heertje.

Kijken we eerst naar de methode van Van Zwijndregt, dan valt op dat ten
opzichte van oudere methodes als van Cohen, Raaijmakers en Zijlstra meer analytische
elementen zijn opgenomen. In die oudere methodes concentreerde het modelmatige aspect
zich met name in de waardeleer, in het bijzonder in beschouwingen rond de
totstandkoming van de evenwichtsprijs. Van Zwijndregt voegt daar een flink aantal nieuwe
elementen aan toe. We noemen enkele voorbeelden. Zo behandelt hij de vraag in hoeverre
de productiecapaciteit van een onderneming gebruikt zal worden. Het antwoord bevat de
inmiddels gebruikelijke ingrediënten ‘marginale kosten’ en ‘marginale opbrengsten’. Van
Zwijndregt hanteert daarbij tabellen en grafieken en leidt de marginale kosten af uit de
wet van de toe- en afnemende meeropbrengst. Ook de vraag in hoeverre een
productiefactor, zoals arbeid, zal worden ingezet wordt beantwoord met de begrippen
marginale productiviteit en arbeidsloon. De behandeling van een onderwerp als de
internationale handel en de betalingsbalans is bij Van Zwijndregt aanzienlijk analytischer
dan bij zijn voorgangers. Dat is voor een deel te danken aan zijn presentatie met schema’s
en cijfervoorbeelden. Als voorbeeld geven we het automatisme van de zogenaamde gouden
standaard, een systeem dat overigens door de meeste landen al in het begin van de jaren
dertig was verlaten; zie figuur 6.9. Deze figuur presenteert in feite een model van de
betrekkingen tussen de betalingsbalans, de wisselkoers, de geldhoeveelheid, het prijsniveau
en de hoogte van het disconto. Dit soort modellen zal men in oudere methodes tevergeefs
zoeken. Wel is het zo dat de analytische aspecten bij Van Zwijndregt grotendeels
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geconcentreerd zijn rond de micro-economie en rond monetaire onderwerpen. Maar, zoals
gezegd, de macro-economische economische kringloop ontbreekt niet geheel.

Figuur 6.9
Betalingsbalans 
en gouden standaard 
bij Van Zwijndregt.77

De opname van relatief veel analytische elementen ten opzichte van de oudere methodes
kan niettemin moeilijk verhullen dat de methode van Van Zwijndregt niet bepaald een
trendbreuk markeert ten opzichte van de traditie, zoals De Jongs methode dat wel doet.
De modelmatige aspecten zijn bij Van Zwijndregt stevig ingebed in een beschrijvende
omgeving. Veel hoofdstukken bestaan uit opsommingen, zoals die over de rechtsvormen,
trusts en kartels, geldfuncties en -standaarden, het bankwezen en de invloed van de staat.
Kenmerkend is ook dat hoofdstukken met een potentieel analytisch karakter in feite
eveneens uit opsommingen bestaan. Een voorbeeld is het hoofdstuk over de
conjunctuurbeweging. Na een beschrijving van de verschillende fasen van de
conjunctuurcyclus volgt een opsomming van mogelijke conjunctuurtheorieën, zonder
onderling verband gepresenteerd. Een ander voorbeeld is de theorie van de internationale
handel. Eerst presenteert Van Zwijndregt met behulp van cijfervoorbeelden en grafieken
Ricardo’s theorie van de comparatieve kostenverschillen. Deze theorie laat weinig
onduidelijkheid bestaan over de voordelen van vrijhandel. Toch laat Van Zwijndregt na
deze behandeling de gebruikelijke opsomming volgen van ‘argumenten der vrijhandelaren’
en ‘argumenten der protectionisten’, zonder deze argumenten in het licht van Ricardo’s
theorie te plaatsen.

Heel anders is de benadering bij De Jong. Zoals hij zelf al aankondigde gaat het
hem niet om de opsomming van een grote hoeveelheid feiten, maar om de analyse van de
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economie. De Jong bereikt dit door uit te gaan van de economische kringloop en rigoureus
binnen dit model te blijven redeneren. In feite doet zijn benadering sterk denken aan die
van Pierson in de 19de eeuw. Pierson ging weliswaar vanaf de 2de druk van zijn
Grondbeginselen van een aantal praktische onderwerpen uit, maar daarbinnen behandelde
hij de leerstof consequent volgens het model van de neoklassieke economie. Door middel
van de al gememoreerde methode van de afnemende abstractie bouwt De Jong zijn model
steeds verder uit tot en met de nationale rekeningen. Ook de micro-economische
prijstheorie krijgt haar plaats in dit model als De Jong opmerkt dat “... het dienstig kan
zijn, de coördinerende taak van het mechanisme der prijzen [...] nader te schetsen in het
raam van de kringloop.”78

We maken nog twee aanvullende opmerkingen bij De Jongs kringloopmodel. In
de eerste plaats is zijn benadering weliswaar sterk analytisch, maar nauwelijks wiskundig.
Hij maakt wel gebruik van grafieken, maar niet meer dan Van Zwijndregt doet. En die
grafieken hebben uitsluitend betrekking op de micro-economie: de kostenstructuur van
ondernemingen en het model van vraag en aanbod. De macro-economie wordt zonder
grafische voorstellingen behandeld, uitgezonderd dan afbeeldingen van de economische
kringloop; zie figuur 6.10 voor een vereenvoudigd voorbeeld. 

Figuur 6.10
De economische
kringloop bij De Jong.
De sectoren overheid
en buitenland
zijn vooralsnog buiten
beschouwing
gelaten.79

Algebraïsche vergelijkingen in het deel over macro-economie beperken zich goeddeels tot
de kwantiteitstheorie. Verder is er enig, nog vrij gecompliceerd, rekenwerk, bijvoorbeeld
als het gaat om absolute en relatieve prijzen. Zo drukt hij de prijs van een pakje pijptabak
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uit in de prijs van een doosje ‘cigaretten’.80 In het onderdeel over de prijstheorie komt wat
meer algebra voor. Voor het eerst vinden we daar een algebraïsche weergave van het model
van vraag en aanbod, in dit geval met betrekking tot de markt voor appels. Hieronder
geven we dit model weer.81

Het gebruik van algebra in een economiemethode was in die tijd nog zeer ongewoon.
Vandaar dat De Jong de moeite neemt uitvoerig uiteen te zetten hoe via een tabel en/of
een grafiek de ‘aequatieprijs’ kan worden berekend op 3; hij neemt er niet minder dan acht
pagina’s de ruimte voor. Merkwaardigerwijs behandelt hij de veel eenvoudiger en eleganter
algebraïsche methode niet.

Een tweede aanvullende opmerking betreft de zogenaamde kringloopdidactiek.
In de VOS-mededelingen werd daarover een bescheiden discussie gevoerd. In een artikel
uit 1957 verdedigt De Jong deze vorm van didactiek, die de macro-economie voorop stelt.82

Tot dan toe was de vraag waarmee te beginnen, met de micro- dan wel met de macro-
economie, geen punt van betekenis; het macro-economisch gezichtspunt was traditioneel
immers zeer onderbelicht in de economische wetenschap. Dat veranderde na de
keynesiaanse revolutie. “De eigenlijke strijd gaat m.i. over de vraag, of men als leraar, nàdat
inleidend algemene begrippen zijn behandeld,[...] eerst de kringloop, dan wel eerst de
prijstheorie moet behandelen.” Na kennis te hebben genomen van De Jongs De werking
van een volkshuishouding laat zijn antwoord zich raden. Toch komt De Jongs verdediging
in het betreffende artikel nogal pragmatisch en ook wel wat mager over. Het is zijns inziens
simpelweg een kwestie van ervaring welke methode de beste is. Hij beroept zich op eigen
ervaring in het universitaire onderwijs en op de ervaringen van zijn vriend A. de Jong, die
zowel aan de universiteit als de HBS had les gegeven. “Wij zijn unaniem [!] van mening,
dat de toegangspoort met het opschrift ‘kringloop’ voor de beginneling wijder open staat
dan die met het opschrift ‘prijstheorie’. Argument: bij de kringloop kan men nog wat
beschrijving inlassen; de prijstheorie is echter bijzonder streng wat betreft eisen van
formalisatie, zodat de laatste moeilijker is.”

Overigens doet ook Van Zwijndregt een duit in het zakje van de
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80 De Jong, De werking, deel I, 47.
81 De Jong, De werking, deel I, 239. Het subscript D staat kennelijk voor het uit de Engelse literatuur
afkomstige demand, het subscript S voor supply. Het symbool pA staat voor de appelprijs. Het symbool u
staat voor hoeveelheden.
82 F.J. de Jong, ‘Kringloop-didactiek’. VOS-mededelingen nr. 45 (1957): 1-3.

uD = 6 - 2 pA vraagschaal-3
uS = 2pA - 2 aanbodschaal
uD = uS evenwichtsvoorwaard
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83 Van Zwijndregt, Beknopt leer- en leesboek, deel I, 3.

kringloopdidactiek. In zijn Voorbericht maakt hij duidelijk vanuit didactische
overwegingen af te zien van het vooropstellen van de kringloopgedachte. “Hoewel
wetenschappelijk misschien aan te bevelen…”, ziet hij vooral didactische nadelen: “Immers,
gaat men uit van de economische kringloop dan wordt de leerling reeds dadelijk met een
groot aantal economische begrippen overstelpt en ziet hij door de vele bomen het bos niet.
Natuurlijk mag een behandeling van de economische kringloop in een modern leerboek
niet ontbreken, maar dan dient zij te juister plaatse te worden gebracht en kan eigenlijk
aan het eind van het leerboek eerst tot volle ontplooiing komen.”83 Bij De Jong vallen de
logische en de psychologische ordening van de leerstof samen, Van Zwijndregt verkiest
de psychologische ordening boven de logische. Vanuit didactische (psychologische)
overwegingen komen ze dus tot een verschillende systematiek.

In zijn Voorwoord spreekt Van Zwijndregt het vertrouwen uit dat zijn leerboek ertoe zal
“... leiden, dat onze leerlingen bij hun intrede in de maatschappij niet geheel onvoorbereid
staan tegenover de talloze economische vraagstukken, waarmede het huidige
wereldgebeuren ons overstelpt.” In hoeverre komt Van Zwijndregt aan deze expliciet
geformuleerde social efficiency-doelstelling tegemoet? En in hoeverre laat De Jong, die zoals
we zagen liever analyseert dan beschrijft, de maatschappelijke werkelijkheid in zijn
methode toe?

Wat de lastig inpasbare praktische onderwerpen betreft, het armoede- of
arbeidersvraagstuk is inmiddels zo goed als verdwenen, zowel bij Van Zwijndregt als bij
De Jong. Wel vinden we bij Van Zwijndregt nog de traditionele, lange opsomming van
sociale wetten, nu in het kader van ‘De staat en het economisch leven‘. Het
overheidsoptreden is door hem weer traditioneel achteraan geplaatst, zoals Jean-Baptiste
Say dat al deed om zijn laatste onderdeel, consommation des richesses, te vullen. Het
onderdeel geld- en bankwezen blijft sterk vertegenwoordigd in de Nederlandse methodes.
Van Zwijndregt wijdt 25 procent van het totaal aantal pagina’s aan dit onderwerp, De
Jong 20 procent. Eerder zagen we dat oudere methodes ook rond een kwart tot in een
enkel geval zelfs eenderde van de beschikbare ruimte aan monetaire zaken besteedden.
Samuelson komt wat het onderdeel geld- en bankwezen betreft niet verder dan 10 procent.
De inpassing bij Van Zwijndregt is min of meer traditioneel: het schema productie-
waarde-verdeling-ruilmiddelen-verbruik lijkt aan de inhoudsopgave ten grondslag te
liggen. De Jong grijpt de monetaire kant van de economische kringloop aan om het
geldwezen te behandelen.



Wat voorbeelden en andere verwijzingen naar de economische werkelijkheid
betreft, bij Van Zwijndregt vinden we die in ruime mate. Zijn tekst is doorschoten met
wat we casussen zouden kunnen noemen, soms over een stukje economische geschiedenis,
dan weer over de praktijk van de antikartelpolitiek of de inflatie door de eeuwen heen, een
enkele keer over een individueel bedrijf zoals Unilever. Ook op veel plaatsen in de
hoofdtekst worden voorbeelden gegeven; zo wordt het verschijnsel devaluatie geïllustreerd
met de koersval van het Engelse pond in 1931. In het enigszins abstracte onderdeel
‘prijsleer’ hebben vraag- dan wel aanbodcurves altijd betrekking op concrete producten als
eieren en auto’s. 

Bij De Jong vinden we weinig voorbeelden en verwijzingen naar de economische
werkelijkheid. Geen wonder bij een auteur die aankondigt dat hij “... niet een bepaalde,
concrete volkshuishouding – b.v. de Engelse, Franse, Belgische of Nederlandse
volkshuishouding – op het oog [heeft], doch ‘een’ moderne volkshuishouding in het
algemeen.”84 De tekst handelt dan ook over PH’s en CH’s (productie- en
consumptiehuishoudingen), de landen A en B, de banken X en Y en grafieken over de
marktwerking die zelden over een concreet product gaan. Slechts een enkele keer wijkt
De Jong van zijn abstracte pad af, bijvoorbeeld als hij de vraag naar dollars illustreert met
de handel in de Amerikaanse kogelpen – “in Amerika ball point genaamd” – of als hij
aardappelen in Nederland tot de vermoedelijk inferieure goederen rekent.85

Wat een eventueel ideologisch element betreft, noch Van Zwijndregt noch De
Jong neemt expliciet een politiek standpunt in. Van Zwijndregt besteedt in het geheel
geen aandacht aan normatieve vragen en behandelt de leerstof strikt neutraal. De Jong
besteedt in deel 2 van zijn methode wel aandacht aan normatieve economie, bijvoorbeeld
door de mogelijkheid van een ‘christelijke economie’ te onderzoeken. Hij doet dat echter
op een manier die een scherp onderscheid maakt tussen levensovertuiging en wetenschap.
De Jong meent dat “... de gehele economische theorie ‘waardevrij’ [is], d.w.z. onafhankelijk
[is] van het levensbeschouwelijk standpunt van de economische denkers.”86

Wat het taalgebruik betreft geven we een voorbeeld en kiezen daartoe de manier
waarop de inkomensverdeling wordt geïntroduceerd. De wijze waarop dit belangrijke
maatschappelijke vraagstuk aan de orde wordt gesteld zegt het een en ander over het
taalgebruik en daarnaast over de manier waarop de leerling wordt benaderd bij de
introductie van een nieuw onderwerp.
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85 Het ball point-voorbeeld staat op pagina 315, het aardappel-voorbeeld op pagina 258 (De Jong, De
werking, deel I). Het kenmerk van inferieure goederen is dat de gevraagde hoeveelheid ervan afneemt
als het inkomen stijgt.
86 De Jong, De werking, deel II, 143/144.
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Op welke manier wordt de inkomensverdeling geïntroduceerd?87

Samuelson:
F. SCOTT FITZGERALD: You know, Ernest, the rich are different from us.
ERNEST HEMINGWAY: Yes, I know. They have more money than we do.

ONE does not have to know anything about the laws of economics to have a lively
appreciation of the importance of income. The expression “Clothes make the man”
would be more nearly right if it were “Income makes the man.” That is to say, if
one can know but one fact about a man, knowledge of his income will prove to be
the most revealing. Then a rough guess can be made as to his political opinions,
his tastes and education, his age and even his life expectancy.

Van Zwijndregt:
De verdeling van het nationale inkomen geschiedt niet zodanig, dat een door de
Staat aangewezen orgaan met die verdeling over de bevolking wordt belast. In de
vrije economie wordt de opbrengst van de productie door het ruilverkeer over de
verschillende groepen van personen verdeeld: het verdelingsproces verloopt
automatisch. Natuurlijk kan de Staat door zijn wetgeving wel invloed op de
verdeling uitoefenen, doch in wezen is het verdelingsproces autonoom, een volgens
eigen wetten verlopend proces. Daarom is het wellicht beter, niet te spreken van
inkomensverdeling maar van inkomensvorming.

De Jong:
De paragraaf, waarmee thans een aanvang [wordt] gemaakt, moet het verschijnsel
van de vorming van inkomens in grote lijnen verklaren. Dit wil zeggen, dat wij
thans de betekenis gaan onderzoeken van het cirkeltje met inscriptie
“productiemiddelenmarkt” aan linkerzijde van het kringloopschema. De geldstroom
passeert dit cirkeltje van de bedrijven af naar de verbruikers toe. Hieruit volgt, dat
de bedrijven (ondernemers) de vragers zijn op de productiemiddelenmarkt, terwijl
de verbruikers in hun kwaliteit van dragers en bezitters van productiefactoren hier
de aanbieders zijn. De situatie is, wat dit betreft, op de productiemiddelenmarkt
dus precies tegengesteld aan die op de eindproductenmarkt.

87 Samuelson, Economics, 54. Van Zwijndregt, Beknopt lees- en leerboek deel I, 128. De Jong, De werking,
deel I, 284.



Het taalgebruik van de Nederlandse methodes is onverminderd formeel, zeker als je het
vergelijkt met dat van dat van hét wetenschappelijke handboek uit die tijd. Tegelijkertijd
wordt zo ook het verschil in benadering duidelijk. Samuelson benadert de
inkomensverdeling als een eigenstandig probleem en gaat in op het maatschappelijk belang
van de inkomensverschillen. Voor Van Zwijndregt en De Jong is de inkomensverdeling in
de eerste plaats een onderdeel van de economische theorie: de inkomensverdeling ontstaat
als de productiefactoren hun beloning krijgen. Aan de sociaal-politieke betekenis van de
inkomensverdeling besteden deze beide auteurs geen aandacht.

Wat de opmaak betreft: illustraties ontbreken nog steeds geheel, op een portret
van Keynes bij De Jong na. Het betreft in beide gevallen doorlopende tekst, met de
cursivering en vetgedrukte woorden en zinnen als enige typografische tegemoetkoming.

Een aparte vermelding verdient het gebruik van (beschrijvende) grafieken en
tabellen. Deze komen met name bij Van Zwijndregt voor, De Jong gebruikt ze bijna niet.
De mate waarin Van Zwijndregt dit soort cijfermatige informatie opneemt was tot dan
toe ongebruikelijk. Tijdens de vorige dwarsdoorsnede kwamen grafieken en tabellen vrijwel
niet voor. En nu neemt Van Zwijndregt, afgezien van cijfervoorbeelden, ruim vijftig
grafieken en/of tabellen op, gerekend over de beide delen van zijn methode. Er is in dit
opzicht dus sprake van een trendbreuk. De grafieken en tabellen bestrijken een breed
terrein, van de productiviteit in de industrie tot de koopkracht van de gulden in de jaren
dertig, van de Nederlandse handelsbalans tot de groothandelsprijzen gedurende de periode
1750-1935. 

De vraag in hoeverre de opname van dit soort materiaal de leerstof ‘dichterbij de
leerling brengt’ is lastig te beantwoorden. In hoofdstuk 3 zijn we verschillende uitspraken
tegengekomen (van de commissie-De Vries en de hoogleraar Begeer) waaruit bleek dat
de noviteit van dit soort grafieken en tabellen leerlingen en soms ook leraren voor
problemen stelde. Maar voor het overige zal een en ander mede en misschien wel vooral
afhangen van de leerstijl van de individuele leerling. Het minste dat opgemerkt kan worden
is dat grafieken en tabellen altijd omlijst worden door bijbehorende tekst en dat de leerstof
zo op meerdere manieren wordt aangeboden. Overigens gebruikt ook Samuelson in de
3de druk van Economics veel tabellen en beschrijvende grafieken; daarbij moet vermeld
worden dat in de Amerikaanse traditie economiemethodes al in een vroeg stadium dit
soort materiaal opnamen, zie bijvoorbeeld het eerder besproken Introduction to Economics
van Williamson (1923).

Ten slotte kijken we naar het bijbehorende oefenmateriaal. De methode van Van
Zwijndregt werd geleverd met een apart werkboekje, De Jong nam oefenmateriaal achter
in zijn methode op. Overziet men de vragen, zowel bij Van Zwijndregt als bij De Jong,
dan vinden we weliswaar veel opgaven met een strikt memoriserend karakter, maar ten
opzichte van de opgaven uit de vorige dwarsdoorsnede zijn er veel vragen bij die – volgens
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de taxonomie van Bloom – eerder in de richting van inzicht en toepassing gaan. We geven
daarvan enkele voorbeelden.88

Van Zwijndregt over de wisselkoers:
Stel: Nederland heeft de gouden standaard. De wisselkoersen bewegen zich dus binnen
de goudpunten. Zeg of die koers stijgt, dan wel daalt als:
a. Nederland veel importeert;
b. Een lening aan Nederland wordt terugbetaald;
c. Nederland veel inkomsten trekt uit rente en dividend;
d. Veel buitenlandse toeristen in Nederland verblijven.

De Jong over de wisselkoers:
Stel dat de wisselkoers van A op B volkomen gefixeerd is. Stel voorts, dat door de een
of andere oorzaak in A een stijging van de vraag naar goederen uit B optreedt. Welke
reacties treden nu op, indien de prijsniveau’s in de beide landen geen wijziging
ondergaan?

Van Zwijndregt over elasticiteit:
* Wat dunkt u van de elasticiteit van de vraag naar: brood, zout, chocola, parfum,
penicilline, tramkaartjes, gas, water, elektra, televisietoestellen, kinderschoentjes,
romans, kranten, bier.
* Als de vraag naar auto’s zo elastisch is, waarom worden de prijzen dan niet
voortdurend verlaagd?

De Jong over elasticiteit:
Gegeven: Indien de prijs van de waar X 200 bedraagt, is de vraagsnelheid 1500; indien
de prijs 196 bedraagt, is de vraagsnelheid 1530. Gevraagd: bereken de prijselasticiteit
van de vraag in de omgeving van het punt (px, ux) = (200, 1500). Vergelijk vervolgens
de waarden van het product px · ux in de beide genoemde punten.89

Vergeleken met de vragen in de methodes van Raaijmakers en Zijlstra uit de vorige
dwarsdoorsnede, die vrijwel zonder uitzondering op memoriseren waren gericht, wordt nu
duidelijk meer van de leerling geëist. Leerlingen worden geacht een model, in dit geval
betreffende de bepaling van de wisselkoers, of een modelmatig weergegeven relatie, in dit
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88 Bij Van Zwijndregts methode werd een apart werkboekje geleverd, geschreven met medewerking van
B.H. Schoonenberg. De Jong nam achterin zijn twee delen een ‘vragenlijst’ op.
89 Onder de ‘vraagsnelheid’ verstaat De Jong de per tijdseenheid gevraagde hoeveelheid goederen.



geval de vraagfunctie, te begrijpen en de verworven kennis ook te kunnen toepassen. Het
ten opzichte van de vorige dwarsdoorsnede analytischer karakter van de tekst van beide
methodes zet zich dus voort in de aard van het oefenmateriaal.

6.5 De zesde dwarsdoorsnede: 1972

Deze dwarsdoorsnede ligt relatief dicht tegen de vorige aan. De korte duur van de zo
gecreëerde tussenliggende periode van slechts 15 jaar is goed verdedigbaar als we in
aanmerking nemen dat in de jaren na de aanvaarding van de Mammoetwet in 1963
gewerkt werd aan een nieuw programma. Dit programma werd in het begin van de jaren
zeventig na een korte experimenteerperiode ingevoerd. Het examenprogramma was
zodanig vernieuwend – we zagen het eerder – dat soms van een nieuw vak werd gesproken
of minstens van een “geestelijke reuzenzwaai”.

We hebben in deze dwarsdoorsnede met een aantal nieuwe elementen te maken.
In de eerste plaats hebben met de Mammoetwet het HAVO en het VWO hun intrede gedaan.
Zagen we eerder dat de differentiatie wat het economieonderwijs betreft tussen de HBS-
A en -B niet echt van de grond is gekomen, tussen het HAVO en VWO was de differentiatie
er duidelijk wel en kwamen er expliciet op het HAVO dan wel op het VWO gerichte
methodes op de markt. Een tweede nieuw element was het schriftelijk eindexamen, dat
na ruim een eeuw weer terugkeerde. Een derde element was relatief nieuw: de tamelijk
summiere examenprogramma’s tot dan toe, die in KB’s waren vervat, werden vervangen
door aanzienlijk uitvoeriger programma’s. Deze werden in de vorm van interne
uitwerkingen vastgesteld. Weliswaar werden deze uitwerkingen officieel pas in 1972
(HAVO) en 1974 (VWO) gepubliceerd, ze hadden echter een voorgeschiedenis die teruggaat
tot 1965; zoals we eerder zagen kwam toen de commissie-De Jong met nieuwe
programma’s voor de economische vakken. Tussen 1965 en 1972/1974 circuleerden diverse
concept-uitwerkingen, die de programma’s van de commissie-De Jong nader uitwerkten.90

Op grond van dit soort voorlopige leerstofomschrijvingen werden voorafgaand aan de
eerste officiële schriftelijke examens vanaf 1971 proefexamens georganiseerd op de
zogenaamde experimenteerscholen. De inhoud van die examens wees vooruit naar de later
te publiceren officiële programma’s. Om deze redenen zullen we hier de officiële
programma’s toch gebruiken, ondanks het feit dat ze op respectievelijk twee jaar na het
onderhavige ijkmoment zijn gepubliceerd.

Eerst besteden we enige aandacht aan de interne uitwerkingen, waarbij we met
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90 In het archief van de huidige vakvereniging (VECON) en haar voorganger bevinden zich meerdere
concepten en commentaren op concepten van de programma’s, overigens niet altijd gedateerd en van
auteurnamen voorzien.



name naar het onderscheid tussen het programma voor het HAVO en dat voor het VWO
kijken. De toelichting bij de HAVO-uitwerking benadrukt, naast de aansluiting bij het hoger
beroepsonderwijs, het social eff iciency-karakter van het programma. “Het algemeen
vormend karakter van dit onderwijs eist geen diepgaande theoretische kennis van de
economie. Het vraagt wel inzicht in en kennis van tal van maatschappelijke verschijnselen.”
De toelichting bij het VWO-programma gaat een stap verder. Naast uiteraard “inzicht in
het economisch aspect van het maatschappelijk gebeuren”, dient de leerling vertrouwd te
raken “... met de beginselen van de wijze waarop de economische wetenschap (doch deze
niet alleen) maatschappelijke verschijnselen analyseert met behulp van het redeneren
binnen een geheel van onderstellingen.” Naast de social eff iciency-doelstelling speelt het
formelevormingsargument hier kennelijk een rol. De aan Heertje ontleende uitdrukking
“leren redeneren binnen een geheel van onderstellingen” wijst daar ook op. Deze indruk
wordt nog versterkt door de opmerking “Een scholing in kritisch-analytisch denken draagt
bij tot een algemene vorming die verder gaat dan het enge vakgebied op zichzelf.” Wat de
rol van de wiskunde betreft wordt met name bij het VWO-programma opgemerkt dat de
algebra slechts een hulpmiddel is dat geen eigen leven mag gaan leiden en dat het zicht
op de economische inhoud niet mag vertroebelen.

De systematiek van de interne uitwerkingen hoefde uiteraard door de
methodeauteurs niet gevolgd te worden. Niettemin kan het interessant zijn naar de
systematiek te kijken, aannemende dat ze niet willekeurig gekozen was. Het verbaast dan
niet te zien dat het onderscheid tussen micro- en macro-economie leidraad in beide
programma’s is geworden. Het traditionele, op Jean-Baptiste Say teruggaande, model, dat
altijd een variant op het schema productie-verdeling-verbruik is geweest, was al eerder in
methodes als van De Jong en Heertje verlaten; nu gebeurde dat ook in de officiële
leerplanomschrijvingen. De systematiek van het HAVO-programma was als volgt: macro-
economie / micro-economie / geldwezen / overheid / internationale betrekkingen. We
zagen eerder dat het niet altijd even gemakkelijk was praktische onderwerpen te integreren
in het model van Say. Iets dergelijks zien we ook hier: het schema macro/micro bood
kennelijk onvoldoende houvast om een aantal praktische onderwerpen aan bod te laten
komen. Daarom werden het geldwezen, het optreden van de overheid en de internationale
economische betrekkingen eenvoudig als aparte onderdelen gepresenteerd. De systematiek
van het VWO-programma was min of meer dezelfde: micro-economie / macro-economie /
internationale economische betrekkingen / overheid. Het geldwezen werd gekoppeld aan
de monetaire kant van de economische kringloop, zoals De Jong dat ook deed.

Parallel aan de nadruk op het formelevormingsargument legt het VWO-
programma aanzienlijk meer nadruk op de modelmatige benadering dan het
HAVO-programma. Zo bevat de VWO-uitwerking een uitgebreid onderdeel over het object
en de methode van de economie, met daarin aandacht voor de diverse soorten modellen,
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soorten vergelijkingen, de oplossing van het model en de stabiliteit ervan; in het HAVO-
programma ontbreekt een dergelijk onderdeel. Verder zijn de diverse VWO-onderdelen
aanmerkelijk modelmatiger uitgewerkt dan op HAVO-niveau, met vooral in het onderdeel
micro-economie, ondanks de relativerende opmerking over het gebruik van de wiskunde,
tegen de achtergrond van de Van Zwijndregt-benadering toch relatief vergaande
algebraïsche technieken (differentiaalquotiënt, de Lagrange-techniek). We herinneren hier
aan de wens het atheneum-A ‘niveau’ te geven door het vak economie I op
wetenschappelijke wijze aan te bieden, tegen welke achtergrond dit ambitieuze programma
dient te worden gezien.

Over welke methodes hadden de economiedocenten de beschikking? Er is een
marktonderzoek van Schoorl uit 197291; zie ook bijlage 9. Daaruit blijkt voor beide
schooltypen een dominant marktaandeel van de methodes van Heertje. Zijn HAVO-
methode, Elementaire economie, lijkt tweederde van de markt te bedienen. Een goede tweede
is Kiezen en delen van Van Dijk & Moret. Voor het VWO is Heertjes dominantie nog
duidelijker: 85 procent van de scholen koos voor De kern van de economie. De rest van de
markt werd verdeeld tussen Hollebrand & Stassen, Economie voor het voortgezet onderwijs,
en Geertman & Geertman, Economie: leerboek voor het voorbereidend wetenschappelijk en het
hoger algemeen voortgezet onderwijs. Er is nog wel een probleem met het marktonderzoek
van Schoorl: het betreft uitsluitend zogenaamde experimenteerscholen, dus scholen die
voorafgaand aan de officiële, nieuwe examens alvast volgens het nieuwe programma
examineerden. Waren de methodes van Heertje ook ná de experimenteerperiode
overheersend? Hoewel de dominantie van Heertjes marktaandeel legendarisch is, is het
bij gebrek aan overgeleverd marktonderzoek lastig ondubbelzinnige bevestiging te krijgen.
Toch zijn er wel aanwijzingen die Heertjes marktaandeel bevestigen. Advertenties van zijn
uitgever in die tijd, Stenfert Kroese, waarin gesteld wordt dat 80 procent van de scholen
de methodes van Heertje gebruikte, zijn als bewijsmateriaal misschien niet zo
overtuigend.92 Hartkamp stelde in 1983 het marktaandeel van De kern van de economie en
Elementaire economie aan het einde van de jaren zeventig beide nog op rond de 70 procent.93

In een ander artikel meldt Hartkamp dat De Kern van de economie “... min of meer bij
gebrek aan alternatieven, in het begin van de jaren zeventig maatgevend voor de inrichting
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91 E. Schoorl, ‘Economie op dagscholen: uren en leermiddelen’. Didactiek der Sociale Wetenschappen 3
(1972): 6.
92 De economie-uitgever van Stenfert Kroese uit die tijd, J.K. van der Sluijs, stelde in een gesprek (8
maart 2012) dat het marktaandeel van De kern in de jaren zeventig tot 90 procent opliep en dat van
Elementaire economie tot 80 procent.
93 H.J. Hartkamp, ‘Petje op, petje af, deel 1: Heertje‘. Appels en peren 1 (1983): 15-18.



van het economieonderwijs [werd].”94 Die alternatieven waren er overigens wel, zoals we
zagen.

Wat het HAVO betreft, lijken de methodes van Heertje en Van Dijk & Moret voor
de hand liggende kandidaten om te analyseren. Welke VWO-methode naast De kern in
aanmerking komt is in feite om het even, gegeven de nauwelijks van elkaar afwijkende
marktaandelen van de twee alternatieve mogelijkheden. De methode van Hollebrand &
Stassen is in dit opzicht het interessantst, gegeven de juridische procedure die Heertje
tegen de beide auteurs aanspande met de beschuldiging van plagiaat.

De 1ste druk van de methode van Hollebrand & Stassen kwam uit in 1970. Nog
in hetzelfde jaar spande Heertje een kort geding aan tegen de twee auteurs (en hun uitgever,
Born te Assen). Zijn beschuldiging was dat de methode van Hollebrand & Stassen te veel
leek op De kern, die al in 1962 voor het eerst was verschenen, sterker, de methode van de
twee auteurs zou zijn geschreven “... met De Kern ernaast”. Heertje verloor het geding,
ging in hoger beroep, maar ook het gerechtshof verwierp in 1977 zijn bezwaar. Ten slotte
boog de Hoge Raad zich over deze zaak, om in 1979 tot dezelfde conclusie te komen als
het gerechtshof.95

Om zijn beschuldiging van plagiaat te onderbouwen overlegde Heertje al tijdens
het kort geding een rapport van deskundige prof. dr. J.G. Knol, hoogleraar economie aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam, waarin gewag werd gemaakt van “treffende
overeenkomsten” met Heertjes methode. Later schakelde ook het gerechtshof deskundigen
in, namelijk prof. dr. F.J. de Jong, prof. dr. H. de Haan en dr. S.K. Kuipers. Heertje claimde
originaliteit op een aantal punten.96 Genoemd worden onder andere “de modelmatige
presentatie van de leerstof, met geïntegreerde behandeling van de macro- en micro-
economie, waarbij begonnen wordt met de behandeling van de macro-economie“.
Daarnaast wordt een aantal andere punten genoemd, waaronder “kringloopdiagrammen
ter introductie van de macro-economie” en “tabellen, gebezigd bij de boekhoudkundige
beschrijving van het economisch proces (kringloop)”. Het arrest van de Hoge Raad stelde
zich wat deze punten betreft achter de uitspraak van het gerechtshof op: zo was de
modelmatige presentatie met de macro-economie voorop eerder vertoond – expliciet werd
verwezen naar De werking van een volkshuishouding van F.J. de Jong – en behoorden
diagrammen en tabellen zo langzamerhand tot het gebruikelijke gereedschap van de
econoom.
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94 H.J. Hartkamp, ‘De Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs, Van pressiegroep tot alternatieve
uitgeverij’. In Vernieuwing. Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding 46 (1986): 69-73. Opgenomen in
Stichting LWEO, Jullie zijn nog niet van me af! (1998), 12-21.
95 Onder andere Vrij Nederland berichtte op 3 oktober 1970 uitgebreid over deze zaak onder de wat
flauwe kop “Geplagiheertje’.
96 Zie het arrest van de Hoge Raad: HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339 m.nt. Wichers Hoeth
(Heertje/Hollebrand).



We kijken nu naar de academische oriëntatie van de economiemethodes. Alle methodes,
ook die voor het HAVO, maken in de inleiding opmerkingen over het object, de methode
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HAVO-METHODES VWO-METHODES
A. Heertje, G. van Dijk & A.L.A. A. Heertje, De kern J.J. Hollebrand & C.R.
Elementaire Moret, Kiezen en delen, van de economie, 6de/ Stassen, Economie voor
economie, 3de druk (1975) 1ste druk (1973/1969) het voortgezet 
7de druk (1974) onderwijs, 4de/2de

druk (1976/75)

I   Beschrijvende Deel 1 Deel 1 Deel 1
economie * Inleiding * Inleiding * Inleiding

* Gezinnen * Consumptie * Nationaal inkomen * Economische
* Ondernemingen * Productie * Keynesiaanse kringloop
* Overheid * Kringloop theorie (1) * Macro-economische
* Buitenland * Nationaal inkomen * Geld en banken theorie
* Geld en banken * Capaciteit en * De consument (1) * Geld en banken

bestedingen * De producent (1) * Marktvormen
II  Macro-economie * Geld * Prijsvorming (1) * De vraagcurve (1)
* Nationaal * Economische * Keynes en de * De aanbodcurve

inkomen politiek klassieken * Conjunctuur en 
* Vraagfactoren * Nationaal inkomen structuur
* Aanbodfactoren Deel 2 in de tijd * Internationale economie
* Economische * Ondernemingen * Overheid * Overheidsingrijpen

politiek * Markten * Internationale * Inkomens(verdeling)
* Vraagzijde markt economie * Internationale

III Micro-economie * Aanbodzijde markt organisaties
* Consumeren * Prijsvorming Deel 2 * Geschiedenis van het
* Produceren * Inkomensverdeling * Deductie economisch denken
* Marktwerking * Economische groei * Modellen

en conjunctuur * Keynesiaanse Deel 2
* Internationale theorie (2) * De vraagcurve (2)

economie * De producent (2) * Marktevenwicht
* Groeitheorie * Groeitheorie
* De consument (2) * Internationale 
* Prijsvorming (2) geldstelsels
* Beslissings- * Nationale Rekeningen

modellen * Wiskunde als 
hulpmiddel

* ISLM-model
* Modellen algemeen

Figuur 6.11 Gecomprimeerde inhoudsopgaven van een aantal economiemethodes in de 
jaren zeventig van de 20ste eeuw.
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97 HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339 m.nt. Wichers Hoeth (Heertje/Hollebrand).
98 De inbedding van de micro- in de macro-economie gaat terug op Samuelsons Economics, die over de
micro-economie spreekt als over de “composition and pricing of national output.”

en soms de grenzen van de economische wetenschap. Aan de systematiek van de methodes
ligt nu in alle gevallen het schema micro-/macro-economie ten grondslag, zoals dat ook
in Samuelsons befaamde handboek het geval was. Zie figuur 6.11.

Wat de differentiatie tussen HAVO en VWO betreft, in zijn HAVO-methode greep
Heertje aan bij het onderscheid tussen beschrijven en analyseren. Eerst worden de
participanten in het economisch proces beschrijvend geïntroduceerd, waarna de meer
analytische benadering via het onderscheid tussen macro- en micro-economie aan de orde
wordt gesteld. In de VWO-methode wordt vrijwel direct begonnen met een modelmatige
aanpak; de meer beschrijvende gedeelten, zoals over het geldwezen of de
overheidsfinanciën, zijn in de systematiek geïntegreerd. Van Dijk & Moret beginnen met
de micro-economie, waarna de macro-economie aan de orde komt; dit overigens in
tegenstelling tot de interne uitwerking voor het HAVO, die met de macro-economie begint.
Een nieuw element dat we in elk van de vier methodes aantreffen, is de concentrische
opbouw. In de methode van Hollebrand & Stassen ligt deze voor de hand, aangezien deel
1 voor het HAVO en deel 2 als uitbreiding voor het VWO is bedoeld. Maar ook in de andere
drie methodes vinden we onderwerpen als consumptie en productie aanvankelijk op een
relatief eenvoudige manier geïntroduceerd en later meer analytisch uitgewerkt.

In het licht van het hierboven aangehaalde conflict tussen Heertje enerzijds en
Hollebrand & Stassen anderzijds over een mogelijk plagiaat is de systematiek van beide
VWO-methodes interessant. In een commentaar op het arrest van de Hoge Raad vroeg
Advocaat-Generaal J.K. Franx zich af of het gerechtshof Heertjes bezwaar terecht had
afgewezen. Hij zette daartoe de door Heertje geclaimde onderscheidende kenmerken van
De kern op een rij: “(1) de modelmatige presentatie, (2) met geïntegreerde behandeling
van de macro- en micro-economie, (3) waarbij begonnen wordt met de behandeling van
de macro-economie en (4) dat alles in een leerboek voor het middelbaar, hoger beroeps-,
voorbereidend wetenschappelijk en hoger onderwijs in de economie.“97 De claim van
originaliteit betrof niet elk van deze vier kenmerken apart, maar de combinatie ervan.98 In
zijn commentaar kwam Franx uiteindelijk tot de conclusie dat ook de combinatie van
kenmerken geen auteursrechtelijke bescherming genoot, waarmee hij zich achter de eerdere
uitspraak van het hof schaarde.

Wat de aan de orde gestelde onderwerpen betreft, het economieonderwijs cirkelde
gedurende de gehele jaren zeventig rond vijf brede topics: de macro-economie, de micro-
economie, het geld- en bankwezen, de overheidsfinanciën en de internationale
economische betrekkingen. Wie de schriftelijke eindexamens voor het VWO in die periode



bekijkt vindt standaard drie opgaven. Twee ervan hadden betrekking op respectievelijk een
macro-model en een micro-model. De derde opgave bevatte vooral ‘theorievragen’,
afwisselend over één van de drie overige onderwerpen. Ook de HAVO-examens waren
volgens dit systeem opgezet, met dit verschil dat het aantal modelmatige opgaven
doorgaans tot één beperkt bleef. De in de  de methodes behandelde onderwerpen, zie
figuur 6.11, kunnen eveneens in deze vijfdeling worden ondergebracht.

We zagen eerder dat vooral na de Tweede Wereldorlog er een toenemende kloof
ontstond tussen de handboeken en de ‘moederwetenschap’. Een vergelijking tussen
handboeken en de economiemethodes moet dan ook, zeker voor deze en volgende
dwarsdoorsneden,  plaatsvinden met de achterliggende gedachte dat economen in hun
research al nieuwe wegen waren ingeslagen, die vooralsnog niet in de handboeken tot
uitdrukking kwamen. Met die beperking voor ogen kunnen we niettemin vaststellen dat
wat de genoemde vijf onderwerpen betreft de grote lijn van de handboeken is gevolgd.
Maken we een vergelijking met Samuelsons Economics (de 9de druk uit 1973), dan zijn de
overeenkomsten met zowel de HAVO- als de VWO-methodes duidelijk aanwijsbaar.
Weliswaar begint Samuelson met een inleiding waarin hij het centrale economische
probleem schetst en eindigt hij met current economic problems, voor het overige zijn vrijwel
alle onderwerpen in de bovengeschetste vijfdeling onder te brengen. De overeenkomsten
betreffen vooral de brede onderwerpen, binnen die onderwerpen hebben de methodes
uiteraard beperkingen moeten aanbrengen. Daardoor zijn niet alle onderwerpen uit het
inmiddels anderhalve kilo wegende Economics in de methodes terechtgekomen. In
navolging overigens van de interne uitwerkingen zijn in de methodes wel aangestipt, maar
nauwelijks uitgewerkt bijvoorbeeld de kwestie van de levensstandaard en de
ontwikkelingseconomie, een theorie van de vakbonden, de conjunctuurtheorie, de
zogenaamde cost push-inflatie, alternatieve economische systemen. Verder ontbreken in de
methodes onderwerpen als de productiemogelijkhedencurve, de rol van de bevolkingsgroei,
het onderscheid tussen de korte en de lange periode als het gaat om het economisch beleid
en de kostencurve, de inkomensverdeling via het marginale product van de
productiefactoren, de handelspolitiek, economics of discrimination, de zogenaamde
Phillipscurve. Een vergelijking met Economics van Lipsey & Steiner (de 3de druk uit 1972)
laat een overeenkomstig beeld zien. Dit textbook bestaat uit twee grote onderdelen, de
micro- en de macro-economie, waarbij de internationale betrekkingen en het geldwezen
bij de macro-economie zijn ingedeeld en het overheidsoptreden in de rest van de tekst is
geïntegreerd. Gegeven de overeenkomsten wat brede onderwerpen betreft, kunnen we
vaststellen dat het economieonderwijs in deze periode de aansluiting met de economische
wetenschap zoals die ons in de handboeken tegemoet treedt, een aansluiting die rond ons
vorige ijkpunt nogal zoek was, weer had gevonden.

Wat het gehanteerde paradigma betreft, alle methodes hanteren nu voluit de
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neoklassiek-keynesiaanse benadering. Aandacht voor rivaliserende paradigma’s is er alleen
in de marge en lang niet in alle methodes. Als een verre echo van de Historische School
vinden we in de HAVO-methode van Van Dijk & Moret nog een verwijzing naar de Stufen-
theorie van Karl Bücher.99 De socialistische benadering speelt geen enkele rol meer; dit
overigens in tegenstelling tot het handboek van Samuelson, waarin de theorie van Karl
Marx wel uiteen wordt gezet. Een geschiedenis van het economisch denken, tot nu toe
vrijwel standaard aanwezig in de economiemethodes, ontbreekt in de beide methodes van
Heertje, evenals in die van Van Dijk & Moret. Maar in de methode van Hollebrand &
Stassen is een dergelijk overzicht nog wel opgenomen; overigens maakt dit overzicht daar
een wat geïsoleerde indruk, in de overige tekst worden vrijwel nooit dogmen-historische
aspecten genoemd. 

Vervolgens kijken we naar de vraag of de modelmatige benadering van de
vakwetenschap in de methodes navolging kreeg. Dit punt speelde een belangrijke rol in
de discussies rond het economieonderwijs vanaf 1974. We zagen eerder dat met name
Hartkamp scherpe kritiek leverde op het wiskundig-modelmatige karakter die het
vernieuwde economieonderwijs inmiddels had gekregen. De vakwetenschap zelf was
intussen dermate abstract geworden – denk aan de opkomst van de econometrie – dat óók
de handboeken een keuze moesten maken voor wat betreft het gebruik van de wiskundig-
modelmatige benadering. En vervolgens dienden methodeauteurs eveneens een dergelijke
keuze te maken. Nu kan het modelmatig-analyserend element op verschillende manieren
worden aangebracht. Men kan kiezen voor een verbaal model, een grafische presentatie,
een algebraïsche benadering of een combinatie van die drie. Het is niet onlogisch te
veronderstellen dat met name het algebraïsch element in de reeks vakwetenschap-
handboeken-methodes een steeds minder belangrijke rol zou spelen. Toch was dat voor
de VWO-methodes in de jaren zeventig niet het geval. Wie de destijds actuele Economics
van Samuelson doorbladert, wordt geconfronteerd met een vooral verbale benadering,
aangevuld met grafische voorstellingen. Van de algebra werd wel gebruik gemaakt, zelfs
tot en met de partiële afgeleide, maar deze leek toch een aan de verbale en vooral grafische
benadering aanvullende rol te spelen. Lipsey & Steiner maakten in hun handboek zelfs
nog minder gebruik van de algebra; sporadisch vinden we een afgeleide functie, maar daar
blijft het bij. Wie naar de VWO-methodes van Heertje en Hollebrand & Stassen kijkt,
vindt in de beide delen 1 een overwegend verbaal-grafische presentatie, terwijl in de beide
delen 2 de algebra een meer dominante rol speelt. Overigens moet worden opgemerkt dat
de wiskunde vooral een rol speelde in de strikt macro-economische onderwerpen (het
keynesiaans model en zijn uitbreidingen) en in de micro-economie (kosten- en
opbrengstfuncties, marktevenwicht). De meer praktische onderwerpen, zoals het
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99 G. van Dijk & A.L.A. Moret, Kiezen en delen, deel 2 (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1975), 141.



geldwezen, de overheidsfinanciën en de internationale economische betrekkingen, bleven
voornamelijk verbaal-beschrijvend. Eenmaal in stelling gebracht, ging de algebraïsche
presentatie van economische modellen vrij ver. Ter illustratie in figuur 6.12 een passage
uit De kern deel 2, waarin bewezen wordt dat de zogenaamde indifferentiekromme convex
is. 

Figuur 6.12
Een passage uit De kern van
de economie.100

Strikt genomen ging de wiskunde in de beide VWO-methodes niet verder dan bij
Samuelson (wel verder dan bij Lipsey & Steiner), maar met name in de delen 2 speelde de
algebra een relatief – en ook optisch – dominante rol. Was de presentatie bij Samuelson
en Lipsey & Steiner vooral verbaal-grafisch, bij Heertje en Hollebrand & Stassen verschoof
deze met name in de delen 2 in de richting van een grafisch-algebraïsche benadering.
Illustratief is de behandeling van het begrip ‘elasticiteit van de vraag’.101 De beide VWO-
methodes behandelen, naast de relatief eenvoudige segmentelasticiteit, ook het begrip
‘puntelasticiteit’, waarvoor enige kennis van de differentiaalrekening nodig is. Lipsey &
Steiner beperken zich daarentegen tot de segmentelasticteit; Samuelson doet dat in zijn
hoofdtekst ook, de puntelasticiteit bespreekt hij in een voetnoot.

251

HOOFDSTUK 6

100 A. Heertje, De kern van de economie. (Leiden, Stenfert Kroese, 1969), deel 2, 79. Een
indifferentiekromme geeft de combinaties van twee producthoeveelheden aan die voor een consument
evenveel nut hebben. Convex betekent: bol gezien vanuit de oorsprong van het assenstelsel.
101 De prijselasticiteit meet de reactie van de gevraagde hoeveelheid op een prijsverandering.



Het is vooral wat betreft het analyserend element dat er tussen het HAVO en het
VWO werd gedifferentieerd. In Heertjes Elementaire economie voor het HAVO stond de
beschrijving voorop; zie figuur 6.11. Ruim de helft van het boek bestaat uit (vrijwel) strikt
beschrijvende gedeelten over gezinnen, bedrijven, de overheid, het geldstelsel en de
internationale betrekkingen. Pas daarna, bij de behandeling van de micro- en de macro-
economie, komen de meer analyserende onderdelen aan de orde, maar wiskundig, en dan
vooral algebraïsch, gaan deze aanzienlijk minder ver dan bij het VWO. De daar gebruikte
algebra overstijgt niet het niveau van elementaire bewerkingen als optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen. In feite gaat het analyserend gehalte in Elementaire economie
niet veel verder dan in het Beknopt leer- en leesboek van Van Zwijndregt deel 2. Het verschil
zit vooral in de behandeling van een eenvoudig keynesiaans model. Voor Kiezen en delen
van Van Dijk & Moret is een dergelijke opmerking eveneens te maken, met dit verschil
dat het gebruik van de wiskunde, en dan vooral de algebra, iets verder gaat dan in
Elementaire economie. Met name de ‘echt’ analytische onderdelen, de traditionele micro-
economie en het keynesiaans model, zijn daar in wiskundig opzicht uitvoeriger uitgewerkt.

Samenvattend kunnen we vaststellen dat vooral in de twee VWO-methodes de lijn
die was ingezet door De Jong in zijn De werking van een volkshuishouding, namelijk het
benadrukken van de analyse in plaats van de beschrijving, door Heertje en Hollebrand &
Stassen stevig werd doorgetrokken. Voor de HAVO-methodes was dat veel minder het geval;
deze waren aanzienlijk minder analytisch en vooral beschrijvend. Het is met name het
gebruik van de algebra dat de VWO-methodes uit de jaren zeventig deed onderscheiden
van hun voorgangers uit de jaren vijftig. Gebruikten de laatstgenoemde methodes vrijwel
geen algebra, de beide methodes uit de jaren zeventig deden dat wel en gingen daarin,
vooral in de delen 2, tot en met de differentiaalrekening. Deze laatste techniek wordt in
de interne uitwerking uit 1974 weliswaar niet expliciet genoemd, maar men kan zich
moeilijk voorstellen hoe bijvoorbeeld een “grafische en algebraïsche afleiding van de
optimale combinatie van de produktiefactoren uitgaande van een Cobb-Douglas
produktiefunctie” zonder de differentiaalrekening kan worden uitgevoerd. 

In hoeverre komen verwijzingen naar de economische werkelijkheid in de geselecteerde
methodes voor? De beide VWO-methodes trekken in dit opzicht de lijn door die De Jong
in zijn De werking van een volkshuishouding inzette, namelijk een minimaal gebruik van
voorbeelden en nauwelijks of geen verwijzingen naar actuele of historische gebeurtenissen.
Zo wordt in beide methodes de analyse van het consumenten- en producentengedrag
vrijwel strikt theoretisch behandeld. In beide gevallen vinden we nog een enkel (fictief )
voorbeeld, zoals over de keuze tussen appels en peren bij Heertje of tussen brood en
aardappelen bij Hollebrand & Stassen, maar verder houden beide methodes het op de
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producten X en Y.102 De behandeling van de macro-economische grootheden in het kader
van de economische kringloop laat een overeenkomstig beeld zien. De betreffende
variabelen, zoals nationaal inkomen, consumptie, investeringen en werkgelegenheid, zijn
en blijven abstracte grootheden. De conjunctuur- en groeitheorie, die aanleiding zouden
kunnen geven tot het opnemen van historische voorbeelden, zijn vooral theoretische
beschouwingen; alleen bij Heertje vinden we enkele tabellen met gegevens over de hoogte
van het nationaal inkomen en de groei ervan.

In de beide HAVO-methodes is duidelijk wel een poging gedaan om door middel
van voorbeelden de aansluiting met de economische werkelijkheid te zoeken. De auteurs
van Kiezen en delen, Van Dijk & Moret, gaan daarin het verst. Om te beginnen is hun
methode als noviteit ‘doorschoten’ met krantenartikelen. Soms handelt een bijbehorende
opgave over zo’n artikel, maar meestal wordt noch in de hoofdtekst noch in opgaven naar
die artikelen verwezen, zodat ze nogal op zichzelf staan. Niettemin is op deze manier althans
een poging gedaan de theorie te verbinden met de economische actualiteit. De meeste
onderwerpen worden dan ook met voorbeelden geïllustreerd. Zo wordt de vraagzijde van
de markt geïntroduceerd met het voorbeeld van de vraag naar aardbeien. In een enkel geval
is de behandeling zozeer ingebed in een (doorgaans fictieve) situatie dat van een context
kan worden gesproken: de werking van een markt onder volkomen concurrentie doemt als
het ware op uit een verhandeling over de werking van de effectenbeurs. Toch zijn de auteurs
niet consequent in hun poging concreet te zijn. Zo hebben bepaalde theoretische gedeelten,
zoals de afleiding van de kostencurve of de behandeling van het begrip elasticiteit, een bijna
vertrouwd abstract karakter. De behandeling van het onderwerp ‘economische groei’ maakt
een zeer concrete indruk door de vele voorbeelden van infrastructurele projecten en nieuwe
producten; daarentegen moet het gedeelte over de conjunctuur het weer zonder verwijzingen
naar de werkelijkheid doen. Elementaire economie van Heertje hinkt wat dit punt betreft –
bewust, zie de hoofdstukkenindeling – op twee gedachten: het eerste onderdeel van dit boek
is zeer concreet, het tweede is evenzeer verstoken van verwijzingen naar de werkelijkheid
als zijn VWO-tegenhanger. In het eerste, beschrijvende onderdeel wordt voortdurend
aansluiting gezocht met de, meestal Nederlandse, soms internationale economische
werkelijkheid. Zo worden bij het onderwerp ‘fusies’ concrete voorbeelden genoemd (de
Amsterdamsche en Rotterdamsche Bank, die samen de Amro-bank vormden) en de
Engelkromme gaat over de (werkelijke) uitgaven aan koffie en thee.103 In het tweede, meer
analyserende onderdeel ontbreken voorbeelden weliswaar niet geheel, maar de behandeling
is grotendeels ‘anoniem’.
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102 Voor de voorbeelden: A. Heertje, De kern van de economie (Leiden, Stenfert Kroese, 1973), 97 e.v.  en
J.J. Hollebrand & C.R. Stassen, Economie voor het voortgezet onderwijs (Assen: Born, 1976), 136.
103 Een Engelkromme legt het verband tussen het inkomen en de uitgaven aan een bepaald product.



De manier waarop de vier methodes het onderwerp ‘internationale economische
betrekkingen’ introduceren zegt iets over de aansluiting met de economische werkelijkheid;
daarnaast krijgen we een indruk van het taalgebruik.

Op welke manier worden de internationale economische betrekkingen
geïntroduceerd?

Heertje (VWO):
Er is niet alleen een arbeidsverdeling binnen een volkshuishouding, doch ook tussen de
landen. Het ene land legt zich toe op de productie van boter, het andere op de productie
van landbouwmachines. Deze specialisatie hangt samen met natuurlijke omstandigheden
en de betrekkelijke immobiliteit van arbeid over de grenzen.104

Hollebrand & Stassen (VWO):
In hoofdstuk 2 zijn wij bij de behandeling van de economische kringloop uitgegaan van
een gesloten economie; m.a.w. we concentreerden onze aandacht op het economisch
proces binnen een land. In werkelijkheid onderhouden wij ook economische betrekkingen
met het buitenland en hebben wij te maken met een open economie.105

Heertje (HAVO):
Nederland kent een open economie. Met de openheid van de Nederlandse economie wordt
bedoeld dat ons land intensieve relaties met het buitenland onderhoudt. Om dit in te zien
hoeft men niet eens kennis te nemen van de cijfers op de betalingsbalans, ook al zijn deze
zeer veelzeggend. Gaan we een willekeurige supermarkt binnen, dan kunnen wij wijn,
kaas en worst uit Frankrijk, Italië en Spanje en overhemden uit Duitsland kopen.106

Van Dijk & Moret (HAVO):
Over economische betrekkingen van Nederland met de rest van de wereld staan vrijwel
dagelijks berichten in de kranten. Bekijk, nu je met dit hoofdstuk begint, de kranten van
de afgelopen week en knip er uit wat er in staat over onze internationale economische
betrekkingen. Als een paar mensen in de klas dat doen, kan uit de bespreking van die
berichten een inventarisatie komen van de problemen die voor een land kunnen bestaan
juist door zijn economische betrekkingen met het buitenland.107
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104 Heertje, De kern, deel 1, 213.
105 Hollebrand & Stassen, Economie, deel 1, 209.
106 Heertje, Elementaire economie, 59.
107 Van Dijk & Moret, Kiezen en delen, deel 2, 160.



Voor de beide VWO-methodes vormen de internationale economische betrekkingen vooral
een theoretisch probleem: ze zijn een uitbreiding van eerder behandelde theorieën,
namelijk die over respectievelijk de arbeidsdeling en de economische kringloop. De HAVO-
methodes zijn concreter. Heertje somt een aantal buitenlandse producten op die we
dagelijks gebruiken. Van Dijk & Moret laten de introductie verlopen via door de leerling
zelf te verzamelen krantenartikelen en koppelen er en passant een werkvorm aan. Het
taalgebruik bij Van Dijk & Moret is in die zin afwijkend van dat in de overige methodes
dat de leerling direct wordt aangesproken; in de andere drie methodes is het taalgebruik
vrij formeel.

Vinden we expliciet naar voren gebrachte politiek-ideologische standpunten in
de vier besproken methodes terug? Bij Heertje in elk geval niet. In navolging van De Jong
maakt hij een strikte scheiding tussen zijns- en waarderingsoordelen.
“Waarderingsoordelen die tot uitdrukking brengen hoe de schaarse middelen behoren te
worden aangewend, dienen scherp te worden onderscheiden van zijnsoordelen, die
aangeven hoe de schaarse middelen zijn aangewend.”108 In de methode van Hollebrand
& Stassen en die van Van Dijk & Moret vinden we weliswaar het onderscheid tussen
zijns- en waarderingsoordelen niet terug, maar van een expliciet standpunt in politiek-
ideologische zin is geen spoor te vinden.

We maken hier nog enkele opmerkingen bij de HAVO-methode van Van Dijk &
Moret, omdat deze, in tegenstelling tot de andere drie methodes, een aantal didactische
vernieuwingen bevat. In de eerste plaats wordt de tekst voortdurend onderbroken door
vragen en opdrachten. De tekst wordt aldus opgedeeld in ‘pakketjes’, waardoor de methode
de kant van de geprogrammeerde instructie lijkt uit te gaan. Een voorbeeld staat in figuur
6.13. Hoewel één van de voordelen van geprogrammeerde instructie, de mogelijkheid
zelfstandig (en daarmee in eigen tempo) te werken, wel in het Voorwoord wordt genoemd,
is moeilijk te zeggen in hoeverre van deze mogelijkheid in de lespraktijk gebruik is
gemaakt.

Een tweede vernieuwing bij Van Dijk & Moret is dat elk hoofdstuk wordt
afgesloten met een samenvatting en een begrippenlijst.109 Ten derde vinden we hier, zij
het met mate, maar wel voor het eerst in een Nederlandse economiemethode, illustraties
gebruikt. De krantenartikelen noemden we in dit verband al. Verder komen we een enkele
cartoon tegen, alsook fotomateriaal, bijvoorbeeld van een rij wachtende werklozen in de
jaren dertig en een portret van John Maynard Keynes.

Een didactische techniek die geacht werd de tamelijk abstracte macro-
economische modellen voor leerlingen op een aanvaardbare manier te presenteren, is die
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109 Ook in Heertjes VWO-methode vinden we een begrippenlijst.



van de zogenaamde afnemende abstractie. Deze techniek, die we al signaleerden in de
methode van De Jong, komt erop neer dat begonnen wordt met een vereenvoudigd model,
waaraan successievelijk nieuwe elementen worden toegevoegd. Drie van de vier hier
behandelde methodes hanteren deze techniek, in Heertjes HAVO-methode wordt dit
instrument niet gebruikt. Aanvankelijk werd een economie gepresenteerd uitsluitend
bestaand uit gezinnen en bedrijven, om daar later respectievelijk de overheid en
internationale betrekkingen aan toe te voegen. Op deze techniek is kritiek geleverd door
Vernooij, die meende dat op deze manier juist extra barrières werden opgeworpen.111 Door
het aanvankelijk wegdenken van een aantal aspecten waarvan leerlingen het bestaan wel
degelijk kennen, is de kans groot dat de leerling de draad volledig kwijtraakt doordat het
reductieproces te abrupt loopt. “De cruciale fout van deze didactische methode is mijns
inziens, dat men ervan uitgaat dat leerlingen bekend zijn met de denkwijze van de
afnemende abstractie, terwijl het juist onze taak is deze manier van denken aan te leren in
de loop van de cursus. We moeten ze leren abstraheren [...] zonder onnodige weerstanden
op te roepen.” Zelf betoonde Vernooij zich een voorstander van de methode van de
toenemende abstractie, waarin aanvankelijk alle mogelijke geldstromen in een economie
in kaart worden gebracht, waarna, om een en ander overzichtelijk te houden,
vereenvoudigingen worden aangebracht. Deze interessante gedachte heeft weinig
navolging gekregen, de methode van de afnemende abstractie is onverminderd populair
gebleven. Tot aan het nieuwe programma dat in 2010/2011 werd ingevoerd en waaruit
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110 Van Dijk & Moret, Kiezen en delen, deel 2, 57.
111 A.T.J. Vernooij, ‘De economische kringloop in discussie I’. Economisch/Maatschappelijk/Didactisch
Tijdschrift 79 (1979): 154-159.

Figuur 6.13 Inleiding bij de behandeling van de aanbodcurve bij Van Dijk & Moret.110
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112 De zogenaamde Lesbrieven van de LWEO, in 2005 de leidende methode, gebruikte het instrument van
de afnemende abstractie. Zie ook bijvoorbeeld H. Duijm c.s., Percent Economie Totaalvak, Tweede Fase
VWO. (Baarn: Nijgh Versluys, 2002), deel 1 hoofdstuk 8.
113 Heertje, De kern, deel 2, 92.
114 Hollebrand & Stassen, Economie, deel 2, 84.

het keynesiaanse macro-economische model verdwenen was, is deze techniek toegepast.112

Elk van de vier methodes bevat oefenmateriaal. We zien er van af daar uitvoerig
uit te citeren, gegeven de omvang van veel opgaven. We beperken ons tot een enkele
opmerkingen en een enkel voorbeeld. In het algemeen is het karakter van de opgaven in
overeenstemming met de abstractiegraad van de hoofdtekst. De opgaven in de VWO-
methodes vragen algebraïsch gezien het een en ander van de leerling. Zo komen we bij
Heertje als opgave bij de consumententheorie het volgende probleem tegen:

Leidt de Engelkromme af uit de vraagfunctie x =                  .113

De theorie betreffende het monopolie wordt door Hollebrand & Stassen afgerond met
onder andere de volgende vraag:

Bewijs dat  dr = p (1+ 1 ), waarin e = de elasticiteit van de vraag.114dq           e

Het oefenmateriaal in de beide HAVO-methodes is in de eerste plaats wiskundig
aanmerkelijk eenvoudiger en bevat in de tweede plaats, in overeenstemming met het
overwegend social efficiency-karakter van het HAVO-programma, aanzienlijk meer
verwijzingen naar de economische werkelijkheid door bijvoorbeeld in de vraagstelling aan
te sluiten bij cijfermateriaal in officiële publicaties (CBS, Ministerie van Economische
Zaken, De Nederlandsche Bank). 

Ten slotte maken we enkele opmerkingen over de schriftelijke examens rond deze
dwarsdoorsnede. De eerste officiële examens na de invoering van de Mammoetwet waren
die van 1973 voor het HAVO en die van 1974 voor het VWO. Deze centrale examens waren
van belang, gegeven het feit dat ze de helft van het eindcijfer bepaalden. Het is aannemelijk
dat ze ten gevolge daarvan een sturende rol in het economieonderwijs vervulden.
Opvallend, zeker in het licht van de latere examens waarin al dan niet aan de werkelijkheid
ontleende casussen centraal zouden staan, is dat de onderwerpen van deze eerste examens
voornamelijk gedicteerd werden door de systematiek van de leerstof. De micro/macro-
benadering vroeg voor het VWO kennelijk om een opgave rond een micro-model, een
opgave rond een macro-model en één over een ‘praktisch’ onderwerp. Op de HAVO-
examens kwamen afwisselend een micro- dan wel een macro-model aan de orde, de andere
twee opgaven handelden over ‘praktische’ onderwerpen: het geldwezen, de internationale

i + p2 - p1
2p1



economie dan wel de overheidsfinanciën. Het gevolg was dat op het VWO de abstract-
modelmatige benadering ook in de examens overheerste, op het HAVO was dat veel minder
het geval. De eerste opgave uit het VWO-examen was nog tamelijk concreet, namelijk over
de Rijksbegroting van 1974, maar de twee volgende opgaven bevatten ‘anonieme’ modellen,
zonder verwijzing naar de werkelijkheid. Het HAVO-examen was concreter. De eerste
opgave was weliswaar een anoniem model, de volgende twee opgaven verwezen
respectievelijk naar het internationale geldstelsel na de Tweede Wereldoorlog en de balans
van De Nederlandsche Bank.

6.6 Enkele buitenlandse voorbeelden

Zoals we aan het einde van de periode 1863-1930 deden, betrekken we ook aan het einde
van deze periode enkele representatieve buitenlandse economiemethodes bedoeld voor het
secundair onderwijs in de beschouwing. Het gaat om de Amerikaanse methode Economics
in Action (1ste druk, 1968) van J. D. Calderwood & G. L. Fersh, de Britse methode
Introductionary Economics van G.F. Stanlake (3de druk, 1976), de Duitse methode
Gesellschaft und Wirtschaft (6de druk, 1975) van M. Wimmer & K. Hartwig en de Vlaamse
methode Algemene economie van L. Baeteman, H.K. Delooz & J. Meganck (2de druk,
1970).115 We besteden in het bijzonder aandacht aan de mate waarin analytische elementen
in deze methodes voorkomen. Het is immers de sterk analytisch getinte benadering die in
Nederland tot een richtingenstrijd in het economieonderwijs aanleiding gaf. 

Calderwood & Fersh vergelijken hun methode met Samuelsons Economics, om
tot de conclusie te komen dat beide boeken “... cover approximately the same topics”, zij
het bij Samuelson “... with a greater emphasis on the theoretical tools of analysis.”116 Dat
laatste punt is inderdaad opvallend. In Economics in Action komt geen enkele analytisch
getinte grafiek voor, algebra ontbreekt geheel. Er zijn wel beschrijvende grafische
voorstellingen, bijvoorbeeld van de inflatiecijfers of de staatsschuld, maar de behandeling
van het marktevenwicht of de keynesiaanse theorie vindt vrijwel louter verbaal plaats, op
een enkele tabel na. Een onderwerp als de elasticiteit, dat bijna vraagt om een formule
en/of een bijbehorend cijfervoorbeeld, moet het zonder deze nuttige instrumenten stellen.
De groeitheorie en de conjunctuurtheorie bevatten vrijwel geen enkel analytisch element
en bestaan grotendeels uit de beschrijving van de economische groei dan wel de
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115 Met dank aan respectievelijk David Martin van de (Amerikaanse) Council of Economic Education,
Nancy Wall van de (Engelse) Economics Business and Enterprise Association, Heinz Jacob, voorzitter van
de (Duitse) vereniging Ökonomie im Unterricht en prof. dr. P. Coppieters (Vlaanderen) voor hun
suggesties.
116 J. D. Calderwood & G. L. Fersh, Economics in Action. (New York: MacMillan, 1968), 504.
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117 Uit: Jan Pen, Kijk economie (Utrecht: Het Spectrum, 1979), 115. Tekenaar onbekend.

Jaren-zeventig-leraar legt de 
keynesiaanse theorie uit.117
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conjunctuurbeweging en een opsomming van mogelijke oorzaken. Al met al heeft de
benadering van Economics in Action een hoog beschrijvend gehalte, overeenkomend met
de aanpak in oudere Nederlandse methodes uit de periode van vóór de Tweede
Wereldoorlog.

Het Britse Introductionary Economics is qua systematiek vergelijkbaar met zijn
Amerikaanse tegenhanger, maar gaat in de analyse iets verder. Er wordt een ruim gebruik
gemaakt van de grafische analyse, met name in de behandeling van de micro-economie.
We vinden de bekende grafieken betreffende de kostenstructuur van de onderneming en
het evenwicht onder de diverse marktvormen. Maar ook in deze methode is de algebra
geheel afwezig, rekenwerk ontbreekt eveneens. Wel vinden we tabellen en beschrijvende
grafieken met verwijzingen naar de werkelijkheid.

Gesellschaft und Wirtschaft is een methode uit de staatswetenschappelijke traditie:
het combineert sociologische en economische elementen, zoals in het onderwijs van de
meeste Duitse deelstaten door middel van bijvoorbeeld het vak Sozialwissenschaften het
geval was en is. Het tweede onderdeel van deze methode is aan de Wirtschaft gewijd. Het
bevat de inmiddels vertrouwde mix van micro- en macro-economische aspecten. Het
analytisch niveau van deze methode is vergelijkbaar met de Britse methode en dus
modelmatiger dan zijn Amerikaanse tegenhanger. Een en ander komt vooral tot uiting
komend in een ruim gebruik van grafieken. De marktwerking en de keynesiaanse theorie
worden met grafische voorstellingen gepresenteerd, de macro-economie wordt in het kader
van de economische kringloop geplaatst. Verder worden hier en daar getallenvoorbeelden
gebruikt, zoals bij de behandeling van de multiplier. Maar ook in deze methode is
nauwelijks een algebraïsche notatie te vinden. De behandeling is vrijwel steeds verbaal,
aangevuld met grafische voorstellingen. Wel vinden we enkele macro-economische
vergelijkingen, zoals van het type Y = C + I + X – M, maar veel verder gaat de algebra
niet.118

De Belgische methode ten slotte komt wat het analytisch niveau betreft het
dichtst in de buurt van de Nederlandse methodes, vooral die voor het VWO.119 Met name
de behandeling van de micro- en de macro-economie is grafisch/algebraïsch, overigens
zonder gebruik te maken van de differentiaalrekening. Opvallend genoeg wordt aan de
theorie van de kostencurves marginaal aandacht besteed, de behandeling vindt uitsluitend
via een tabel en grafisch plaats. De nadruk ligt op de macro-economie, met uitgebreid
aandacht voor de nationale rekeningen en een vooral grafisch/algebraïsche behandeling
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118 M. Wimmer & K. Hartwig, Gesellschaft und Wirtschaft. (Franfurt am Main: Verlag Moritz
Diesterweg, 1975), 210. Deze gelijkheid stelt dat de nationale productie bestaat uit de som van de
consumptie, de investeringen en het saldo van export en import.
119 Deze vaststelling komt overeen met de opmerking van prof. P. Coppieters dat ook de Belgische versie
van Heertjes De kern van de economie destijds ‘populair’ was.



van het keynesiaans model. Maar ook in andere secties van het boek vinden we een
analytische benadering, bijvoorbeeld bij de behandeling van de conjunctuurtheorie (het
zogenaamde multiplier-accelerator-model) en de internationale handel (de
comparatievekostentheorie).

Met name vergeleken met de Amerikaanse, de Britse en de Duitse methode
wijken de Nederlandse tegenhangers, vooral die voor het VWO, sterk af als het gaat om
het gebruik van algebraïsche exercities. Met de Vlaamse methode is het verschil daarin
kleiner, maar de Nederlandse VWO-methodes gingen wat de algebra betreft tot en met de
partiële differentiaalrekening, een techniek die men in buitenlandse methodes inclusief de
Belgische tevergeefs zal zoeken. In mindere mate geldt een en ander ook voor de beide
HAVO-methodes. Het algebraïsch afleiden van het marktevenwicht of het (nationale)
inkomensevenwicht, een vaardigheid waarover de Nederlandse HAVO-leerlingen dienden
te beschikken, zal men in de Amerikaanse, Britse en Duitse methodes tevergeefs zoeken.
Het algemene beeld is dat de Nederlandse economiemethodes vooral wat betreft het
toepassen van algebraïsche technieken redelijk uitzonderlijk waren. Dit verschil tussen de
Nederlandse en de meeste buitenlandse methodes kan wat het VWO betreft voor een deel
verklaard worden door de specifiek Nederlandse context waarin het vak economie na de
Mammoetwet opnieuw gestalte kreeg. We zagen eerder, in paragraaf 2.5, dat men ervoor
beducht was dat het atheneum-A dezelfde kant op zou gaan als de HBS-A, namelijk als
een ‘vergaarbak’ voor leerlingen die het op het atheneum-B en het gymnasium niet zouden
redden. Door het vak economie op ‘wetenschappelijke wijze’ aan te bieden zou het
atheneum-A niveau kunnen krijgen. Voor het gebruik van algebra in de HAVO-methodes
levert bovenstaande uiteraard geen directe verklaring op, alleen in die zin dat HAVO-
methodes via het zogenaamde ‘theezakjesmodel’ een afgeleide waren van de
VWO-methodes.

6.7 Samenvatting en conclusies

In een poging de periode 1930-1975 wat de economiemethodes betreft te overzien kijken
we eerst naar de academische oriëntatie. Alle behandelde methodes, ook die voor het
HAVO, maken direct in het begin gewag van het object en de methode van de economische
wetenschap, aldus zichzelf tegen de achtergrond plaatsend van de vakwetenschap. Als we
naar de gepraktiseerde systematiek kijken, dan staat in 1935 in de HBS-methodes de
traditionele indeling productie-verdeling-verbruik of een variant daarop nog recht
overeind. Maar in 1957 is een kentering waar te nemen: Van Zwijndregt gebruikt nog
steeds de oude, aan Say ontleende, systematiek, maar in De Jongs, overigens weinig
gebruikte, De werking van een volkshuishouding staat het onderscheid tussen macro- en
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micro-economie centraal. In de jaren zeventig wordt deze nieuwe systematiek, in navolging
van de vakwetenschap, door alle methodes gebruikt. Wat een al dan niet complete dekking
van de economische wetenschap door de methodes betreft, voor alle drie de
dwarsdoorsneden hebben we moeten vaststellen dat in grote lijnen, d.w.z. wat brede
onderwerpen betreft, de methodes de vakwetenschap wel volgen, maar dat er binnen
die onderwerpen vaak aanzienlijke vereenvoudigingen zijn aangebracht. Overigens is
de methode van Van Zwijndregt hier de uitzondering: in een periode dat de
keynesiaanse macro-economie vaste voet aan de grond had gekregen, ontbreekt deze
goeddeels in zijn Beknopt leer- en leesboek. Verder ontwikkelden zich specialismen, zoals
de landbouweconomie en de leer van de overheidsfinanciën, die in de methodes ontbraken.
Zoals uit het voorgaande al blijkt vond in deze periode een duidelijke paradigmashift plaats:
de neoklassieke benadering werd vervangen door het neoklassiek-keynesiaanse paradigma.
Concurrerende paradigma’s zouden gedurende deze periode uiteindelijk geheel verdwijnen.
In de jaren dertig besteedde Cohen nog relatief veel aandacht aan het socialisme, Van
Zwijndregt gebruikte de Stufentheorien nog om het historisch perspectief aan te brengen,
maar in de jaren zeventig leek de economische wetenschap, althans in de Nederlandse
economiemethodes, het met zichzelf eens te zijn geworden over een eenduidige
benadering. Wat het modelmatige aspect betreft, er is een wereld van verschil tussen de
methodes uit de jaren dertig en die uit de jaren zeventig. Waren de methodes van Cohen,
Raaijmakers en Zijlstra voornamelijk beschrijvend van karakter, met af en toe een
analyserend element, met name de VWO-methodes van Heertje en Hollebrand & Stassen
uit de jaren zeventig hadden een uitgesproken wiskundig-modelmatig karakter. Het
gebruik van de wiskunde kwam tot uitdrukking in het gebruik van grafische voorstellingen
en van algebra tot en met de (partiële) differentiaalrekening. Het is met name in het
gebruik van de algebra dat de Nederlandse methodes zich onderscheidden van hun
buitenlandse tegenhangers. Tussen de beide uitersten in bevatte Van Zwijndregts methode
uit de jaren vijftig al meer analyse dan zijn voorgangers uit de jaren dertig, maar deze was
toch vooral ingebed in een beschrijvende omgeving. De methode van De Jong,
voornamelijk in de jaren vijftig in gebruik, was voluit analyserend, maar gebruikte vooral
verbale modellen, ook grafieken, maar vrijwel geen algebra. Ten aanzien van de HAVO-
methodes was het verschil in didactiek veel minder groot. De algebra beperkte zich tot in
de derde klas aangeboden technieken, daarnaast lag het accent grotendeels bij de
beschrijving. Ten slotte valt de HAVO-methode van Van Dijk & Moret ten opzichte van
alle andere methodes in deze periode in die zin op dat de tekst zich direct tot de leerling
richt, waardoor het taalgebruik relatief weinig formeel is en dat er illustraties zijn
opgenomen. Het karakter van de bijbehorende oefenstof versterkt de in deze periode
duidelijk waarneembare tendens van ‘beschrijvend’ naar ‘analyserend’; wat de laatste
dwarsdoorsnede betreft geldt dat vooral voor het VWO. De bijbehorende opgaven in de
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jaren dertig waren goeddeels memoriserend, die in de jaren zeventig lagen, althans wat de
micro- en de macro-economie betreft, op het niveau van het toepassen van economische
modellen.
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7 Economieonderwijs in de praktijk 3: 1975-2012

De opbouw van dit hoofdstuk is dezelfde als van de vorige twee. Eerst volgt een korte
beschouwing over het intended curriculum. Vervolgens maken we enkele

opmerkingen over de ontwikkeling van de economische wetenschap in deze periode. Met
behulp van de eerder geformuleerde criteria kijken we naar de geselecteerde
economiemethodes in de dwarsdoorsneden 1990 en 2012. Na kennis genomen te hebben
van enkele buitenlandse economiemethodes, vatten we een en ander samen en trekken we
enkele conclusies.

7.1 Het examenprogramma

In 1974 werden voor veel vakken programmacommissies ingesteld. Een en ander had te
maken met de erkenning van het belang van leerplanontwikkeling. Doel van de commissies
was ‘het veld’, de inspectie en ‘de wetenschap’ op één lijn te brengen en vervolgens te
adviseren aan de minister.1 Ook voor het vak economische wetenschappen en recht kwam
er in dat jaar zo’n Commissie Modernisering Leerplan. Het was een zware commissie, die
37 leden telde; onder de leden bevonden zich negen hoogleraren. Voorzitter werd prof. dr.
L. Koopmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.2 In 1976 werd deze commissie
omgedoopt in Adviescommissie Leerplanontwikkeling Economische Wetenschappen en
Recht (ACLO-ER). De discussies in deze commissie verliepen soms moeizaam.
Medeoorzaak daarvan was de slechte verhouding tussen de twee verenigingen voor het
economisch onderwijs, de Vereniging van leraren bij het economisch-maatschappelijk
onderwijs (VEMO) en de Vereniging ter bevordering van modern onderwijs in de sociale
wetenschappen’ (VSW). Zie voor de perikelen rond het verenigingsleven in die periode
paragraaf 2.8.

Niettemin slaagde de commissie er in 1981 in een eindadvies uit te brengen voor
het VWO-vak economische wetenschappen en recht I.3 Voor het HAVO is het met betrekking
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1 Met dank aan J.J. Groot, destijds secretaris van betreffende commissie voor de economische vakken.
2 Voor de samenstelling van deze commissie zie Economisch/Maatschappelijk/Didactisch tijdschrift 74
(1974): 184 en 185. Bij de installatie werd geen onderscheid gemaakt tussen de vakken economie I en
economie II.
3 ‘Het nieuwe programma voor Economische Wetenschappen I en Recht’. Tijdschrift voor het economisch
onderwijs 83 (1983): 135-142. Het volledige, 23 pagina’s tellende rapport werd aan de scholen gezonden
en bevindt zich in het archief van de VECON. Voor een toelichting zie A.T.J. Vernooij, ‘Karakteristiek
van het nieuwe programma Economie I op het VWO’. Tijdschrift voor het economisch onderwijs 83
(1983): 141-142.



tot het vak economie nooit tot een ACLO-advies gekomen. Het geadviseerde VWO-
programma werd weliswaar als ‘nieuw’ gepresenteerd, maar de overeenkomsten met de
bestaande interne programma’s waren aanzienlijk groter dan de verschillen. Niet voor niets
werd in het concept-advies veel nadruk gelegd op de plaatsen waar het advies verschilde
van de oudere interne uitwerking, hetgeen vergemakkelijkt werd doordat het oude en het
nieuwe programma dezelfde opbouw hadden. Nieuw was het fenomeen
‘keuzeonderwerpen’, waarin een aantal nogal wiskundige onderdelen werd ondergebracht.
Per ministeriële beschikking van 2 december 1982 werd het nieuwe programma ingevoerd
met ingang van de examens van 1986.4

Voor het HAVO verliep de leerplanontwikkeling met betrekking tot het vak
economie nog moeizamer dan voor het VWO. De commissie-De Jong had zich in de jaren
zestig al beperkt tot het VWO-programma, evenals de ACLO-ER in de jaren zeventig en
tachtig. Ook daarna wilde het met de HAVO-leerplanontwikkeling niet erg lukken. De in
1983 ingestelde HAVEC-werkgroep kwam een jaar later met een concept-programma dat
nogal wat kritiek ontmoette.5 De daarop in het leven geroepen stuurgroep kwam in 1986
met een rapport dat de handen evenmin op elkaar kreeg.6 Vervolgens werd vooral veel
gepraat over wat inmiddels de ‘HAVO-problematiek’ werd genoemd; tot enige actie kwam
het echter niet. Het kwam er in feite op neer dat het HAVO het tot 1998, toen de
profielstructuur werd ingevoerd, moest doen met de interne uitwerking uit 1972.

De invoering van de Tweede Fase vanaf 1998 leidde tot een aantal veranderingen.
Om te beginnen werd de leerstof verkaveld over 17 domeinen, overigens zonder
betekenisvolle inhoudelijke wijzigingen; zie hiervoor bijlage 5. Daarnaast werd het deelvak
ingevoerd, waarvan het programma gevormd werd door een aantal onderdelen uit het
totaalvak te schrappen. Het deelvak economie werd verplicht voor leerlingen die examen
deden in het HAVO-profiel ‘cultuur & maatschappij’, het VWO-deelvak was keuzevak. Verder
heette het vak op het VWO nu ook kortweg ‘economie’, zoals het op het HAVO al vanaf 1968
heette. Omdat op beide schooltypen het deelvak en het totaalvak werden aangeboden,
bestonden er nu vier verschillende vakken, elk met een eigen schoolonderzoek en centraal
examen; zie figuur 7.1. Zoals opgemerkt in paragraaf 2.5 werd het deelvak in 2007
afgeschaft wegens de lastige inpasbaarheid in het rooster. De laatste deelvakexamens
werden afgenomen in 2009 (HAVO) en 2010 (VWO). Vanaf die tijd ging het schoolvak
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4 Een ministeriële beschikking wordt tegenwoordig ministeriële regeling genoemd. Het is een besluit
van een minister zonder tussenkomst van kabinet en parlement ter uitvoering van een eerder
aangenomen wet of Algemene Maatregel van Bestuur.
5 J. Zuurbier, ‘Het ontwerp van een nieuw HAVO-economieprogramma is bijna gereed’. Tijdschrift voor
het economisch onderwijs 85 (1985): 252-254.
6 G. van Heeswijk, ‘Nieuw leerplan economie voor het HAVO: vernieuwing of stagnatie?’ Tijdschrift voor
het economisch onderwijs 86 (1986): 120-123.



economie eenvoudig onder de naam ‘economie’ door het leven.
De laatste ontwikkeling die we hier noemen betreft de invoering van een geheel

nieuw programma voor het vak economie in 2010 (HAVO) en 2011 (VWO). In feite betrof
het de eerste echte vernieuwing sinds de commissie-De Jong in 1965 haar concept-
programma publiceerde, waarop de interne programma’s uit het begin van de jaren zeventig
waren gebaseerd. In 2001 werd een adviescommissie ingesteld ter herziening van het
programma economie voor de Tweede Fase. Voorzitter werd hoogleraar economie en later
CPB-directeur C.N. Teulings. In de relatief korte tijd van een jaar produceerde de commissie
haar eerste rapport, Economie moet je doen, waarin de uitgangspunten van het nieuwe
examenprogramma werden vastgelegd. Een vervolgcommissie, eveneens onder leiding van
Teulings, schreef het tweede en definitieve rapport, The Wealth of Education, dat drie jaar
later verscheen. In beide commissies namen drie hoogleraren plaats, daarnaast kwamen de
leden vooral uit het economieonderwijs en uit ondersteunende instellingen.7 In 2006
verscheen een explicitering van de leerstof door een commissie onder voorzitterschap van
J. Hinloopen, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.8

De begrippen concept, context en transfer spelen een belangrijke rol in het nieuwe
programma. De leerstof werd georganiseerd rond een achttal brede concepten: ‘schaarste’,
‘ruil’, ‘markt’, ‘ruilen over de tijd’, ‘samenwerken & onderhandelen’, ‘risico & informatie’,
‘welvaart & groei’ en ‘goede tijden, slechte tijden’. “Dit programma sluit aan bij
ontwikkelingen in de wetenschap en moderne verhandelingen over economie. Er is een
unieke mengeling van oude en nieuwe programmaonderdelen ontstaan die men tot dusver
elders niet aantreft. De moderne inzichten over macro-economie, zoals uiteengezet door
Mankiw [...], worden aangevuld met speltheoretische inzichten zoals Dixit die beschrijft
[...] De concepten zijn gerangschikt naar complexiteit waarbij men een hiërarchie kan
bespeuren van micro- tot macro-economisch, van statisch tot dynamisch of eenvoudigweg
van simpel tot complex.”9 Aan de examenregeling voor het vak economie veranderde niets.
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VWO HAVO
deelvak economie 1 economie 1
totaalvak economie 1-2 economie 1-2

7 De programma’s kwamen per ministeriële regeling in de Nederlandse Staatscourant, dat van het HAVO in
het nummer van 2 april 2010 (nr. 6656), dat van het VWO in het nummer van 3 mei 2011 (nr. 7596). 
8 Werkversie Syllabus Centraal Examenprogramma economie voor havo en vwo (CEVO, 2006).
9 The Wealth of Education, 36.

Figuur 7.1 Namen van de verschillende varianten van het vak economie van 1998 tot 2010.



Gegeven het feit dat een curriculum voor het vak economie aan het begin van de
21ste eeuw onmogelijk een min of meer compleet beeld van de vakwetenschap kon bieden,
dienden er keuzes te worden gemaakt. Expliciet wordt in The Wealth of Education dan ook
verwezen naar een artikel van de Amerikaanse econoom en handboekenauteur N. Gegory
Mankiw, waarin een drastische beperking wordt bepleit.10 In dat artikel merkt Mankiw
onder andere op: “As economists, we teach our students about scarcity. As principles
instructors and textbook authors, we must constantly remind ourselves that student time
is one of those scarce resources. We must try to avoid making our courses encyclopedic.
That means taking out all of the easily ignored details and stressing the big ideas.”11 In
overeenstemming hiermee bepleitte de eerste commissie-Teulings een ‘kerncurriculum’,
“… waarin de meest essentiële economische begrippen voorkomen die een leerling
voorbereiden op het burgerschap en hem of haar helpen om een economische kijk op zaken
te ontwikkelen.”12

Vermeldenswaard is dat het intended curriculum zich het afgelopen decennium
ook op het gebied van de didactiek heeft begeven, een nieuw verschijnsel in de geschiedenis
van het economieonderwijs. Bij de invoering van de Tweede Fase in 1998/1999 zijn voor
veel vakken, ook voor economie, zogenaamde praktische opdrachten verplicht gesteld. Het
betreft eenvoudige onderzoeksopdrachten, die door één of meerdere leerlingen gedaan
dienen te worden. In het nieuwe economieprogramma dat 2010/2011 is ingevoerd, is veel
werk gemaakt van een contextgewijze aanbieden van de leerstof. “Om het vak werkelijk
uitdagend en maatschappelijk relevant te maken, dienen de concepten in contexten
toegepast te worden waardoor de verlangde transfer van kennis tot ontwikkeling komt.”13

Weliswaar is de keuze van de contexten aan de docent, diezelfde docent dient de concepten
als het ware uit een context tevoorschijn te laten komen. Verder bestaat in het nieuwe
examenprogramma de verplichting tot het organiseren van respectievelijk meedoen aan
klaslokaalexperimenten. Het gaat om het simuleren van economische processen, zoals de
prijsvorming op markten of om de besluitvorming onder de condities van het zogenaamde
prisoners dilemma.

Ten slotte moet melding worden gemaakt van het zogenaamde Programma van
Toetsing en Afsluiting (PTA), dat scholen sinds de invoering van de Tweede Fase jaarlijks
bij de onderwijsinspectie dienen te overleggen. Daarin moet in elk geval de te toetsen
leerstof per leerjaar te worden vermeld. Op deze manier is het onderwijsprogramma, dat
veel scholen in de jaren twintig en dertig uit hun brochures hadden geschrapt, weer terug.14
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11 N.G. Mankiw, ‘Teaching the Principles of Economics’. Eastern Economic Journal 24 (1998): 519-524.
12 Economie moet je doen, 29.
13 The Wealth of Education, 28.
14 PTA‘s van veel scholen zijn via hun openbare websites te raadplegen.



7.2 De handboeken economie

Eerder, in paragraaf 2.6, zagen we dat de dominante neoklassiek-keynesiaanse synthese,
in de Engelstalige literatuur doorgaans als neoclassical synthesis aangeduid, gedurende het
laatste kwart van de 20ste eeuw gezelschap kreeg van – in de ogen van sommigen:
vervangen werd door – een aantal nieuwe benaderingen. We citeerden Sent, die het
neoclassical monism vervangen zag door een pluralism van nieuwe ontwikkelingen.15

Dezelfde mening is Davies toegedaan. Hij ziet de “… neoclassical economics […] being
supplanted as the dominant research programme in recent economics by a collection of
new, largely non-overlapping, competing research economics programmes that share
relatively little in common either with each other or with neoclassical economics. I treat
this new more diverse economics as a stage in the development of economics at the last
century’s end, provisionally label it ‘recent economics’.”16 Deze recent economics bevat een
breed spectrum aan nieuwe benaderingen. Veel van die nieuwe benaderingen vinden hun
oorsprong in de jaren zestig en zeventig, sommige, zoals John Nash’ bijdrage aan de
speltheorie, in de jaren vijftig. De theorie van de rationele verwachtingen van Robert Lucas,
het concept van het human capital van Gary Becker, de theorie van de asymmetrische
informatie van George Akerlof, de public choice -benadering van James Buchanan, de theorie
van de transactiekosten van Ronald Coase, de psychologische inzichten van Daniel
Kahneman, het toepassen van de modellen op de economische geschiedenis (de cliometrie)
van onder anderen Douglas North, het gebruik maken van experimenten door Vernon
Smith – het betreft ontwikkelingen die meestal zijn terug te voeren tot de jaren zestig of
zeventig.

Alle bovengenoemde auteurs ontvingen de Nobelprijs voor economie, vaak lang
nadat ze hun baanbrekende teksten hadden gepubliceerd: Buchanan ontving de prijs in
1986, Coase in 1991, Becker in 1992, North in 1993, Nash in 1994, Lucas in 1995, Akerlof
in 2001, Smith in 2002 en Kahneman in 2007. De vertraging tussen research en opname
van een theorie in de handboeken vindt haar pendant in de vertraging waarmee deze
prestigieuze prijs werd uitgereikt.17

Textbooks die pretendeerden een inleiding in de economische wetenschap te
bieden waren er ook in deze periode nog. We hebben echter eerder vastgesteld dat hoe
dichter we het heden naderen, des te minder de handboeken in staat zijn om zowel in de
breedte als in de diepte een volledig beeld van de achterliggende economische wetenschap
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15 E.-M. Sent, ‘Economic Pluralisms’. In S.H. Kellert, H.E. Longino & C.K. Walters ed., Scientif ic
Pluralism. (Minneapolis: Universtity of Minnesota Press, 2006), 80-101.
16 J.B. Davis, ‘The turn in economics: neoclassical dominance to mainstream pluralism?‘ Journal of
Institutional Economics 2 (2006): 1–20.
17 Ekelund & Hébert, A History, 605-606. In feite betreft het de Prijs voor economie van de Zweedse
Rijksbank die vanaf 1969 wordt uitgereikt.



te geven. Samuelsons handboek werd rond 1990 (13de druk) nog steeds gebruikt, nu
geschreven met co-auteur William D. Nordhaus. Economics overleefde zelfs Samuelons
overlijden in 2009 en kreeg in 2010 een 19de druk, nu met Nordhaus als leidend auteur.
Het handboek van Lipsey & Steiner werd voor het laatst in 1990 herzien (9de druk). Een
handboek dat zich recentelijk een zekere populariteit verwierf is Principles of Economics
van de Amerikaanse hoogleraar N. Gregory Mankiw, waarvan de eerste druk in 1997
verscheen. Dit handboek is voor ons in die zin van belang dat het in het eerste rapport van
de commissie-Teulings expliciet werd genoemd.18 Het ordenen van de leerstof in het vanaf
2010/2011 ingevoerde programma rond een aantal centrale concepten lijkt schatplichtig
te zijn geweest aan de overeenkomstige aanpak bij Mankiw.

In paragraaf 4.4 citeerden we Colander, die in 2005 opmerkte dat “… the current
structure of the textbooks still reflects the structure that was developped in the 1950s with
Paul Samuelson’s textbook.”19 Zoals we zagen maakte ook Davies een dergelijke
opmerking: “... neoclassicism is no longer dominant in economics as a whole, although it
still constitutes the main course of instruction.” Wie de beide hierboven genoemde
handboeken beziet valt direct de verwantschap met de handboeken uit de jaren vijftig en
zestig op: het onderscheid tussen micro- en macro-economie is nog steeds leidend.
Daarnaast zijn er met name voor het universitair onderwijs per deelonderwerp textbooks
op verschillende niveau’s op de markt gebracht. Er zijn handboeken op introductionary, op
intermediate en op advanced niveau. De onderwerpen van die handboeken herinneren nog
steeds aan de indeling van Samuelsons Economics uit 1948. Er zijn handboeken over macro-
economie, over micro-economie, over monetaire economie, over internationale
economische betrekkingen, over overheidsfinanciën. Zo worden aan de Rijksuniversiteit
Groningen voor het onderdeel macro-economie vier handboeken voorgeschreven, voor elk
studiejaar één, uiteraard oplopend wat het niveau betreft.

In de handboeken van omstreeks 1990 begon de recent economics, om met Davies
te spreken, langzaam door te dringen. In het inmiddels tot twee kilo aangegroeide textbook
van Samuelson & Nordhaus vinden we, soms alleen genoemd, dan weer iets uitvoeriger
behandeld, de theorieën van Lucas, Becker, Nash, Buchanan en Coase. Bij Lipsey &
Steiner vinden we uitsluitend Lucas en Akerlof. Opname van deze nieuwe elementen doet
echter niets af aan de systematiek van de twee handboeken, die zoals gezegd nog steeds
via het onderscheid tussen micro- en macro-economie is georganiseerd. Twintig jaar later
is het niet anders. Economics van Samuelson & Nordhaus is inmiddels terug bij “The Core
Truths of Economics”, namelijk bij “…. concepts such as scarcity, efficiency, the gains from
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(2005): 249-260.



specialization and the principle of comparative advantage”.20 De micro-economie staat in
de 19de druk van dit handboek (2010) dan ook voorop, de macro-economie wordt daarna
behandeld. Van de bovengenoemde Nobelprijswinnaars vinden we alleen North niet terug,
maar misschien wordt de cliometrische benadering toch eerder als economic history dan als
economics gezien. Ondanks de opname van elementen uit de recent economics lijkt dit
handboek qua systematiek nog stevig geworteld in het neoklassiek-keynesiaanse
paradigma. Verder is onder het motto “Small is Beautifull” een aanzienlijke reductie van
de behandelde stof toegepast. De constatering dat de economische wetenschap “…
increased its scope greatly over the past half-century” heeft geleid tot nieuwe keuzes. Het
gevolg is geweest dat de omvang van het handboek is gereduceerd van 1013 pagina’s (13de
druk) tot 719 pagina’s (19de druk). Kennelijk hebben Samuelson & Nordhaus zich, net
zoals de commissie-Teulings dat voor het Nederlandse economieonderwijs heeft gedaan,
beperkt tot een ‘kerncurriculum’.

Het handboek van Mankiw kent als bijzonderheid dat het de leerstof organiseert
rond een tiental principles, in drie groepen onderverdeeld:21

How people make decisions
1 People face trade-offs.
2 The cost of something is what you give up to get it.
3 Rationale people think at the margin.
4 People respond to incentives.

How people interact
5 Trade can make everyone better of.
6 Markets are usually a good way to organize economic activity.
7 Governments can sometimes improve market outcomes.

How the economy as a whole works
8 A country’s standard of living depends on its ability to produce goods and

services.
9 Prices rise when the government prints too much money.
10 Society faces a shortrun trade-off between inflation and unemployment.

In de opeenvolging van deze tien principes vinden we een opklimming van micro- naar
macro-economie; overigens met de nadruk op de micro-economie, waarin zeven van de
tien principes zijn onder te brengen. De acht brede concepten waar omheen het nieuwe
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20 Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, Economics (Boston: McGraw-Hill, 2010), xix.
21 N. Gregory Mankiw, Principles of Economics (South-Western: 6de druk, 2011), xix.



Nederlandse examenprogramma economie is georganiseerd, laten eveneens die
opklimming van micro naar macro zien en ook in dat nieuwe programma ligt de nadruk
op de micro-economie, teminste, uitgaand van het aantal concepten: zes van de acht
concepten zijn micro-economisch.22 Ook voor Mankiws handboek geldt dat de neoclassical
systematiek nog stevig in het zadel zit. Naar nieuwe ontwikkelingen zoals rond de
speltheorie, de asymmetrische informatie, de rationele verwachtingen en het human capital
zoekt men in dit handboek niet tevergeefs, maar deze elementen zijn ingebed in de
vertrouwde, voor het eerst in 1948 door Samuelson gehanteerde micro/macro-systematiek.

7.3 De zevende dwarsdoorsnede: 1990

Zoals aangegeven in paragraaf 7.1 werd er voor het VWO in het begin van de jaren tachtig
door de Adviescommissie Leerplanontwikkeling Economische Wetenschappen en Recht
(ACLO-ER) een nieuw examenprogamma ontwikkeld. Hoewel dit programma grote
overeenkomsten vertoonde met de interne uitwerkingen uit de jaren zeventig, waren er –
uiteraard – ook verschillen. In een artikel over het nieuwe programma benadrukte Vernooij
vooral die verschillen. In zijn ogen “… voltrok zich bijna ongemerkt een diepgaande
verandering in het programma.”23 Hij doelde met name op het nieuwe verschijnsel van de
keuzeonderwerpen, waarin allerlei tamelijk wiskundig geöriënteerde onderwerpen werden
ondergebracht. Vrij technische onderwerpen als lineaire programmering, productiefuncties,
isonutsfuncties en isokostenvergelijkingen werden naar de keuzeonderwerpen verbannen,
zodat het voortaan, in elk geval gedeeltelijk, aan de school of de individuele docent was te
bepalen hoe wiskundig-modelmatig het curriculum er uit kwam te zien. Gezien de destijds
heersende ‘richtingenstrijd’ in het land van het economieonderwijs, waarvan we in
hoofdstuk 3 een overzicht gaven, verbaasde het Vernooij niet dat het “… ACLO-advies door
alle partijen met gemengde gevoelens [werd] ontvangen. De voorstanders van een
wiskundig-analytische benadering betreuren de afschaffing van vele modelmatige
benaderingen. […] De tegenstanders betreuren de beperkte opzet van het leerplan, dat
geen leerplan is. Zij zien er een jarenlange blokkering van echte onderwijsvernieuwing in.”

Wat de gebruikte methodes betreft, voor deze dwarsdoorsnede hebben we de
beschikking over een enquête van de vakvereniging, de VECON, uit 1990-1991, die per
schoolsoort de twee meest gebruikte methodes geeft; zie ook bijlage 9. De enquête geeft
echter geen marktaandelen. Voor het VWO waren leidend de beide methodes van R.
Schöndorff, N. Cohen & J.F.B. Pleus, in deze volgorde: Economie bijvoorbeeld en Economie
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22 The Wealth of Education, 6-9.
23 A.T.J. Vernooij, ‘Minder modellen en meer actualiteit’. Tijdschrift voor het economisch onderwijs 83
(1983): 142-145.



zonder franje. De tweede methode is een soberder uitvoering van de eerste, het grootste
deel van de tekst is letterlijk dezelfde. Ondanks de opmerking van de auteurs in het ‘Woord
vooraf’ van Economie zonder franje dat de didactische aanpak onveranderd is, zijn bepaalde
leesteksten die als contexten kunnen worden beschouwd, en ook veel illustraties uit
Economie bijvoorbeeld verdwenen. De drie delen Economie bijvoorbeeld zijn aldus
teruggebracht tot twee delen Economie zonder franje. We zullen Economie zonder franje niet
apart bespreken, aangezien deze methode te weinig afwijkt van Economie bijvoorbeeld.
Daarnaast dient nog wel een tweede VWO-methode te worden besproken. We kiezen
daartoe Schaarste en welvaart van A.Heertje.24 Dezelfde VECON-enquête wees de HAVO-
versie van Economie bijvoorbeeld als marktleider aan; de auteurs waren dezelfde als van de
VWO-versie. De tweede in de markt van HAVO-methodes was Elementaire economie van
Heertje, Heijting & Kanning.25

Eerst kijken we naar de vraag of, en zo ja hoe, de betreffende methodes zich
oriënteren op de vakwetenschap. Ook ten tijde van deze dwarsdoorsnede is het zo dat alle
methodes, zowel voor het HAVO als voor het VWO, in het begin opmerkingen maken over
de economische wetenschap. In de twee methodes van Heertje gebeurt dat vrij uitvoering
– er wordt een paragraaf aan gewijd – en ook expliciet. In de twee methodes van
Schöndorff c.s. gebeurt het aanzienlijk minder uitgebreid – er worden slechts enkele zinnen
aan besteed – en ook min of meer terloops, namelijk in het kader van een inleidende
context over het wedervaren van de familie Ketelaar.

Vervolgens kijken we naar de systematiek van de vier methodes. In figuur 7.2
vatten we hun inhoud samen. De inhoudsgave van de vier methodes overziend valt een
aantal zaken op. De systematiek zoals die in de jaren zeventig gebruikelijk was en gebaseerd
was op het onderscheid tussen micro- en macro-economie, vinden we hier in grote lijnen
onveranderd terug. In de HAVO-methode van Heertje c.s., Elementaire economie, is het
strikte onderscheid tussen beschrijvende en analyserende onderdelen, dat we in de 7de
druk nog aantroffen, losgelaten. Deze twee benaderingen worden nu meer geïntegreerd
door de methode aangeboden. Onderdelen als het geldwezen, de collectieve sector en de
internationale economische betrekkingen hebben, mede als gevolg daarvan, een andere
plek in de methode gekregen. Voor het VWO is De kern van Heertje met slechts een enkele
wijziging in Schaarste en welvaart voortgezet. Grosso modo is de verdeling van de leerstof
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24 Schöndorffs uitgever bij SMD in de jaren tachtig, J.K. van der Sluijs, meldde in een gesprek (8 maart
2012) dat Economie bijvoorbeeld direct na publicatie een marktaandeel van 75 procent had. Dat gold voor
zowel de VWO- als voor de HAVO-methode. Later liep het marktaandeel nog op. Voor de periode rond
1990 “... werd de markt verdeeld tussen Schöndorff en Heertje.”
25 Bij de twee methodes van Schöndorff c.s. kon een serie werkbladen kon worden geleverd, onder
andere voor het tekenen van grafieken en het stapsgewijs maken van moeilijke opgaven. Schaarste en
welvaart ging vergezeld van aparte opgavenboeken van de hand van respectievelijk W. Kanning & R.A.
Heijting (deel 1) en W. Kanning & J. Greven (deel 2).
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HAVO-METHODES VWO-METHODES
R. Schöndorff, N. A. Heertje, R.A. R. Schöndorff, N. A. Heertje, Welvaart en
Cohen & J.F.B.Pleus, Heijting & W. Cohen & J.F.B.Pleus, schaarste, 1ste druk, 
Economie bijvoorbeeld, Kanning, Elementaire Economie bijvoorbeeld, derde oplage (1986)
2de druk (1988) economie, 12de druk 2de druk (1985/1987)

(1992)

Deel 1 * Inleiding Deel 1 Deel 1
* Inleiding * Consument (1) * Inleiding * Inleiding
* Nationale * Producent (1) * Productiefactoren * Nationaal inkomen

boekhouding * Nationaal inkomen en -capaciteit * Keynesiaanse
* Keynesiaanse * Groei en * Nationale macro-economie

macro-economie werkloosheid boekhouding * Geld en banken
* Groei * Geld en banken * Keynesiaanse * Consument (1)
* Werkloosheid * Consument (2) macro-economie * Producent (1)
* Geld en inflatie * Producent (2) * Geld en inflatie * Kostenfuncties
* Overheid * Markten * Marktevenwicht (1)

* Collectieve sector Deel 2 * Arbeidsmarkt
Deel 2 * Buitenland * Economische groei * De overheid (1)
* Macro-economische * Economische orde * Werkloosheid * Internationale 

politiek en economische * Ontwikkelings- betrekkingen (1)
* Meso-niveau politiek landen
* Markten, prijzen en * Meso-niveau Deel 2

inkomens * Economische * Modellen
* Consument politiek * Conjunctuur
* Ondernemingen * Groei
* Kosten Deel 3 * Consument (2)
* Economische orde * Consumptie * Producent (2)
* Internationale * De onderneming * Marktevenwicht (2)

kwesties * Kostentheorie * De overheid (2)
* Ontwikkelings- * Doelstellingen van * Economische 

landen ondernemingen stelsels
* Een paar belangrijke * Marktmechanisme * Internationale 

economen * De overheid betrekkingen (2)
* Micro-economisch 

beleid
* Internationale 

kwesties
* Een paar belangrijke

economen

Figuur 7.2         Gecomprimeerde inhoud van enkele economiemethodes omstreeks 1990.



over de beide delen dezelfde gebleven. Voor de beide methodes van Heertje geldt dat de
concentrische aanpak is gehandhaafd. De systematiek van de beide methodes van
Schöndorff c.s. is er één die loopt van macro naar micro, met als sluitstuk de internationale
economische betrekkingen. Buiten de systematiek valt een kort overzicht van de
geschiedenis van het economisch denken. De concentrische benadering ontbreekt in
Economie bijvoorbeeld.

Ter vergelijking volgt nu in figuur 7.3 de gecomprimeerde inhoudsopgaven van
de twee genoemde handboeken: de 13de druk van Economics van Samuelson & Nordhaus
(1989) en de 9de druk van Economics van Lipsey & Steiner (1990). 

In grote lijnen komt de systematiek van drie van de vier methodes overeen met die van
Samuelson & Nordhaus: eerst de macro-economie, dan de micro-economie, eindigend
met de internationale economische betrekkingen. Elementaire economie legt in het begin
een micro-economisch accent door eerst de consument en de producent aan de orde te
stellen. Ook Lipsey & Steiner hanteren de omgekeerde volgorde: eerst micro, dan
macro.We zagen eerder dat de vraag of de economiemethodes een min of meer dekkend
overzicht van de economische wetenschap bieden steeds meer aan relevantie verliest
naarmate we het heden dichter naderen. Tegen de achtergrond van een zich in de breedte
en diepte ontwikkelende vakwetenschap is het streven naar een ‘kerncurriculum’ het
maximaal bereikbare voor een economiemethode. Zoals uit een vergelijking tussen de
figuren 7.2 en 7.3 blijkt, is dat kerncurriculum ten tijde van deze dwarsdoorsnede nog
steeds op min of meer dezelfde wijze georganiseerd als de inhoud van de handboeken uit
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Figuur 7.3         Gecomprimeerde inhoud van enkele handboeken omstreeks 1990.

Samuelson & Nordhaus (1989) Lipsey & Steiner (1990)
I     Basic Concepts I   The Nature of Economics
II  Fundamental Concepts of Macroeconomics  II   A General View of the Price System
III Macroeconomic Policy III  Consumption, Production and Cost
IV  Microeconomics: Supply, Demand, and IV Markets and Pricing

Product Markets V  The Distribution of Income
V  Wages, Rent and Profits: the Distribution VI The Market Economy: Problems and 

of Income Policies
VI  Efficiency, Equity and Government VII  National Income and Fiscal Policy
VIIEconomic Growth and International Trade VIIIMoney, Banking and Monetary Policy

IX Issues and Controversies in 
Macroeconomics

X     International Trade and Finance
XI  Economic Growth and Comparative 

Systems



die tijd. We zagen in de vorige paragraaf dat in de handboeken een aantal nieuwe
ontwikkelingen, door Davies recent economics genoemd, mondjesmaat begon door te
dringen. Die nieuwe ontwikkelingen vinden we in de economiemethodes nog nauwelijks
terug. Er zijn echter uitzonderingen. Zo komt in de beide methodes van Schöndorff c.s.,
zij het kort, in het kader van de loononderhandelingen tussen vakbeweging en werkgevers
de speltheorie aan de orde.26 En zowel bij Heertje als bij Schöndorff is er aandacht voor
externe effecten, die in de theorie van Coase een belangrijke rol spelen.27

Verder kunnen we opmerken dat de vier methodes van omstreeks 1990 nog stevig
geworteld zijn in het neoklassiek-keynesiaanse paradigma. De inhoud van de methodes
is, net zoals die in de vorige dwarsdoorsnede, een combinatie van de neoklassieke micro-
economie en de keynesiaanse macro-economie. Dat neemt niet weg dat ook andere
benaderingen aan bod komen. Zo is in de methodes van Schöndorff c.s. een korte
geschiedenis van het economisch denken opgenomen en vinden we in de VWO-methode
van Heertje een paragraaf over de marxistische economie. Die laatste verhandeling vinden
we overigens in het kader van een tekst over verschillende typen economische orde. Na de
val van de Muur in 1989 verdween deze tekst uit Heertjes methode.28 Hanteren de
methodes de wiskundig-modelmatige benadering van de vakwetenschap? Wat dit punt
betreft is er geen verschil met de methodes uit de vorige dwarsdoorsnede: vooral in de
micro- en de macro-economie is de behandeling sterk modelmatig. De wiskunde neemt
daarbij een belangrijke plaats in. In de HAVO-methodes is de presentatie, wat de wiskunde
betreft, vooral grafisch; de algebra is elementair en blijft voornamelijk beperkt tot kosten-
en opbrengstfuncties, vraag- en aanbodfuncties, het marktevenwicht en een eenvoudig
keynesiaans model. In de VWO-methodes gaat de wiskunde en dan met name de algebra
aanzienlijk verder, tot en met de differentiaalrekening. De indruk bestaat dat de methode
van Schöndorff c.s. in de algebra verder gaat dan die van Heertje. Zo vinden we bij
Schöndorff c.s. derdegraads vergelijkingen en eenvoudige lineaire programmering, zaken
die we bij Heertje niet aantreffen, ook niet in de bijbehorende opgavenboeken.

Wat verwijzingen naar de werkelijkheid betreft, bevatten met name de beide
methodes van Schöndorff talloze leesteksten met onderwerpen als de crisis van de jaren
dertig, de levensduur van producten, de geldhoeveelheid of de harde strijd in video-land.
Tabellen en grafieken geven min of meer actuele informatie over de samenstelling van het
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26 Schöndorff c.s., Economie bijvoorbeeld, HAVO-editie, deel 2, 75 en VWO-editie, deel 3, 162.
27 Schöndorff, VWO-methode deel 3, 167-170 en HAVO-methode deel 2, 69-72. Heertje, VWO-methode,
deel 2 125-127. Externe effecten zijn nevenverschijnselen van de productie of consumptie die niet in de
prijs zijn verdisconteerd, zoals milieuvervuiling.
28 De door ons geraadpleegde tekst van Schaarste en welvaart (1ste druk) kwam vóór de ‘Wende’ tot
stand. De in 1993 verschenen 1ste druk van wat toen weer De kern van de economie heette bevatte in
plaats daarvan een paragraaf over de ‘herstructurering van Oost-Europa’.



nationaal product, de prijzen van varkensvlees of de voornaamste wisselkoersen. Dit soort
in grafieken en tabellen verpakte praktische informatie vonden we voor het eerst
systematisch aangeboden bij Van Zwijndregt en later bij Van Dijk & Moret. Deze tendens
wordt door Schöndorff c.s. doorgetrokken. Het is vooral bij de meer institutionele
onderwerpen, zoals het geld- en bankwezen en de overheidsfinanciën, waar we dit soort
informatie vinden. Maar ook bij de behandeling van de meer theoretische onderwerpen,
zoals de micro-economie, vinden we teksten over individuele bedrijven of markten. Heertje
is in zijn beide methodes wat zuiniger met verwijzingen naar de werkelijkheid, maar er is
niettemin een fors verschil met zijn twee methodes van twintig jaar eerder. Het verschil is
vooral zichtbaar in de VWO-methode. Was de 6de druk van De kern nog een vrij kaal
theoretisch geraamte, de 1ste druk van Schaarste en welvaart bevat aanzienlijk meer
verwijzingen naar de werkelijkheid. Weliswaar gaan instrumenten als vraagcurven,
kostencurven en marktevenwichten vaak nog over anonieme producten, vooral de
institutionele onderwerpen zijn ruim gelardeerd met praktische informatie. Een en ander
komt mede tot uitdrukking in de dikte van de methodes. Telden de twee delen van De
kern samen nog 438 pagina’s, de beide delen van Schaarste en welvaart komen samen op
612 pagina’s, een toename van 40 procent.

Van politiek-ideologische standpunten is in geen enkele van de besproken
methodes sprake. We kennen Heertjes opvatting over de strikte scheiding tussen zijns- en
waarderingsoordelen al uit het vorige hoofdstuk. Schöndorff sluit zich daarbij aan: “De
economie is een positieve wetenschap die laat zien wat er ‘is’. En niet een normatieve
wetenschap die laat zien ‘hoe het hoort te zijn’.”29

Vervolgens kijken we naar de leerlinggerichte elementen in de vier geselecteerde
methodes. Gezien de auteurs uit deze en de vorige dwarsdoorsnede ligt het voor de hand
te verwachten dat er in dit opzicht weinig verschil met de methodes van omstreeks 1972
bestond. Heertjes methodes werden in beide dwarsdoorsneden gebruikt. Verder heeft
Schöndorff, voordat hij in 1981 (VWO) en 1982 (HAVO) met zijn eigen methodes op de
markt kwam, jarenlang meegewerkt aan de totstandkoming van Heertjes De kern van de
economie. Enige continuïteit, ook op didactisch terrein, ligt dan in de lijn der verwachting.
Wat de methodes van Schöndorff c.s. betreft is dat echter allerminst het geval: de beide
methodes van deze auteur laten een trendbreuk zien. Zagen we in het vorige hoofdstuk
dat de HAVO-methode van Van Dijk & Moret, Kiezen en delen, twintig jaar eerder al stappen
op weg zette naar een meer leerlinggerichte benadering, de methodes van Schöndorff c.s.
hebben vrij radicaal gebroken met een tegen het wetenschappelijk-formele aanliggende
presentatie. “Het boek is ontstaan uit de behoefte aan een methode die het moeilijke vak
economie presenteert op een manier die vanaf het begin de belangstelling van leerlingen
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29 Economie bijvoorbeeld, VWO-methode, deel 1, 33. 



opwekt en vasthoudt. Daartoe worden zoveel mogelijk bij de economische werkelijkheid
van alledag aansluitende situaties als vertrekpunt gekozen”, aldus het voorwoord in de
HAVO-methode. Het resultaat was dat de al eerder door auteurs als De Jong, Buijs en
Heertje ontwikkelde systematiek en analytische benadering op een leerlinggerichte manier
werden ‘aangekleed’. Die aankleding werd dermate grondig aangepakt dat het didactisch
aspect de methode enigszins ‘topzwaar’ maakte, reden waarom vanaf 1985 door middel
van een “ingrijpende versobering” Economie zonder franje op de markt werd gebracht.
Economie bijvoorbeeld is vrij uitbundig geïllustreerd, zowel met foto’s als met tekeningen.
Ook wat dit punt betreft is de tendens die we voor het eerst bij Van Dijk & Moret ten
tijde van de vorige dwarsdoorsnede constateerden, gecontinueerd. Eén van de didactische
instrumenten uit Economie bijvoorbeeld bestond uit de inleidende leesteksten rond de
familie Ketelaar. Leden van deze familie duiken regelmatig op, ook in de reguliere tekst.
De betreffende leesteksten kunnen als contexten worden gezien, hoewel niet in de moderne
betekenis dat er als vanzelf een bepaald concept uit tevoorschijn komt; ze zijn ongetwijfeld
bedoeld om via een beschrijving van een stukje fictieve werkelijkheid leerlingen bij het aan
de orde te stellen onderwerp te betrekken. Hartkamp heeft het nut van dergelijke
inleidende teksten in Economie bijvoorbeeld betwijfeld. Hij citeert één van die teksten uit
de 1ste druk van de VWO-methode, namelijk die ter introductie van de internationale
handel.

In het Woord vooraf van de 2de druk van de VWO-methode werd gemeld dat “… de familie
Ketelaar op veler verzoek iets ‘volwassener’ [is] neergezet.” Als we bovengeciteerde tekst
bekijken, die aan het eind van het VWO-deel 3 stond en dus voor 6VWO-leerlingen was
bedoeld, kunnen we ons daar iets bij voorstellen. Maar Hartkamps bezwaar was
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Een gezellig ontbijt
Nog één keer nemen we een onbescheiden kijkje bij de ontbijttafel van de familie
Ketelaar. Het is zaterdagochtend half tien. In het weekend eten ze meestal wat
minder gehaast. Moeder Ketelaar zorgt er dan voor, dat er een extra gezellig echt
Hollands ontbijt op tafel staat. Echt Hollands? Is dat wel zo? 
De thee die daar zo uitnodigend staat te dampen, is die wel zo Hollands? De
theezakjes komen wel van een Nederlandse fabriek, maar de thee die erin zit komt
uit Ceylon.
De pindakaas dan, dat is toch een echt Nederlands product? Nee hoor, de pinda’s
komen uit Gambia en worden hier tot pindakaas verwerkt. Het zachtgekookte
eitje, daar is het buitenland toch niet aan te pas gekomen? Zo zeker is dat nu ook
weer niet. Misschien gebruikt de boer wel Amerikaans graan om zijn kippen te
voeren.



principiëler: “Direct na dit onderhoudend babbeltje, vliegen termen als
dekkingspercentage, in- en uitvoerquote, comparatieve kostenverschillen, en interne
ruilvoet de leerlingen om de oren.”30 Naar de mening van Hartkamp werd een methode
kennelijk niet minder abstract als gevolg van dit soort inleidende teksten. Overigens is de
betreffende tekst in de 2de druk vervangen door een andere leestekst. We merken nog op
dat de kritiek van Hartkamp was ingebed in een beschouwing over belangenverstrengeling
door auteurs als Heertje en Schöndorff. Deze methodeauteurs konden in Hartkamps
opvatting hun lesboeken een abstract, dicht tegen de vakwetenschap aanliggend karakter
laten behouden omdat ze niet alleen auteur waren, maar ook omdat ze zelf veel invloed
op het examenprogramma uitoefenden door in allerlei adviescommissies te gaan zitten.

Wat de lay out betreft valt de zogenaamde streamer op, met grote letters over de
volle breedte van de pagina gedrukte tekst, die in enkele woorden de essentie van het
gebodene probeert te vatten. Ten slotte vinden we hier en daar schematische
voorstellingen, zoals in figuur 7.4. 

Figuur 7.4         Schema uit Economie bijvoorbeeld.31

De beide methodes van Heertje als hoofdauteur geven wat de vormaspecten betreft niet
direct aanleiding tot opmerkingen, behalve dan dat nu ook in deze methodes, in
tegenstelling tot die uit de vorige dwarsdoorsnede, illustraties voorkomen in de vorm van
foto’s, tekeningen en krantenartikelen; overigens niet in die mate die de methodes van
Schöndorff c.s. nogal ‘overvol’ maken. Dat laatste effect wordt nog versterkt doordat in
de methodes van Schöndorff c.s. veelvuldig gebruik wordt gemaakt van kleuren, waar in
de methodes van Heertje slechts een enkele steunkleur wordt toegepast.

Verder besteden we enige aandacht aan het taalgebruik in de betreffende
methodes. Op de volgende pagina geven we twee tekstgedeelten weer waarin de auteurs
over het kenobject, het centrale idee van de economische wetenschap, spreken. De tekst
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gegeven de productie- voegen we daarbij dan resulteert het totaal aan middelen dat ter beschikking staat
capaciteit, kan een de invoer uit het
bepaald nationaal buitenland
product worden
voortgebracht

30 H. Hartkamp, ‘Petje op, petje af. Deel 4’. Appels en peren 2 (1984): 15-22. In Jullie zijn nog niet van me
af! Stichting LWEO (1998), 124-131.
31 Economie bijvoorbeeld, VWO-methode, deel 1, 67.
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Op welke manier wordt het begrip ‘welvaart’ aan de orde gesteld?

Schöndorff c.s. over behoeftenbevrediging en welvaart32

Je kunt je beroerd voelen of juist prettig en tevreden. Je kunt je veilig voelen en
geborgen of juist bedreigd door van alles en nog wat. Je kunt verliefd zijn en vlinders
in je buik voelen. Je hebt genoeg vrije tijd om er een hobby op na te houden. Of je
ziet nauwelijks kans je werk op tijd af te krijgen. […] Hoe je je voelt heeft te maken
met de mate waarin je wensen, je behoeften zijn vervuld. Voor het bevredigen van de
meeste behoeften moet worden gekozen, omdat de middelen schaars zijn. De
economie, of beter gezegd de economische wetenschap, bestudeert het omgaan van
mensen met schaarse, alternatief (= op verschillende manieren) aanwendbare
middelen, die ze gebruiken om er hun behoeften mee te bevredigen.

Heertje in zijn VWO-methode over welvaart33

In paragraaf 1.3 bespraken we dat de economische wetenschap zich bezighoudt met
de manier waarop mensen in hun behoeften voorzien. We zouden ook kunnen
zeggen: de manier waarop mensen proberen hun welvaart te vergroten. We zullen
nu eerst het begrip welvaart eens wat nader bekijken. Vaak wordt welvaart alleen
opgevat in stoffelijke (materiële) zin. […] Iemand die een eigen huis, een auto, een
kleurentelevisie en dergelijke bezit, noemen we doorgaans welvarend. […] Nu is dat
niet helemaal onjuist. Al deze goederen dragen bij tot de welvaart. Maar daaruit
mogen we omgekeerd niet afleiden, dat de welvaart alleen van stoffelijke goederen
afhankelijk is.

Heertje c.s. in hun HAVO-methode over welvaart34

De begrippen schaars en zeldzaam moeten goed van elkaar worden onderscheiden.
In Nederland kunnen wij net zo veel brood kopen als we willen. Brood is dus bepaald
geen zeldzaam goed, maar het is in de economische betekenis wel schaars. Om het
brood in de winkel te krijgen is graan verbouwd en gemalen, de bakker moet werken
en een oven kopen – kortom, er zijn offers gebracht. […] Onder welvaart verstaat
men de mate van behoeftenbevrediging, voor zover deze afhankelijk is van het
omgaan met schaarse middelen.

32 Deze tekst vinden we zowel in de HAVO-methode (deel 1, 12) als in de VWO-methode (deel 1, 14).
33 Schaarste en welvaart, deel 1, 7.
34 A. Heertje, Elementaire economie. (Leiden: Stenfert Kroese, 1992), 5.
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in Economie bijvoorbeeld spreekt leerlingen direct aan en is in het algemeen ook minder
formeel dan die in Schaarste en welvaart. De beide teksten van Heertje c.s. ontlopen elkaar
qua stijl niet veel; wellicht is de HAVO-tekst wat concreter en verder wordt de economie
niet als wetenschap opgevoerd.

We komen nog even terug op de kritiek van Hartkamp op de gehanteerde
didactiek in Economie bijvoorbeeld. Die kritiek is opvallend, omdat in deze methode wel
degelijk een serieuze poging is gedaan de stof leerlinggericht aan te bieden. Het probleem
was echter dat die poging zich beperkte tot een nogal uitbundige vormgeving, inclusief
een op de leerling gericht taalgebruik. De behandeling van vooral de micro- en de macro-
economie was echter minstens zo abstract-modelmatig als die bij Heertje in de jaren
zeventig. En binnen de didactische aanpak was er geen directe relatie tussen de
modelmatige benadering enerzijds en de vormaspecten anderzijds. Het ontbreken van die
relatie gaf de methodes van Schöndorff c.s. een enigszins hybride karakter.

Ten slotte maken we nog een opmerking over de schriftelijke examens van het
jaar 1990. We vinden een opmerkelijk verschil met de eerder besproken schriftelijke
examens uit het begin van de jaren zeventig. De VWO-examens uit 1974 bestonden voor
twee van de drie opgaven uit enkele anonieme modellen, zonder verwijzing naar de
werkelijkheid. Van de vijf VWO-opgaven uit 1990 waren in vier gevallen de vragen ingebed
in een aan de werkelijkheid ontleende casus, namelijk over de werkloosheid in Nederland,
over inflatie in de westerse landen, over de vennootschapsbelasting en over de schulden
van Afrikaanse landen. Slechts één opgave bevatte een anoniem model. Het HAVO-examen
bevatte in 1973 al weinig anonieme modellen, het examen van 1990 in het geheel niet
meer. Van de zes opgaven bevatten vijf een aan de werkelijkheid ontleende context, de
zesde bevatte enkele theorievragen. Leerlingen bogen zich achtereenvolgens over een
ruilhandel van Philips met Albanië, de verzuring van de bossen, de werkgelegenheid in
Nederland in de jaren 1987 en 1988, de Nederlandse staatsschuld en de vereenvoudiging
van de belastingstructuur in 1990.

We herinneren hier aan de in hoofdstuk 3 geciteerde opmerking van Cito-
medewerker T.T.G.M. Erkens uit 1982 dat “... het examen naar onze mening de leerling,
nog meer dan tot nu toe het geval is geweest, [zou] moeten confronteren met actuele
economische problemen.” En: “Het model is in deze optiek geen doel op zich maar dient
ondersteunend te zijn.”35 Inderdaad zien we gedurende de jaren tachtig de examenopgaven
veranderen van abstracte modellen naar aan de werkelijkheid ontleende casussen.
Aangezien de methodes, zeker wat de micro- en macro-economie betreft, in die tijd nog
steeds sterk wiskundig-modelmatig van karakter waren, lijkt de veronderstelling gewettigd
dat de examenmakers in die periode een bewuste poging ondernamen het
35 T.T.M.G. Erkens, ‘Analytische versus verbale benadering’. Tijdschrift voor het economisch onderwijs 82
(1982): 149-150.



economieonderwijs te sturen in de richting van een meer ‘maatschappelijke’ benadering,
waarin het abstract-modelmatige een geringere rol speelde. In een gesprek bevestigde
Erkens deze veronderstelling.36 Een analyse binnen het Cito uit 1978 wees uit dat de
toetsing tot dan toe ‘eenzijdig’ was geweest. Met volle instemming van de toenmalige
vakinspecteur H.J.M. Megens werden de opgaven vanaf die tijd steeds vaker als aan de
werkelijkheid ontleende contexten gepresenteerd.

7.4 De achtste dwarsdoorsnede: 2012

Eerst maken we met betrekking tot deze achtste dwarsdoorsnede nog een opmerking over
de relatie tussen handboeken en examenprogramma. Vóór de invoering van de
Mammoetwet in 1968 waren de in Koninklijke Besluiten vastgelegde examenprogramma’s
weliswaar zeer tot redelijk summier, maar leken ze in het algemeen goed aan te sluiten bij
de gangbare handboeken. Uitzondering waren de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw,
toen de vakwetenschap zich in macro-economische richting ontwikkelde, terwijl de
examenprogramma’s nog de traditionele systematiek van Say voorschreven. De twee
recente, in paragraaf 7.2 genoemde handboeken, Economics van Nordhaus & Samuelson
en Principles of Economics van Mankiw, waren beide nog duidelijk en ook expliciet
georganiseerd rond het onderscheid tussen micro- en macro-economie. In de handboeken
vinden we de nieuwe recent economics niet zozeer apart als wel in de bestaande systematiek
verwerkt terug. In het nieuwe, in 2010 en 2011 ingevoerde examenprogramma voor het
vak economie zien we eveneens een opklimming van micro- naar macro-economie, maar
in de centrale concepten vinden we de nieuwe onderdelen explicieter terug. De concepten
‘schaarste’, ‘ruil’ en ‘markt’ zijn duidelijk traditioneel micro-economisch van aard. De
concepten ‘welvaart & groei’ en ‘goede tijden, slechte tijden’ zijn duidelijk macro-
economisch. Tussen die twee soorten concepten in vinden we een drietal concepten die
zowel micro- als macro-economische aspecten hebben en die aansluiten bij nieuwe
ontwikkelingen in de economische wetenschap. Zo bevat het concept ‘ruilen over de tijd’
de notie van het human capital, het concept ‘samenwerken & onderhandelen’ ruimt plaats
in voor de speltheorie en bij het concept ‘risico & informatie’ komen we het verschijnsel
van de asymmetrische informatie tegen. Op deze manier maakt het examenprogramma,
explicieter dan de twee genoemde handboeken, plaats voor nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap.

Midden 2012 was het vernieuwde HAVO-programma twee jaar in gebruik en was
het eerste officiële centraal examen voor dit schooltype achter de rug. VWO-leerlingen
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36 Gesprek op 16 maart 2012.



hadden echter gedurende de cursus 2011-2012 uitsluitend in de 4de klas nog te maken
met het nieuwe programma, in de 5de en 6de klas heerste nog het regiem van het oude
programma. We zullen ons wat deze dwarsdoorsnede betreft niettemin volledig richten
op de methodes die voor het nieuwe programma zijn geschreven.

In bijlage 9 is een verantwoording gegeven voor de keuze van de te analyseren
methodes. Daarin wordt ook gewag gemaakt van enige onduidelijkheid over de
marktverhoudingen ten tijde van deze dwarsdoorsnede. Eenstemmigheid bestaat er over
de marktleider: voor zowel het HAVO als het VWO waren de zogenaamde Lesbrieven van de
Landelijke Werkgroep Economieonderwijs (LWEO) met een aandeel van rond de 40
procent de grootste methode. Samen met Percent en Praktische economie bestreken de drie
genoemde methodes ruim de helft van de markt. Van de drie genoemde methodes
bespreken we zowel de HAVO- als de VWO-methode.37

Eén van de auteurs van de methode Percent is tevens de auteur van deze studie.
Het is daardoor mogelijk dat er zo een zekere subjectiviteit in de analyse sluipt. Een
mogelijke oplossing van dit probleem zou erin kunnen bestaan te kiezen voor de bespreking
van een andere methode. Deze oplossing botst echter met het selectieuitgangspunt voor
deze studie, namelijk de methodes naar marktaandeel rangschikken en vervolgens voor
díe methodes kiezen die samen minstens de helft van de markt bestrijken. Dan valt ook
Percent daaronder en daarom is besloten Percent toch te bespreken. Om een zekere
intersubjectiviteit te bereiken is gezocht naar een vorm van peer consultation.38

De Lesbrieven zijn een erfenis van de richtingenstrijd in het economieonderwijs
in de jaren zeventig en tachtig, toen de mede door Hartkamp opgerichte LWEO met eigen
lesmateriaal kwam. Doel ervan was tegenwicht te bieden aan de toenmalige dominantie
van de methodes van Heertje en Schöndorff, die in de ogen van hun critici te veel tegen
de vakwetenschap aanleunden.39 Het aanvankelijke idealisme is tegenwoordig wat
verdwenen en misschien ook niet meer zo nodig, nu het economieonderwijs aanzienlijk
minder wiskundig-modelmatig is geworden. De directeur van de LWEO beschouwde zijn
instelling in 2010 dan ook als een gewone uitgeverij: “De LWEO is een normale uitgever
van een economiemethode en de lesbrieven worden ook via de tussenhandel geleverd, net
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37 Bij Percent behoort een zogenaamde studiehulp met studietips en opgaven. Bij Praktische economie be-
hoort een opdrachtenboek.
38 Dr. L.J.W. van Limburg heeft de peer consultation voor zijn rekening genomen. Over zijn werkwijze:
“Ik heb in de hoofdtekst van Percent de passages over de academische, de maatschappelijke en de leer-
linggerichte oriëntatie op juistheid getoetst via een terugkoppeling naar de oorspronkelijke tekst. Daar-
naast heb ik op dezelfde manier de relevante voetnoten gelezen en op juistheid gecontroleerd. Ten slotte
heb ik de auteur ervan verwittigd dat ik akkoord ga met zijn tekst.“ Zie bijvoorbeeld N. Verhoeven, Wat
is onderzoek? (Den Haag: Boom), 308.
39 Hoewel al tientallen jaren in gebruik, begonnen de Lesbrieven pas in het eerste decennium van de
21ste eeuw aan hun werkelijke opmars.
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40 H. Stoffels, ‘Reactie op: Het failliet van een VWO-profiel’. Economisch Statistische Berichten 95 (2010):
447.

zoals de boeken van andere uitgevers.”40

In hoeverre oriënteren de betreffende methodes zich op de economische
wetenschap? Opmerkelijk is dat de economie als wetenschap in geen van de methodes meer
aan de orde wordt gesteld. Het economisch probleem, dat van het kiezen in een situatie
van schaarste, vinden we direct in het begin wel in alle gevallen aan de hand van
voorbeelden terug, maar over de economie als wetenschap, met een bepaald object en een
bepaalde methode, wordt in geen enkel geval meer een opmerking gemaakt. Dat is
opvallend, aangezien van alle tot nu toe besproken methodes uitsluitend Piersons 19de-
eeuwse Grondbeginselen in de meeste drukken een dergelijke introductie achterwege liet.
Kennelijk was het aan het einde van onze onderzoeksperiode niet zozeer de expliciete
doelstelling van methodeauteurs leerlingen in te wijden in de economische wetenschap,
dan wel ze kennis te laten maken met economische problemen.

Volgen de methodes in hun systematiek dan wél de vakwetenschap? Of bieden
ze de leerstof aan via aan de werkelijkheid ontleende contexten? Dat laatste zou niet
onwaarschijnlijk zijn, aangezien het nieuwe examenprogramma voorschrijft dat concepten
worden aangeleerd in het kader van een voor leerlingen herkenbare context. Kijken we in
dit opzicht naar de manier waarop de marktleider, de Lesbrieven van de LWEO, de leerstof
aanbiedt, dan vinden we inderdaad een duidelijk contextgewijze presentatie via apart
verkrijgbare katernen. Weliswaar wordt één van de lesbrieven als een ‘beginlesbrief ’ gezien,
verder zijn verschillende volgordes mogelijk, zodat er geen duidelijke systematiek is.
Overigens staat deze keuze voor de presentatie via contexten los van het nieuwe
examenprogramma, de Lesbrieven waren altijd al op deze manier ingericht. In figuur 7.5
staan de diverse contexten, overeenkomend met evenzovele losbladige katernen, vermeld.
Naast de daarin genoemde Lesbrieven is er zowel voor het HAVO als voor het VWO een
katern Rekonomie, waarin lastig geachte reken- en wiskundeproblemen worden besproken.
Het is de eerste keer sinds de methode van Pierson, dat we de leerstof op deze, niet aan de
vakwetenschap ontleende, methodiek aangeboden zien worden. De twee andere methodes
volgen wel een systematiek, namelijk die van het nieuwe examenprogramma. Zie hiervoor
figuur 7.6. De methodes Percent en Praktische economie volgen weliswaar nauwkeurig de
volgorde van het examenprogramma, daar moet aan worden toegevoegd dat de acht
modules van Praktische economie, naast opgenomen in een handboek, ook als losse katernen
beschikbaar zijn, zodat de systematiek bij deze methode niet per se dwingend is. De enige
methode die min of meer dwingend de systematiek van het examenprogramma oplegt, is
Percent.

Een ‘dekkend’ overzicht van de economische wetenschap was in deze periode
verderweg dan ooit. Zoals we zagen pretendeerde ook het examenprogramma dat niet. De



voorzitter van de commissie die het nieuwe examenprogramma ontworpen heeft, C.N.
Teulings, meldt desgevraagd: “We hebben zeker geen compleet beeld van de economische
wetenschap willen geven. [..] Mijn insteek was een aantal basismechanismen goed uit te
leggen, en transfer bereiken: laten zien dat hetzelfde mechanisme op diverse plaatsen weer
de kop opsteekt.”41 Deze opmerking is in overeenstemming met het ‘kerncurriculum’
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Lesbrieven HAVO Lesbrieven VWO

* Crisis * Levensloop
* Vervoer *Arbeidsmarkt
* Jong en oud * Kleding
* Werk * Mobiliteit
* Markt en overheid * Economische crisis
* Verdienen en uitgeven * Wereldeconomie
* Europa

Keuzeonderwerpen:
Keuzeonderwerpen: * Monetaire zaken
* Geldzaken * Economische modellen
* Conjunctuur

H. Duijm & G.F. Gorter, Percent, J. Hinloopen, P. Adriaansen & A. Zuiderwijk, 
3de druk (2010), voor zowel het HAVO als Praktische economie, 5de druk (2010), 
het VWO voor zowel het HAVO als het VWO

1 Schaarste en ruil 1 Schaarste, geld en handel
2 Markten 2 Eenmaal, andermaal, verkocht
3 Ruilen over de tijd 3 Markt en overheid
4 Samenwerken en onderhandelen 4 Nu en later
5 Risico en informatie 5 It’s a deal!
6 Welvaart en groei 6 Stop! Geen risico!?
7 Conjunctuur 7 Welvaart en groei

8 Goede tijden, slechte tijden

Figuur 7.5 Katernen/contexten van de Lesbrieven.

Figuur 7.6 Inhoud van enkele economiemethodes op basis van het nieuwe 
examenprogramma.

41 E-mail aan de auteur van 14 september 2011.



waarvan sprake was in het rapport van de eerste commissie-Teulings. Waar het
examenprogramma zich zo duidelijk heeft beperkt, geldt dat ook voor de methodes, die
zich uiteraard, misschien niet steeds qua systematiek, maar wel wat betreft behandelde
onderwerpen, door het programma lieten leiden.

Wat het paradigmatisch aspect betreft, in economiemethodes is in de meeste
gevallen aandacht geweest voor alternatieve, zo men wil concurrerende benaderingen. Zo
hadden methodes uit de 19de en het begin van de 20ste eeuw expliciet aandacht voor het
socialisme. De Bruyn Kops, Pierson en Cohen bespraken ruimhartig met de (neo)klassieke
economie concurrerende ‘hervormingsstelsels’. Later werd de economische wetenschap
veeleer als een homogeen stelsel ideeën neergezet, maar via een historisch overzicht van
het economisch denken kwamen alternatieve benaderingen toch aan bod. In de besproken
20ste-eeuwse methodes tot aan de Mammoetwet kwam de geschiedenis van het
economisch denken vrijwel standaard voor, hoewel er uitzonderingen waren. Cohen
bijvoorbeeld heeft in latere drukken van zijn methode een historisch overzicht achterwege
gelaten. In ‘moderne’ methodes wordt dit onderdeel niet of stiefmoederlijk bedeeld. Zo
heeft Heertje een dergelijk overzicht nooit opgenomen. Omstreeks 1990 vinden we bij
Schöndorff zowel in de HAVO- als in de VWO-versie van Economie bijvoorbeeld nog een
galerij grote economen uit het verleden. Maar de methodes van omstreeks 2012 hebben
geen van alle meer een dogmenhistorisch overzicht opgenomen. In Percent duikt een enkele
keer een grote econoom op, zoals Adam Smith of John Maynard Keynes; in de Lesbrief
over ‘Economische modellen’ wordt Keynes tegenover de klassieken geplaatst, maar daar
blijft het bij. Verder zijn de nieuwe recent economics soepel in de systematiek van het
examenprogramma én de methodes opgenomen. We herinneren hier aan de opmerkingen
in paragraaf 4.1 over Kuhns visie op het belang van methodes. Het vak economie is
uiteindelijk in de categorie terecht gekomen waarin bijvoorbeeld ook een vak als
natuurkunde zich bevindt: de leerstof wordt als absoluut en vrijwel zonder historische
wortels gepresenteerd. Voor een vak dat zich snel ontwikkelt en waarbinnen duidelijke
verschillen van benadering bestaan, is dat opmerkelijk.

In hoeverre volgen de methodes de abstract-modelmatige benadering van de
vakwetenschap? Gezien de in paragraaf 7.1 geschetste ontwikkelingen rond de
examenprogramma’s vanaf de vorige dwarsdoorsnede en gezien de bescheiden plaats die
de wiskunde is toegewezen in The Wealth of Education van de commissie-Teulings II,
verbaast het niet dat de methodes in dit opzicht aanzienlijk minder abstract zijn dan hun
voorgangers van omstreeks 1990. Deze omslag geldt vooral voor de VWO-methodes, wat
betreft de HAVO-methodes is er feitelijk weinig verschil. Opvallend in de VWO-methodes
is dat het keynesiaanse model en het daarop gebaseerde, relatief gecompliceerde ISLM-
model zijn vervangen door het aanzienlijk eenvoudiger macro-economische
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vraag-en-aanbodmodel.42 De analyse rond het laatstgenoemde model is in alle methodes
vrijwel louter verbaal-grafisch.43 De presentatie van het ISLM-model was twintig jaar eerder
vooral grafisch-algebraïsch. Ook in de behandeling van de micro-economie is de algebra
sterk teruggedrongen. Kostenfuncties, functies die een verband leggen tussen de
geproduceerde hoeveelheid en de daartoe noodzakelijke kosten, maakten omstreeks 1990
veelvuldig gebruik van tweede- en soms derdegraadsvergelijkingen. Twintig jaar later is
het gebruik van dit soort vergelijkingen sterk teruggedrongen, afwezig zijn
tweedegraadsvergelijkingen in de methodes echter niet. In de VWO-versie van de Lesbrieven
vinden we ze af en toe en in de speciale rekenmodule zelfs regelmatig. Praktische economie
maakt een enkele keer gebruik van dit soort vergelijkingen (uitsluitend in de VWO-versie),
Percent vrijwel niet. De behandeling van de kosten- en opbrengstenvergelijkingen gebeurt
vooral grafisch en met behulp van tabellen.

Kijken we naar de behandeling van de micro-economie, dan gaat de modelmatige
benadering van zowel de HAVO- als de VWO-methodes nauwelijks verder dan die bij Van
Zwijndregt in de jaren vijftig. Weliswaar maken de methodes van omstreeks 2012 gebruik
van algebra, hetgeen Van Zwijndregt niet deed, de algebra is elementair en goeddeels
beperkt tot eerstegraadsvergelijkingen. Waar de 2012-methodes verder gaan dan hun
tegenhangers uit de jaren vijftig is vooral het gebruik van het consumenten- en
producentensurplus – en dat geldt in feite uitsluitend voor de VWO-methodes, in de HAVO-
methodes wordt weinig werk gemaakt van deze begrippen. Overigens, niet onvermeld
mag blijven het nieuwe element van de speltheorie, waarbij weliswaar geen gebruik van
algebra wordt gemaakt, maar wel van sterk gestyleerde en dus modelmatige situaties. In
de geselecteerde methodes is de behandeling van de speltheorie echter zo goed als beperkt
tot onderwerpen die gerelateerd zijn aan het concept ‘Samenwerken & onderhandelen’,
waar de algebra ten tijde van de vorige dwarsdoorsnede de ‘dragende’ techniek was met
name in de onderdelen micro- en macro-economie. Het overall beeld voor de VWO-
methodes, vergeleken met de twee vorige dwarsdoorsnedes, is er één van een sterk
teruggedrongen modelmatige benadering, met name tot uitdrukking komend in het sterk
terugbrengen van de algebra en ook nog tot een elementair niveau. Wat de HAVO-
methodes betreft is het verschil met de vorige dwarsdoorsnede aanzienlijk kleiner.

Het opnemen van verwijzingen naar de maatschappelijke werkelijkheid is sinds
de methodes van Van Zwijndregt standaard geworden. Ook in de 2012-methodes is daar
in ruime mate sprake van. Toch komt het nog steeds voor dat, met name in de micro-
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42 Het ISLM-model is een op de keynesiaanse macro-economie gebaseerd model, dat in zijn eenvoudig-
ste versie uitgaat van evenwicht tussen investeringen (I) en besparingen (S) enerzijds en anderzijds tus-
sen geldvraag (L) en geldaanbod (M).
43 In het opgavenboek van Percent zijn zowel in de HAVO- als in de VWO-versie enkele algebraïsche op-
gaven over het macro-economische vraag-en-aanbodmodel opgenomen. De betreffende Lesbrief van de
LWEO (‘Economische crisis’) was tijdens het schrijven van deze tekst nog niet beschikbaar.



economie, bijvoorbeeld vraagcurven of marktevenwichten over anonieme producten gaan.
In de Lesbrieven is dat overigens nooit het geval, gegeven de contextgewijze aanbieding
van de leerstof, maar in Percent en Praktische economie komt het af en toe (nog) voor. De
uiteenzetting over ‘perfect werkende markten’ in Percent bijvoorbeeld betreft een ‘bepaald
landbouwproduct’.44 De overeenkomstige uiteenzetting in Praktische economie gaat over
‘een individuele producent’ en ‘een marktevenwicht’.45 In Percent vinden we veel
leesteksten, tabellen en grafieken die betrekking hebben op al dan niet actuele
maatschappelijke onderwerpen. Praktische economie concentreert dit soort informatie vooral
in het opdrachtenboek, waardoor de opgaven een contextrijk karakter hebben. De
Lesbrieven koppelen de verwijzingen naar de werkelijkheid vooral aan de gekozen context.

Politiek-ideologische uitspraken komen we in de bestudeerde methodes niet
tegen. Zelfs de vraag of de economische wetenschap al dan niet waardevrije uitspraken
kan of moet doen, komt niet aan de orde. We zagen eerder dat tot en met de vorige
dwarsdoorsnede (1990) dit punt met enige regelmaat werd aangeroerd. Auteurs als Cohen,
met veel aandacht voor het socialistisch gedachtengoed, en Raaijmakers, met een duidelijk
rooms-katholieke signatuur, praktiseerden geen duidelijke scheiding tussen sein en sollen.
De Jong, Heertje en Schöndorff daarentegen maakten expliciet duidelijk dat de
economische wetenschap geen waarderingsuitspraken zou moeten doen. De 2012-
methodes vinden deze kwestie geen aparte bespreking waard.

Ten slotte stellen we de al dan niet leerlinggerichte elementen uit de geselecteerde
methodes aan de orde. De min of meer dwingende suggestie in The Wealth of Education
om concepten in contexten toe te passen waardoor de verlangde transfer van kennis tot
ontwikkeling komt, is in alle hier besproken methodes serieus genomen, hoewel niet in
dezelfde mate. De Lesbrieven gaan hierin het verst, hoewel de bestaande formule er niet
voor hoefde te worden aangepast. Niet alleen is de leerstof georganiseerd rond een aantal
brede contexten, ook binnen die contexten wordt de leerstof aangeboden door het schetsen
van al dan niet fictieve situaties. De micro-economie in traditionele zin, dus de
consumenten- en producententheorie evenals de marktwerking, wordt grotendeels door
middel van fictieve contexten aangeboden. In de HAVO-methode gebeurt dat met behulp
van contexten over de fietsenproductie, het taxivervoer of de markt van vliegreizen, in de
VWO-methode met behulp van contexten over productie en verkoop van kledingstukken
als spijkerbroeken en T-shirts. Een onderwerp als de arbeidsmarkt wordt daarentegen
aangeboden met veel aan de werkelijkheid ontleende contexten. Daarbij wordt doorgaans
in tabellen of grafieken verpakte informatie aangeboden. In het algemeen geldt dat in
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44 Percent, VWO-versie, deel 1, 92-94 en HAVO-versie, deel 1, 61-63.
45 Praktische economie, VWO-versie, handboek, 88-91 en HAVO-versie, handboek, 65-67.



verhouding tot de andere methodes de Lesbrieven relatief weinig teksten los van de
aangeboden contexten kennen. Voor het grootste deel wordt de leerstof aangeboden via
de contexten en daaraan gekoppelde opdrachten.

Praktische economie laat elke module met een motiverende inleiding beginnen. Zo
begint zowel de HAVO- als de VWO-module ‘Welvaart en groei’ met een minister-president
die – naar later blijkt: ten onrechte – beweert dat meer productie gelijk staat aan meer
welvaart. Verder is het geheel gelardeerd met stukjes tekst die het midden houden tussen
story telling en een context. In de module ‘Welvaart en groei’ maken we in beide versies
van de methode bijvoorbeeld kennis met de eilandbewoners van Yabi.

Op het eiland Yabi wonen twintig gezinnen. Het eiland is onderdeel van het
Koninkrijk Onmeton. Recentelijk heeft Onmeton de euro als betaalmiddel ingevoerd.
De meeste gezinnen op Yabi leven van de visvangst. Iedere dag vaart een aantal bootjes
uit. In de namiddag keren die terug met de vangst van die dag. De achterblijvers staan
klaar om  de gevangen vis schoon te maken. Op Yabi zijn ook een paar boeren. Zij
bewerken het land. Er zijn ook twee veehouders. Verder is [sic] er een winkeltje en
een basisschooltje. De winkeleigenaar is ook kapper, schoolmeester en burgemeester.
Yabi is een economie op zich. Wie op Yabi geboren wordt, blijft er meestal zijn hele
leven wonen.46

Qua functie en toonzetting doen deze stukjes tekst sterk denken aan de regelmatig
opduikende familie Ketelaar in Economie bijvoorbeeld van Schöndorff c.s uit de jaren
tachtig. Ze staan los van de hoofdlijn van het betoog en zijn kennelijk bedoeld om de
leerstof te concretiseren. In het handboek zelf vinden we opmerkelijk weinig verwijzingen
naar de economische werkelijkheid, deze zijn geconcentreerd in het opdrachtenboek.
Verreweg de meeste opdrachten, zeker de uitvoeriger toepassingsopdrachten, betreffen
aan de werkelijkheid ontleende, soms ook fictieve, contexten.

De beide versies van Percent zijn het minst systematisch omgegaan met het
contextgewijs aanbieden van de leerstof. De meeste hoofdstukken beginnen met een
context, maar niet allemaal. Zo begint een vrij theoretisch hoofdstuk als ‘De producent’
direct met de begrippen constante en variabele kosten, om ze pas later toe te passen op
een (fictief) voorbeeld van een scheepswerf. Ook deze methode verdeelt de contexten over
het theorieboek en de bijbehorende studiehulp. Soms hebben ze tot doel een concept te
introduceren; zo begint de HAVO-methode met een context over het keuzeproces in het
gezin Vos om het begrip schaarste te verduidelijken.47 Andere contexten zijn eerder ter
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46 J. Hinloopen, P. Adriaansen & A. Zuiderwijk, Praktische economie, handboek, VWO-versie 
(‘s-Hertogenbosch: Malmberg, 2010), 269. In de HAVO-versie op pagina 231.
47 H. Duijm & G.F. Gorter, Percent, HAVO-versie, deel 1 (Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, 2009), 8.



illustratie bedoeld, zoals een context over de bouwfraude ter verduidelijking van de al
geïntroduceerde kartelvorming.48

Wat de vormaspecten betreft moet de formule van de Lesbrieven worden
genoemd. Er is veel overeenkomst met de opzet van Kiezen en delen van Van Dijk & Moret
uit de jaren zeventig. In beide gevallen is de tekst in ‘pakketjes’ verdeeld, onderbroken
door opdrachten, waardoor de leerling via een vorm die lijkt op geprogrammeerde
instructie bij de hand wordt genomen. De docentenhandleiding voor zowel de HAVO- als
de VWO-brieven meldt dan ook: “Bij het schrijven van de lesbrieven heeft de LWEO de
zelfstandig werkende leerling voor ogen gehad.”49 Illustraties zijn inmiddels ‘normaal’
geworden, hoewel de sober in zwart-wit uitgevoerde Lesbrieven zich beperken tot cartoon-
achtige tekeningen. Het taalgebruik geeft geen aanleiding tot opmerkingen, behalve dan
dat het rechtstreeks aanspreken van leerlingen, dat we bij Van Dijk & en Moret in de
jaren zeventig en bij Schöndorff c.s. in de jaren tachtig vonden, in de geselecteerde 2012-
methodes ontbreekt.

Ten slotte besteden we aandacht aan de centrale examens in deze
dwarsdoorsnede. In het eerder geciteerde Vakdossier economie van de Stichting Leerplan
Ontwikkeling uit 2002 worden de contouren van het economie-examen nieuwe stijl
geschetst.50 Leerlingen moeten concrete maatschappelijke vraagstukken met behulp van
economische begrippen kunnen benaderen, er komt meer nadruk op
informatievaardigheden, argumenteren en standpuntbepaling worden van belang,
rekenvaardigheid is slechts een hulpmiddel. Het zijn tendensen die Borghols ook in de
feitelijke examens waarneemt.51 Hij constateert bijvoorbeeld een toenemende hoeveelheid
tekst en grafisch/statistisch materiaal, verrassender vragen die meer op inzicht aansturen
en verschillende vaardigheden bij leerlingen aanboren en maakt ten slotte gewag van de
zogenaamde ‘betoogvraag’, waarin leerlingen via een kort essay bijvoorbeeld een bepaald
standpunt dienen te verdedigen. Borghols maakt aan het eind van zijn artikel nog een
interessante opmerking: “Alle examens doornemend lijkt het erop dat juist de
[examen]makers de vaandeldragers van een aantal vernieuwingen van de tweede fase zijn.
De betoogvraag, de statistiekvraag, de toenemende nadruk op het werken met economisch
materiaal en de toegenomen variatie in vragen zijn hier voorbeelden van.” Al eerder in dit
hoofdstuk bleek dat het de examenmakers waren die in de jaren tachtig een sturende rol
vervulden als het ging om de vernieuwing van het economieonderwijs. Borghols constateert
iets dergelijks ook voor de periode rond de laatste eeuwwisseling.

Kijken we nu naar de pilotexamens 2011 zoals die op een aantal
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48 VWO-versie, deel 1 (2009), 132.
49 Docentenhandleidingen bij de Lesbrieven HAVO en VWO, 7 en 5. 
50 A. Voorend, Vakdossier economie 2002, SLO, 9.
51 M. Borghols, ‘Examens economie HAVO/VWO, een aantal trends. Tijdschrift voor het economisch onder-
wijs 102 (2002): 222-224.



experimenteerscholen in de aanloop naar de invoering van het nieuwe programma zijn
afgenomen. Om te beginnen kunnen we vaststellen dat de in de jaren tachtig ingezette
praktijk, namelijk dat het examen bestaat uit aan de werkelijkheid ontleende of door
leerlingen herkenbare casussen, onverminderd van kracht is. De VWO-leerlingen
bijvoorbeeld kregen te maken met een autoveiling, de kredietcrisis, de huurmarkt, een jonge
musicienne die een winkel in muziekinstrumenten wil beginnen, de verwevenheid van de
Amerikaanse en Europese economieën en de pensioenproblematiek. Algebraïsche
exercities zijn inmiddels geheel verdwenen, zowel in het HAVO- als in het VWO-examen.
De examens van 1990 kenden al veel minder algebra dan die uit het begin van de jaren
zeventig; die lijn is nu tot in de uiterste consequentie doorgetrokken. Dat wil niet zeggen
dat er geen modelmatige elementen in de examens aanwezig zijn. In het VWO-examen
bijvoorbeeld wordt wel gebruik gemaakt van de grafische analyse en vinden we wat de
macro-economie betreft een schematische voorstelling met oorzaak/gevolg-relaties. Het
HAVO-examen is daarentegen strikt verbaal en kent grafieken noch schema’s. Ook het aantal
rekenvragen is afgenomen ten opzichte van de examens uit 1990. In het HAVO-examen
wordt bij 8 procent van de vragen om een berekening gevraagd, in 1990 was dat nog 14
procent. Voor het VWO zijn de percentages 19 respectievelijk 26 procent. 

Uit het eerste reguliere HAVO-examen volgens het nieuwe programma, dat van
2012 (eerste tijdvak), is de algebra eveneens verdwenen. Het analytische element is daar
echter niet geheel afwezig, getuige onder andere de opname van een grafiek en een
(kringloop)schema. De VWO-pilotexamens van dat jaar kenden geen (eerste tijdvak) of
marginale (tweede tijdvak) algebraïsche toepassingen.

In figuur 7.7 zijn enkele gedeelten van de HAVO-examens uit respectievelijk 1973
en 2011 weergegeven. Het verschil tussen deze opgaven is illustratief voor de weg die het
economieonderwijs de afgelopen vier decennia didactisch gezien heeft afgelegd. In de
opgave uit 1973 dient een algebraïsch model te worden te worden geconstrueerd, een
economisch model van een anoniem land, een land zonder een overheid en zonder
internationale betrekkingen. Het taalgebruik is formeel. Voor het beantwoorden van de
vragen is enig oefenen met algoritmen voldoende. De opgave uit 2011 biedt een voor
leerlingen herkenbare context, aansluitend bij de actuele berichtgeving. Van een algebraïsch
of grafisch model is geen sprake. De stijl is informeel: een gesprek tussen Tim en Sylvester
en een af en toe weinig officieel taakgebruik (“Laat Griekenland gewoon lekker failliet
gaan“). Er wordt een beroep op een ander soort vaardigheden gedaan. De selectie en
analyse van informatie is, gegeven de aanwezigheid van een vrij uitgebreid bronnenboekje,
van belang geworden. En er komen twee vragen in het examen voor waarin een kort essay
wordt verlangd. Wat dit laatste betreft is de cirkel weer rond; zoals we in hoofdstuk 5 zagen
hadden ook de opgaven aan het begin van de onderzoeksperiode, omstreeks 1870, dit
karakter.
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Uit HAVO-eindexamen 1973, opgave 1:

Gegeven is een gesloten economie zonder overheid. De consumenten wensen bij elke waarde van
het nationaal product daarvan 3/4 deel te consumeren. De producenten nemen zich voor autonoom
30 miljard gulden te investeren. Er is inkomensevenwicht wanneer de voorgenomen consumptie
en de voorgenomen investeringen juist gelijk zijn aan de waarde van het nationaal product.
1 Geef het model weer in de vorm van vergelijkingen.
2 Bereken de evenwichtswaarde van het nationaal product.
3 Toon aan waarom men dit de evenwichtswaarde noemt.
4  Bereken opnieuw de evenwichtswaarde van het nationaal product wanneer de voorgenomen 

investeringen 20 miljard bedragen.
5 Wat valt op als wij de verandering van de investeringen en die van het nationaal product met 

elkaar vergelijken?

Omtrent de productiecapaciteit van de beschouwde economie is gegeven dat er 4 miljoen ‘man’
beroepsbevolking is met een gemiddelde arbeidsproductiviteit van ƒ 15.000, zodat de waarde van
het nationaal product waarbij de gehele beroepsbevolking is ingeschakeld ƒ 60 miljard bedraagt.
6 Hoe kunnen we dan de in vraag 1 t/m 3 en ook de in vraag 4 bestaande situatie noemen?
7 Noem een tweetal belangrijke symptomen van een dergelijke situatie.
8 Hoe groot moeten de investeringen zijn om de economie in de volledige werkgelegenheids-

toestand te brengen?

Uit HAVO-examen (pilot) 2011, opgave 1:

Op ECONIEUWS.NL staat een weblog met twee reacties van Nederlanders op de vraag: Wat
doen we met de Grieken?
De reactie van Tim:
”Laat Griekenland gewoon lekker failliet gaan. Ze hebben geprofiteerd van de voordelen van de
EMU, hebben onjuiste informatie verstrekt en zijn er nooit voor gestraft. Griekenland vormt nog
geen 5% van de economie van de EMU. Waarom moeten wij gaan betalen voor ‘hun feestje’? 
Door het onverantwoorde gedrag van de Griekse overheid dalen de obligatiekoersen en komen
onze pensioenen in gevaar.
Dat zit zo: ...............” 

Sylvester is het niet met Tim eens. Hij reageert:
”Griekenland failliet laten gaan, onmogelijk. Een land blijft bestaan. De rente die Griekenland
nu moet betalen voor leningen kan het nooit financieren zonder hulp. Het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) en de andere EMU-landen zullen Griekenland te hulp moeten schieten met
leningen. Die worden verstrekt in ruil voor structurele hervormingen van de economie.
Griekenland wordt onder toezicht gesteld van het IMF en Europa. Dat is voldoende straf.
Zonder structurele hervorming van de overheidsfinanciën zal Griekenland die leningen niet
terug kunnen betalen en komt de stabiliteit van de euro in gevaar.
Dat zit zo: ...............” 
Gebruik eventueel naar eigen inzicht bron 1 en bron 2. 

Kies één van de twee reacties: Tim óf Sylvester. Schrijf deze naam op en schrijf daarna het vervolg
van de reactie, waarbij je de vetgedrukte zin uitlegt.
Gebruik ongeveer 60 woorden. 

Figuur 7.7     Twee voorbeelden van centrale HAVO-examens
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Overigens is economie niet het enige schoolvak dat een dergelijke ontwikkeling
heeft doorgemaakt. Wie bijvoorbeeld een aantal wiskunde-examens uit de jaren zeventig
bekijkt en die vergelijkt met examens uit 2012 ziet een overeenkomstig verschil. Wiskunde-
examens uit de jaren zeventig waren abstracte oefeningen, zonder enige context. Vier
decennia verder zien we dat het centraal examen wiskunde-A standaard alle opgaven via
realistische contexten aan de orde stelt (de woordenschat van een kind, de loting voor
dienstneming in de Vietnam-oorlog, de snelheid van een tsunami). Zelfs het abstractere
wiskunde-B gebruikt af en toe (in 2012, eerste tijdvak bij twee van de acht opgaven)
contexten. 

7.5 Enkele buitenlandse methodes

We kijken naar een Vlaamse, een Duitse, een Amerikaanse en een Britse methode. De
Vlaamse methode, Economix, is van de hand van E. Deras c.s.; in het bijzonder interessant
voor ons zijn de delen over algemene economie, namelijk deel 5 (2009) en deel 6 (2010).
De Duitse methode is van G. Bauer c.s.: Wirtschaft, Märkte, Akteure und Institutionen (2de
druk, 2008). Het Amerikaanse Economics Principles in Action (2007) is van A. O’Sullivan
& S. M. Sheffrin. De Britse methode Economics is van A. Anderton (5de druk, 2008).52

Elk van de vier methodes is opgebouwd via het onderscheid tussen micro- en macro-
economie, hoewel de Britse methode enigszins ‘pendelt’ tussen micro en macro. De
Amerikaanse methode is het meest traditioneel vanwege het zo goed als ontbreken van
nieuwe ontwikkelingen in de economische wetenschap. In de Vlaamse methode vinden
we deze ontwikkelingen wel. Met name de speltheorie is duidelijk aanwezig; ook de theorie
van Coase met betrekking tot de externe effecten, de public choice-theorie en een begrip
als transactiekosten zijn opgenomen. De Duitse methode maakt wat de recent economics
betreft een zeer volledige indruk, alle in paragraaf 7.2 genoemde nieuwe ontwikkelingen
in de economische wetenschap vinden we terug, inclusief aandacht voor de experimentele
economie. De Britse methode is op dit punt iets minder volledig, maar onderwerpen als
de speltheorie en asymmetrische informatie zijn opgenomen.

Analytisch gezien is er grote overeenkomst met de eerder besproken buitenlandse
methodes van omstreeks 1970. Het modelmatige element is beperkt tot de traditionele
micro- en macro-economie en, indien aanwezig, de speltheorie. In twee van de
buitenlandse 2012-methodes, de Amerikaanse en de Duitse komt geen enkele algebraïsche

52 Dank voor deze suggesties aan respectievelijk prof. dr. P. Coppieters voor de Vlaamse methode, Heinz
Jacob, voorzitter van de (Duitse) vereniging Ökonomie im Unterricht, David Martin van de (American)
Council of Economic Education en Nancy Wall van de (Engelse) Economics Business and Enterprise Associa-
tion. De Amerikaanse methode is op CD-ROM geraadpleegd.
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toepassing voor. De analyse is grotendeels verbaal of verbaal-grafisch. De Vlaamse methode
kent, naast de grafische benadering, wel enige algebra, maar beperkt deze goeddeels tot de
micro-economie. De algebra gaat wel tot en met tweedegraads (kosten- en
opbrengst)vergelijkingen. De macro-economie wordt uitsluitend verbaal/grafisch
behandeld. De Britse methode is uiterst summier in algebraïsche toepassingen; zeer
incidenteel, zoals bij de behandeling van de prijselasticiteit en de productiefunctie, vinden
we enige elementaire algebra. Wat de verwijzingen naar de werkelijkheid betreft is de
Amerikaanse methode vrij zuinig. De Vlaamse, Duitse en Britse methode nemen
daarentegen in ruime mate dit soort verwijzingen op in de vorm van aparte kaders,
beschrijvende grafieken en leesteksten.

Het is vooral met betrekking tot de modelmatige werkwijze dat een vergelijking
interessant is. De geraadpleegde buitenlandse methodes laten daarin een opmerkelijk
constante lijn zien: zowel in de jaren zeventig van de 20ste eeuw als omstreeks 2012 is de
analyse vooral verbaal, vaak, maar niet altijd, aangevuld met een grafische benadering. De
algebra speelt een ondergeschikte rol of is geheel afwezig. De Nederlandse methodes
daarentegen laten in dit opzicht een duidelijke ontwikkeling zien. In het begin van de jaren
zeventig en ook nog omstreeks 1990 bevatten de Nederlandse methodes, naast de grafische
benadering, een flinke portie algebra, die tot en met de differentiaalrekening ging. De
Nederlandse methodes aan het eind van de onderzoeksperiode hebben de rol van de
algebra sterk teruggedrongen, bovendien goeddeels tot eerstegraadsvergelijkingen. De
conclusie is dat de Nederlandse economiemethodes, na lange tijd een uitzondering te zijn
geweest als het om wiskundige en dan met name algebraïsche toepassingen ging, zich
uiteindelijk hebben gevoegd in wat internationaal gebruikelijk is.

7.6 Samenvatting en conclusies

Deze periode overziend, vragen we ons eerst af in hoeverre het schoolvak economie zich
oriënteerde op de vakwetenschap. Opmerkelijk is dan dat de methodes uit 2012 geen van
alle meer expliciet de economie als wetenschap aan de orde stellen. Afgezien van Piersons
Grondbeginselen uit de 19de eeuw is het voor het eerst dat een dergelijke verwijzing naar
de moederwetenschap ontbreekt. Wat de gehanteerde systematiek betreft baseren de
methodes uit omstreeks 1990 zich nog steeds op de door Samuelson in 1948
geïntroduceerde micro/macro-indeling. Twee decennia later is er in dit opzicht iets
veranderd. We vinden bij de marktleider uit 2012, de Lesbrieven van de LWEO, eveneens
een overeenkomst met Piersons methode: er is sprake van een aantal losse, op concrete
contexten gebaseerde, modules, zonder duidelijke systematiek. Ook Praktische economie kan
als een verzameling losse modules worden geleverd. In het handboek van deze laatste



methode evenals bij Percent vinden we wel de systematiek terug zoals die in het
examenprogramma is aangebracht. Nog steeds vormt daar het onderscheid tussen micro-
en macro-economie de basis van de systematiek, zij het dat in de laatste dwarsdoorsnede
zich een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals de speltheorie en asymmetrische informatie,
tussen de macro- en de macro-economie heeft genesteld. In de handboeken zijn die nieuwe
ontwikkelingen vooral in de micro-economie opgenomen en dus minder ‘zichtbaar’. Wat
een min of meer complete dekking van de vakwetenschap betreft, die raakt in deze periode
zo goed als uit beeld. Wel is het zo dat het ‘kerncurriculum’ is georganiseerd langs de lijnen
die in de handboeken zijn uitgezet, zonder dat daarbij overigens alternatieve benaderingen
aan de orde komen. Verder is de rol van de wiskunde en dan met name die van de algebra
sterk teruggedrongen. Zeker over een wat langere periode gezien zijn de veranderingen
zodanig dat het vak economie een totaal ander aanzien heeft gekregen. De mate van
verandering (niet de richting) lijkt op die rond de invoering van de Mammoetwet, veertig
jaar geleden, zij het dat de update van het economieonderwijs destijds slechts enkele jaren
in beslag nam en als een cultuurschok werd ervaren. De veranderingen die hebben geleid
tot de huidige vorm van het economieonderwijs zijn al in de jaren tachtig begonnen,
aanvankelijk vooral bij de centrale examens. En als de centrale examens maatgevend blijken
te zijn voor het toekomstig economieonderwijs, zal de algebra er geheel uit verdwijnen.
Het modelmatig element is daarmee niet uit het economieonderwijs verdwenen, de
benadering is echter goeddeels grafisch en/of verbaal. 

Wat enkele andere didactische aspecten betreft, kijken we in het bijzonder terug
op Economie bijvoorbeeld, de methode van Schöndorff c.s., die vooral in de jaren tachtig
furore maakte. De auteurs van deze methode hechtten, zeker voor VWO-leerlingen, aan
abstracte grafische en algebraïsche modellen. Wat dit aspect betreft stond deze methode
nog voluit in de traditie die begon bij de methode van De Jong uit 1953 en die vanaf 1962
werd vervolmaakt door Heertje in de diverse drukken van De kern van de economie. Maar
wat de presentatie betreft, probeerde Economie bijvoorbeeld de wiskundig-modelmatige
benadering te combineren met een aantal leerlinggerichte elementen. Die elementen waren
overigens op zichzelf niet nieuw. Van Zwijndregt bijvoorbeeld had in zijn pré-Mammoet
methodes al veel verwijzingen naar de werkelijkheid opgenomen. Van Dijk & Moret
praktiseerden in de jaren zeventig al een weinig formeel taalgebruik waarbij de leerlingen
direct werden aangesproken. En ook al veel eerder, in de 19de eeuw, hanteerde De Bruyn
Kops een taalgebruik dat weinig formeel was en zich af en toe direct tot de lezer richtte.
Het zijn vooral de leerlinggerichte aspecten van Economie bijvoorbeeld die, aan het eind van
de onderzoeksperiode gekomen, de strijd hebben overleefd. De wiskundig-modelmatige
aanpak lijkt het pleit te hebben verloren. De uitkomst is dat het verschil tussen de
Nederlandse economiemethodes en hun buitenlandse tegenhangers aanzienlijk is
verkleind.

295

HOOFDSTUK 7



296



8 Anderhalve eeuw economieonderwijs in het licht van 
de vormingsidealen

In de inleiding citeerden we onderwijsinspecteur Bartels, die er in 1963 voor pleitte dat
er, behalve naar de uiterlijke vorm van het onderwijs, ook onderzoek wordt gedaan naar

“... de ontwikkeling van het inwendige leven, het eigenlijke onderwijs, d.w.z. de
ontwikkelingen van de verschillende leervakken.” Deze studie beoogt daaraan een bijdrage
te leveren. In deze slotbeschouwing hanteren we daartoe een iets andere invalshoek dan
tot nu toe. Het afgelopen decennium is het vak economie een vrij vanzelfsprekend
schoolvak geweest, zonder grote interne conflicten. Maar verder terugkijkend was die
positie eerder uitzondering dan regel. Anders gezegd: de geschiedenis van het Nederlandse
economieonderwijs is zeker niet onproblematisch geweest.

Gedurende de periode 1863-1930 bestond er nogal wat scepsis rond het vak
staathuishoudkunde. Pleidooien het vak te schrappen kwamen geregeld voor. Vanaf
omstreeks 1930 treffen we dat soort geluiden niet meer aan, althans voor de HBS-A, en
leek het vak in rustiger vaarwater te zijn gekomen. In de jaren zeventig braken vervolgens
ronduit stormachtige tijden aan, toen het vak een sterk wiskundig-modelmatig karakter
kreeg en kritiek daarop tot een ware richtingenstrijd leidde. Deze Hoekse en Kabeljauwse
twisten, zoals LWEO-voorman Hartkamp ze noemde, eindigden in de jaren negentig.
Hartkamp zelf overleed in 1996. Zeker na de laatste eeuwwisseling lijkt de rust te zijn
teruggekeerd. Tekenend daarvoor is dat de toch vrij forse veranderingen als gevolg van het
nieuwe, door de commissies-Teulings ontworpen examenprogramma uiteindelijk breed
worden geaccepteerd. Niettemin moeten we vaststellen dat gedurende grote delen van de
onderzoeksperiode het vak economie op een of andere manier problematisch was. De vraag
is nu welke rol de geschetste vormingsidealen hebben gespeeld in deze geschiedenis, waarin
perioden van scepsis, spanningen en ook rustiger perioden elkaar afwisselden.

Richten we ons in de eerste plaats op de lange periode van 1863 tot 1930, toen het vak
staathuishoudkunde weinig echte vrienden kende. We hebben aan het eind van hoofdstuk 5
de conclusie getrokken dat de economiemethodes in deze periode vooral wat betreft
systematiek, dekking qua brede onderwerpen en taalgebruik dicht tegen de
wetenschappelijke handboeken aanlagen. Weliswaar was de benadering in de meerderheid
van de leidende methodes nauwelijks analytisch en vooral beschrijvend, er was niettemin
sprake van een duidelijke academic orientation. Niet vreemd daaraan was dat van de zes
geselecteerde methodes uit deze periode er vier door een hoogleraar waren geschreven.
Verder zagen we in hoofdstuk 2 dat in deze periode gemiddeld gesproken de meerderheid
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van de leraren staathuishoudkunde een academische titel bezat.
De HBS was echter een schooltype dat aanvankelijk vooral was bedoeld als

‘maatschappijschool’, “... tot voorbereiding voor de onderscheidene bedrijven der nijvere
maatschappij“, om Thorbecke nogmaals te citeren. De leerlingen zouden in die visie niet
zozeer kennis moeten maken met de economie als wetenschap, maar een voorbereiding
dienen te ontvangen op het latere participeren in de samenleving. Methodeauteurs hadden
zeker oog voor deze social eff iciency-overweging. We zagen dat Pierson daar vanaf de 2de
druk van zijn Grondbeginselen der Staathuishoudkunde de uiterste consequentie uit trok en
de leerstof organiseerde rond enkele praktische onderwerpen. De andere auteurs uit deze
periode deden dat niet, maar probeerden onderwerpen als het geld- en bankwezen, de
overheidsfinanciën en het arbeidersvraagstuk, die samen soms bijna de helft van de totale
lesstof vormden, moeizaam te integreren in de (neo)klassieke systematiek.

De ruime aandacht die methodes hadden voor het armoedevraagstuk, later het
arbeidersvraagstuk genoemd, zou kunnen wijzen op social meliorist-overwegingen. Nog in
1935 was gemiddeld bijna eenvijfde deel van het aantal pagina’s uit de drie besproken
methodes aan dit onderwerp gewijd. Het is echter de vraag in hoeverre dit onderwerp
vanuit maatschappijkritische overwegingen op de agenda werd gezet. Bij een auteur als
De Bruyn Kops zou men dit nog kunnen veronderstellen. Als het uiteindelijke doel van
de economische wetenschap formuleert hij de uitbanning van de armoede: “Dat is het
groote doel der Staathuishoudkunde, of liever, het is het doel van Christendom en elke
andere ware Menschenliefde, tot welks bereiking de beoefening der Staathuishoudkunde
een onmischbaar vereischte is.”1 Maar hoe anders is de toonzetting bij Pierson, die het
armoedevraagstuk vooral als een interessant maatschappelijk probleem lijkt te zien: “Van
alle economische onderwerpen wekt geen in onzen tijd zooveel belangstelling als dat,
waarover wij thans gaan spreken: de middelen tot bestrijding van armoede.”2 Die formeel-
neutrale toonzetting vinden we eigenlijk bij alle auteurs die dit onderwerp behandelen,
zelfs bij een duidelijk geëngageerd auteur als Cohen.

Het uiteindelijke resultaat bestond in deze periode uit methodes die op twee
gedachten hinkten. Het leek alsof de lesboeken laveerden tussen de wens een inleiding in
de economische wetenschap te bieden enerzijds en anderzijds tegemoet wilden komen aan
de behoefte leerlingen maatschappelijk te vormen. Overigens leek het vak
staathuishoudkunde aldus de hybride positie van de HBS te weerspiegelen, die immers door
Thorbecke als ‘maatschappijschool’ was bedoeld, maar gaandeweg steeds meer ging dienen
als vooropleiding tot vervolgstudie.

Hoe dit ook zij, op het niveau van de discussies ontmoette het aldus
gepresenteerde vak in deze periode veel scepsis, een scepsis die gevoed werd door het
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geconstateerde ontbreken van leerlinggerichte argumenten. Het vak was te abstract voor
leerlingen in de betreffende leeftijdscategorie, het taalgebruik was “vlak”, voorbeelden te
incidenteel en verwijzingen naar de economische actualiteit ontbraken. Duidelijk is dat
het vak voor jonge leerlingen te abstract werd bevonden vooral vanwege de manier waarop
het werd gepresenteerd, bijvoorbeeld door het ontbreken van een leerlinggerichte didactiek,
en niet vanuit inhoudelijke overwegingen. Er was in die periode sprake van een
sluimerende onvrede met het vak, een onvrede die zich echter niet vertaalde in een andere
vormgeving. Dat het wel degelijk anders kon, bewijzen de twee besproken Angelsaksische
methodes van respectievelijk Williamson en Gough uit de jaren twintig. Wat betreft
taalgebruik, gebruik van voorbeelden, story telling, verwijzingen naar de werkelijkheid en
het opnemen van illustraties waren deze methodes de Nederlandse een halve eeuw voor.
Niet eerder dan in de HAVO-methode van Van Dijk & Moret uit de jaren zeventig vinden
we in ons land een leerlinggerichte presentatie die in de buurt kwam van de Amerikaanse
en Britse methode uit de jaren twintig.

Vanaf 1930 lijkt het vak economie de voortdurende scepsis die het tot dan toe begeleidde
achter zich te laten. Het is mogelijk dat een institutionele innovatie als van de ‘litterair-
economische’ HBS-A, die vanaf 1923 mogelijk werd gemaakt, het vak staathuishoudkunde
enigszins vertraagd status gaf. Het is eveneens mogelijk dat de depressie van de jaren dertig
economische problemen en daarmee het betreffende schoolvak in het centrum van de
belangstelling plaatste. Het blijven echter hypothesen, directe aanwijzingen voor de
juistheid ervan hebben we niet. Op vastere grond bevinden we ons als we twee
ontwikkelingen constateren die het vak economie vooral na de Tweede Wereldoorlog
grondig van aanzien zouden doen veranderen. In de eerste plaats veranderde de
economische wetenschap zelf: de keynesiaanse macro-economie kwam op en daarnaast
werd de benadering sterk wiskundig-modelmatig. In de tweede plaats werd naast het social
eff iciency-argument, dat onverminderd een rol bleef spelen, het formelevormingsargument
in stelling gebracht. Uiteindelijk zouden vooral de VWO-methodes in het begin van de
jaren zeventig een zodanig ander karakter krijgen dan hun voorgangers, dat niet zelden
gesproken werd van een nieuw vak. De vraag is in hoeverre de genoemde twee
ontwikkelingen, de verandering van de economische wetenschap zelf en de hantering van
het formelevormingsargument, wat hun invloed op de methodes betreft uit elkaar zijn te
houden. Is uitsluitend de snelle ontwikkeling van de economische wetenschap niet
voldoende om de veranderingen in de economiemethodes te kunnen verklaren? Het
formelevormingsargument speelde echter wel degelijk een zelfstandige rol.

In de eerste plaats is dit argument meerdere keren expliciet gebruikt. Op het
niveau van de discussies kunnen we als startpunt traceren het rapport van de commissie-
De Vries uit 1936. Geïnspireerd door commissielid Cobbenhagen werd het vak
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staathuishoudkunde gezien als een vak dat “... de functie van de ontwikkeling van het
denkvermogen bij de leerlingen vervult.” De Jong meende dat de economie een bijdrage
kon leveren aan de ontwikkeling van “… het exacte denken, het denken in preciese, scherp-
omlijnde, aan wel-omschreven logische vereisten voldoende begrippen.” Heertje bepleitte,
zeker voor het VWO, het gebruik van modellen, waardoor een algemene vaardigheid als
“...het denken in vooronderstellingen en conclusies” kon worden geoefend. Later heeft ook
Schöndorff zich in deze geest uitgelaten.

Daarnaast was er een institutionele ontwikkeling die het belang van het
formelevormingsargument versterkte. De Mammoetwet voorzag onder andere in het
atheneum-A. Men was echter bang dat dit schooltype dezelfde weg op zou gaan als de
HBS-A, namelijk dat het een vergaarbak zou worden voor diegenen die het gymnasium en
het atheneum-B niet aankonden. Daarom diende het op het atheneum-A verplichte vak
economie ‘wetenschappelijk’ te worden aangeboden, zodat het als selectiemiddel kon
dienen. Al in de jaren zeventig begon het onderscheid tussen het atheneum-A en -B echter
te verwateren door de opkomst van het ongedeeld VWO, maar intussen had het vak
economie mede vanuit selectie-overwegingen zijn wiskundig-modelmatig karakter al
gekregen.

Het is overigens illustratief dat drie van de vier bestudeerde buitenlandse
methodes van omstreeks 1970 een veel grotere afstand tot de vakwetenschap bewaarden
dan de Nederlandse. In de Britse en Duitse methode was de benadering verbaal-grafisch,
in de Amerikaanse uitsluitend verbaal. De algebra ontbrak geheel in de drie laatste
methodes, waar die in de Nederlandse methodes, vooral voor het VWO, prominent aanwezig
was.

De conclusie is dat de academic orientation van het economieonderwijs, ook vóór
1930 al duidelijk aanwezig, zich na de invoering van de Mammoetwet verdiepte en wel
als gevolg van het hanteren van het formelevormingsargument in combinatie met de
behoefte via het vak economie I te selecteren op het atheneum-A. Hoogtepunt in dit
opzicht waren de (VWO-)methodes van Heertje en Hollebrand & Stassen uit de jaren
zeventig, met een sterk wiskundig-modelmatige inslag.

In hoofdstuk 3 beschreven we de periode vanaf 1975 tot in de jaren negentig als een
richtingenstrijd in het economieonderwijs. In deze periode gebeurde min of meer hetzelfde
als in de periode vóór 1930: het feitelijk economieonderwijs, althans voor zover dat ons
via de methodes tegemoet treedt, was sterk wetenschapsgericht, hetgeen vervolgens
kritische reacties uitlokte. Evenals in de methodes uit de periode van vóór 1930 vinden
we in de methodes uit de jaren zeventig een vakwetenschappelijke systematiek, een
formeel-wetenschappelijk taalgebruik en een karig gebruik van voorbeelden. Voor de
methodes uit de jaren zeventig komt daar nog een sterk wiskundig-modelmatige insteek
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bij. Op het niveau van de methodes troffen leerlingen en hun docenten in beide periodes
dus methodes aan met een sterke academic orientation. En in beide periodes kwam daar
een reactie op, zij het na 1975 aanzienlijk heftiger dan vóór 1930. De richtingenstrijd na
1975 trok diepe sporen in het economieonderwijs en, zoals we in hoofdstuk 2 zagen, ook
in het verenigingsleven. De vraag is hoe de heftigheid van het toenmalige conflict verklaard
kan worden.

De bron van het conflict was uiteraard het karakter van de economiemethodes
in de eerste helft van de jaren zeventig en in hun voetspoor het karakter van de centrale
examens. Met name de VWO-methodes en -examens waren sterk wiskundig-modelmatig,
op een manier die in andere landen ongebruikelijk was, misschien met België als
uitzondering. Tegen de achtergrond van het formelevormingsargument en de wens het
atheneum-A niveau te geven kreeg het vak economie een sterk ‘wetenschappelijk’ karakter.
Het was dit karakter dat heftige reacties opriep. Critici als Hartkamp en Vernooij hekelden
vooral het ontbreken van een  leerlinggerichte aanpak. Hun bezwaren deden overigens
sterk denken aan de argumentatie van Van der Flier uit 1916, die “te weinig leven” in de
leerstof aantrof, waardoor het schoolvak “een uiterst dor aanzien” kreeg. Vanaf 1975 vinden
we hieraan herinnerende uitspraken van Hartkamp en Vernooij. Het schoolvak economie
was te wetenschapscentrisch en via het ‘theezakjesmodel’ van het universitaire programma
afgeleid, waarbij de leerlingen over het hoofd werden gezien. Wat Hartkamp betreft werd
deze kritiek aangevuld met de social meliorist-overweging dat er meer aandacht voor
waarden in het economieonderwijs diende te komen.

Daar kwam nog een andere factor bij: de tijd was rijp voor dit soort kritiek. In
paragraaf 1.4 beschreven we de invloed van de zogenaamde reform-pedagogische
beweging. Deze beweging, rond de vorige eeuwwisseling begonnen in de Verenigde Staten,
deed haar invloed in het Nederlandse voortgezet onderwijs niet eerder dan de laatste drie
decennia van de 20ste eeuw gelden. Het adagium was kort gezegd: meer child en minder
aan de vakwetenschap ontleend curriculum. Met andere woorden, het klimaat was geschikt
voor een beweging van een wetenschapsgerichte naar een bestaansgerichte didactiek.

Leidde de kritiek vóór 1930, afgaand op de methodes, niet tot een andere vormgeving van
het economieonderwijs, na 1975 en vooral vanaf de jaren tachtig zien we het vak wederom
sterk veranderen. Die veranderingen zien we het eerst optreden in de centrale examens,
later ook in de methodes. Met name voor het VWO waren de veranderingen groot: aan het
eind van de onderzoeksperiode is het modelmatige karakter sterk teruggedrongen, de
algebra teruggebracht tot eerstegraads vergelijkingen en überhaupt veel minder prominent,
verloopt de presentatie vaak via contexten en is het taalgebruik definitief minder formeel
geworden. Wie naar representatieve buitenlandse methodes kijkt, zowel die uit de jaren
zeventig als de huidige, ziet didactisch gezien een opmerkelijk constant beeld. Weliswaar
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is de systematiek aan de vakwetenschap ontleend – de indeling is altijd gebaseerd op het
onderscheid tussen micro- en macro-economie – de benadering is nauwelijks modelmatig.
Algebra komt bijna niet voor, de benadering is verbaal-grafisch. De Nederlandse
economiemethodes hebben in deze periode een ontwikkeling doorgemaakt die het aanzien
van het vak didactisch gezien grondig heeft veranderd. Deze verandering is vooral zichtbaar
op het VWO, minder op het HAVO. Op het VWO zijn de complexe algebraïsche modellen
geheel verdwenen en is de benadering, overeenkomstig die van de buitenlandse methodes,
vooral grafisch-verbaal geworden. Daarmee kwam een eind aan de uitzonderingspositie
van het Nederlandse economieonderwijs wat betreft de wiskundig-modelmatige
benadering.

Tot slot: de probleemstelling van deze studie betreft de richting waarin het curriculum van
het vak economie gedurende de laatste anderhalve eeuw was geöriënteerd. Was het
geöriënteerd op de achterliggende vakwetenschap, op de samenleving, op de leerling? In
figuur 8.1 zijn per methode enkele belangrijke resultaten samengevat. Uiteraard is de
toedeling van asteriksen (maximaal 5, minimaal 1) aan een bepaald aspect van een methode
in hoge mate tentatief, maar gegeven deze beperking rijst toch wel een vrij duidelijk beeld
op. Vrijwel gedurende de gehele periode van anderhalve eeuw economieonderwijs vonden
we een vrij direct verband tussen vakwetenschap en schoolvak. Dat verband bleek onder
andere uit de gehanteerde vakwetenschappelijke systematiek, waaraan de meeste methodes
zich hielden. Toch zijn er op dit punt uitzonderingen. Twee methodes lieten de
vakwetenschappelijke systematiek voor wat hij was en organiseerden de leerstof rond enkele
praktische onderwerpen, die we tegenwoordig contexten zouden noemen; het gaat om de
methode van Pierson en de Lesbrieven van de LWEO. Verder gebruikte Van Zwijndregt in
de jaren vijftig en vooral in de jaren zestig een destijds verouderde systematiek. Wat de
gehanteerde analytische benadering betreft, hebben de methodes tijdens de eerste eeuw
economieonderwijs afstand gehouden van de vakwetenschap. Uitgezonderd Piersons
Grondslagen was de inhoud van de methodes vooral  beschrijvend en nauwelijks
analyserend. Dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog, eerst in de – overigens weinig
gebruikte – methode van De Jong, later in de methodes van Heertje, Hollebrand & Stassen
en Schöndorff, vooral in die voor het VWO. De 2012-methodes hebben duidelijk weer enige
afstand tot de vakwetenschap genomen: in een aantal gevallen is de vakwetenschappelijke
systematiek geheel afwezig en de wiskundig-modelmatige benadering heeft het veld
moeten ruimen. 

Daarnaast heeft het economieonderwijs altijd een sterke maatschappelijke
oriëntatie gekend. Op het niveau van de discussies is het social eff iciency-argument zelfs
dominant geweest en methodeauteurs hebben zich altijd de moeite getroost praktisch-
maatschappelijke onderwerpen op te nemen. Aanvankelijk kwam dat tot uiting in een
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Jaar Methode Oriëntatie op de               Oriëntatie          Oriëntatie op de 
wetenschap                op de leerling

Systematiek Analyse            samenleving

1870 De Bruyn Kops * * * * * * * * * * * * * *
Tellegen * * * * * * * *

1890 Pierson * * * * * * * * * * * *
Tellegen * * * * * * * *

1910 Feenstra * * * * * * * * * * *
Cohen * * * * * * * * * * *
Baumhauer * * * * * * * * * * *

1935 Cohen * * * * * * * * * * *
Zijlstra * * * * * * * * * * * *
Raaijmakers * * * * * * * * * * *

1957 Van Zwijndregt * * * * * * * * *
De Jong * * * * * * * * * * * *

1972 Heertje VWO * * * * * * * * * * * *
Hollebrand VWO * * * * * * * * * * * *
Heertje HAVO * * * * * * * * * * * * *
Van Dijk HAVO * * * * * * * * * * * * * * * *

1990 Schöndorff VWO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Heertje VWO * * * * * * * * * * * * * *
Schöndorff HAVO * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Heertje HAVO * * * * * * * * * * * * *

2012 Lesbrieven VWO * * * * * * * * * * * * * *
Lesbrieven HAVO * * * * * * * * * * * * *
Percent VWO * * * * * * * * * * * * * * * * 
Percent HAVO * * * * * * * * * * * * * * * 

Figuur 8.1     Samenvatting van enkele belangrijke resultaten.

Praktische * / * * * * * * * * * * * * * * * *
Praktische * / * * * * * * * * * * * * * * *
economie VWO

economie HAVO



royale, hoewel vaak nogal abstracte behandeling van onderwerpen als het geldwezen en
het armoede- dan wel arbeidersvraagstuk. Later, vooral na 1930, kwam er ook aandacht
voor min of meer actuele vraagstukken, zoals een beschrijving van de gebeurtenissen tijdens
de Grote Depressie. Wel moet worden vastgesteld dat in de jaren zeventig de sterke
academic orientation in met name de VWO-methodes ten koste ging van verwijzingen naar
de werkelijkheid.

Een leerlinggerichte oriëntatie had tot aan de jaren zeventig van de 20ste eeuw
weinig urgentie. Na het toegankelijke leerboek van De Bruyn Kops hanteerden de
methodes lange tijd een vrij formeel taalgebruik, deden weinig moeite de leerstof in te
bedden in voor leerlingen herkenbare situaties en ontbraken illustraties. Dat veranderde
voor het eerst met de methode van Van Dijk & Moret, later met die van Schöndorff c.s.
En in de methodes uit 2012 zijn leerlinggerichte elementen standaard geworden, hoewel
de beide versies van de Lesbrieven de enige methodes zijn die de contextgewijze aanbieding
van de leerstof consequent doorvoeren.

Het geheel overziend kunnen de jaren zeventig van de 20ste eeuw als het f inest
hour van de academische oriëntatie in het economieonderwijs worden beschouwd. In de
jaren tachtig was deze benadering over haar hoogtepunt heen; de centrale examens hadden
al een leerlinggerichte weg ingeslagen en de destijds dominante methode van Schöndorff
c.s. probeerde een wetenschapscentrische aanpak te combineren met een leerlinggerichte.
Aan het einde van de onderzoeksperiode speelt de economische wetenschap op de
achtergrond nog steeds een belangrijke rol – tenslotte hebben de commissies-Teulings het
economieonderwijs weer bij de tijd gebracht. De wiskundig-modelmatige benadering heeft
echter aanzienlijk moeten inleveren ten gunste van meer leerlinggerichte elementen.
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Bijlage 1: De examenprogramma’s voor het vak staathuishoudkunde op de HBS
respectievelijk de HBS-B

KB van 10 maart 1870 (Staatsblad 49)
“Het examen in de staathuishoudkunde omvat de hoofdbeginselen van de voortbrenging, de
verdeeling, den omloop, de ruil en het verbruik der maatschappelijke goederen, van den invloed
der Regering op de volkswelvaart, van belastingen en van publieke schuld, van vrij verkeer en de
beperking ervan. Het examen in de statistiek van Nederland bepale zich tot hare hulpbronnen,
inzonderheid voor de statistiek van Nederland, en tot een beknopt overzigt van landbouw,
nijverheid en handel en financiën in ons vaderland en in Nederlandsch-Indië; veel kennis van
cijfers is niet daarbij te vorderen.”

KB van 27 juni 1901 (Staatsblad 190)
“Het examen in de staathuishoudkunde omvat de hoofdbeginselen van de voortbrenging, den
omloop, de verdeeling en het verbruik der maatschappelijke goederen. Van enkele
hoofdonderwerpen, ter keuze van den candidaat, kan eenige meerdere kennis worden gevorderd.
Voor statistiek wordt enige kennis gevraagd van hare hulpbronnen, voornamelijk met betrekking
tot de statistiek van Nederland en van zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen.”

Naar aanleiding van het normaalprogramma (voor zover bekend niet per KB, maar via een circulaire
van het ministerie aan de scholen: Bartels, Een eeuw, 75 en Duyverman, De Staatswetenschappen
in het Middelbaar Onderwijs, 94-95)
In het 1916 komt het normaalprogramma af, waarbij de wetgever een bijpassende verdeling van
de leerstof over de jaren geeft:
“Klasse IV: Voortbrenging. Ruiling. Ruilmiddelen. Pacht.
Klasse V: Coöperatie. Handelspolitiek. Bevolkingsleer. Sociale vraagstukken. Herhaling.”1

KB van 10 juni 1920 (Staatsblad 199)
“Klasse V:
Voortbrenging, verdeeling, omloop en verbruik der goederen. Een en ander uit de geschiedenis
der Staathuishoudkunde.”

KB van 25 mei 1934 (Staatsblad 268)
Doordat de helft van de twee uur staathuishoudkunde van de 5de naar de 4de klas gaat, is een
overgangsbepaling nodig:
“In den cursus 1934-1935 omvat voor de leerlingen der vijfde klasse het onderwijs in de
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1 J.P. Duyverman, J.P., 'De economie in leerplan en examen 1870-1954’. VOS-mededelingen nr. 37 (1956):
9-12.



staathuishoudkunde: Voortbrenging, verdeeling, omloop en verbruik der goederen. De hoofdzaken
van de geschiedenis der staathuishoudkunde.”

Afgezien van de overgangsbepaling luidt het programma als volgt.

“Klasse IV:
Inleidende en algemeene begrippen
Voortbrenging en haar factoren
Bedrijfsorganisatie, Onderneming en ondernemingsvormen
Organisaties van werkgevers en werknemers
De verdeeling van het maatschappelijk inkomen: grondrente, arbeidsloon, kapitaalrente,
ondernemerswinst

Klasse V:
Waarde en prijs. Het ruilverkeer: de ruilmiddelen, de muntstelsels, wisselkoersen, het crediet.
Het verbruik der goederen en het bevolkingsvraagstuk.
Crises.
Positie en taak van de overheid ten opzichte der volkshuishouding; handelspolitiek, sociale
wetgeving.
Overzicht van de geschiedenis der staathuishoudkunde.”

KB van 27 mei 1937 (Staatsblad 363)
“Klasse IV:
Inleiding en algemene begrippen.
Productie en productiefactoren in het kader van de economische organisatie der maatschappij,
mede gezien in haar ontwikkelingsgang.
Ondernemingsvormen en verenigingen van ondernemingen.
Positie en taak van de overheid ten aanzien van de volkshuishouding, in het bijzonder der sociale
wetgeving en der economische politiek. Beginselen der waarde- en prijsleer.

Klasse V:
Voortzetting der waarde- en prijsleer.
Verdeling van het maatschappelijk inkomen (arbeidsloon, kapitaalrente, grondrente,
ondernemersinkomen).
Het ruilverkeer: geld, crediet en bankwezen.
Verbruiksleer en bevolkingsleer.
Overzicht van de geschiedenis der economische denkrichtingen.”
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Nederlandsche Staatscourant 17 december 1941 (nr. 246)
Uitsluiting van het examen in 1942 op openbare scholen:
•  beginselen der waarde- en prijsleer.

Nederlandse Staatscourant 8 oktober 1942 (nr. 196)
Uitsluitingen van het examen in 1943 op openbare scholen:
•  bedrijfsorganisatie, organisatie van werkgevers en werknemers
•  sociale wetgeving en economische politiek
•  voortzetting der waarde- en prijsleer
•  verbruiksleer en bevolkingsleer.

KB van 28 mei 1954 (Staatsblad 244)
“Beginselen van de waarde- en prijsleer.
Capita selecta.”
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Bijlage 2: De examenprogramma’s voor staathuishoudkunde op de HBS-A

KB van 13 november 1923 (Staatsblad 518)
“Voortbrenging, verdeeling, omloop en verbruik der goederen, benevens de hoofdtrekken der
geschiedenis en de beginselen der statistiek.”

KB van 27 mei 1937 (Staatsblad 363)
“Klasse IV:
Inleidende en algemene begrippen.
Vraagstukken omtrent de economische organisatie der maatschappij:
A. de gesloten huishouding.
B. maatschappij met ruilverkeer.
Het ruilverkeer: stedelijke huishouding, volkshuishouding, wereldhuishouding.
De onderneming en haar organisatie- en concentratievormen.
De productiefactoren (natuur, arbeid, kapitaal, ondernemer).
Het ruilverkeer bezien naar andere verdelingsnormen (vrij en gebonden ruilverkeer, nationaal en
internationaal).
Beginselen der waarde- en prijsleer.

Klasse V:
Voortzetting der waarde- en prijsleer.
Het maatschappelijk inkomen en zijn verdeling (arbeidsloon, kapitaalrente, grondrente,
ondernemersinkomen).
Aandeel van de overheid in het maatschappelijk inkomen (belastingopbrengst).
Het geldwezen: begrip en functie van het geld; geldvormen en standaarden. Geschiedenis van
het Nederlandse muntstelsel.
Crediet en credietvormen.
Bankwezen: taak der circulatiebank in het algemeen. Geschiedenis der Nederlandsche Bank en
haar werkwijze. Het particulier bankwezen.
Het internationale geldverkeer; wissels en wisselkoersen; betalings- en handelsbalans.
De waardevastheid van het geld (t.a.v. binnen- en buitenland).
Conjunctuurleer.
Historisch overzicht van de voornaamste sociaal-economische stelsels en hervormingsplannen.
Statistische methoden.”
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Nederlandsche Staatscourant 17 december 1941 (nr. 246)
Uitsluitingen voor het examen in 1942 op openbare scholen:
•  waarde- en prijsleer
•  historisch overzicht der voornaamste sociaal-economische stelsels en hervormingsplannen.

Nederlandsche Staatscourant 8 oktober 1942 (nr. 196)
Uitsluitingen voor het examen in 1943 op openbare scholen:
•  aandeel van de overheid in het maatschappelijk inkomen (belastingopbrengst)
•  geschiedenis van het Nederlandsche muntwezen
•  geschiedenis der Nederlandsche Bank
•  de waardevastheid van het geld (ten aanzien van binnen- en buitenland).

Opmerking: het KB van 28 mei 1954 (Staatsblad 244) laat het examenprogramma voor de HBS-
A onveranderd ten opzichte van het KB van 27 mei 1937.
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Bijlage 3: Het concept-program uit het zogenaamde Rapport-De Vries, dat in
opdracht van de Vereniging tot behartiging van het onderwijs in de
staatswetenschappen (VOS) in 1936 werd opgesteld. 

Het rapport is niet in druk verschenen en bevindt zich in het archief van de VOS. Het betreft de
pagina’s 14 t/m 17 van het rapport. 
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Bijlage 4: Concept-programma van economische wetenschappen en recht I
voor het atheneum-A van de commissie-De Jong uit 1965

I Object en methode
1. Aanduiding van het doel van een wetenschap
2. Plaats van de economie in het complex van wetenschappen
3. Verklarende en maatschappelijke taak economische theorie, economische 

orde en economische politiek
4. Deductieve en inductieve methode
5. Macro- en micro-economie
6. Het begrip model; beklemtoning voorwaardelijk karakter van uitspraken
7. Aanduiding lineaire programmering

II Economische theorie
1. Consumentengedrag

a.    Theorie van het consumentengedrag
b.    Exacte afleiding vraagcurve consumptiegoederen

2. Producentengedrag
a.    Theorie van producentengedrag
b.    Exacte afleiding aanbodfunctie
c.    Kosten-discussie

3. Markten van goederen
a.    Begrippen markt en marktvorm
b.    Zuivere mededinging
c.    Monopolistische concurrentie
d.    Monopolie
e.    Oligopolie
f.    Afleiding evenwicht van deze markten
g.    Labiel en stabiel evenwicht
h.    Eenduidigheid van de oplossingen

4. Markten van productiefactoren
a.    Aanduiding van het specifieke karakter n.a.v. grondprijs en geld- en

kapitaalmarkt
b.    Speciale behandeling van de arbeidsmarkt in Nederland. Aanduiding

sociologische en juridische factoren bij de loonvorming.
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5. Kringloop - goederenzijde
a.    Macro-economische grootheden
b.    De kringloop in de vorm van een rekeningsysteem
c.    Verklaring van de hoogte van het nationaal inkomen
d.    Verband met de situatie op de arbeidsmarkt

6. Kringloop - geldzijde
a.    Introductie van de rol van het geld in de kringloop
b.    De verschijningsvormen van het geld
c.    De werking van het geld; geldschepping
d.    In- en deflatieprocessen

7. Conjunctuur en groei
a.    Conjunctuurtheorie
b.    Conjunctuurmodellen
c.    Groeitheorie
d.    Groeimodellen

8. Internationale betrekkingen
a.    Verband tussen betalingsbalansoverschotten en -tekorten en binnenlandse

monetaire situatie
b.    Revaluatie en devaluatie; het I.M.F.
c.    Het betalingsverkeer in Europa
d.    Organisaties van Europese samenwerking
e.    Internationale voortplanting conjunctuur

9. Bijzondere onderwerpen
1.    Synthese van micro- en macro-economie
2.    Synthese Keynes en Klassieken
3.    Theorie van het algemene evenwicht
4.    Relevante aanvullingen uit de geschiedenis van de economie

III Economische orde en economische politiek
1.    Organen werkzaam op het terrein van de economische politiek
2.    Monetaire politiek. Wet Toezicht Kredietwezen. De Nederlandsche

Bank en particuliere banken
3.    Betekenis van het Centraal Planbureau en het Centraal Economisch 

Plan. Gedeelten uit het Centraal economisch Plan
4.    Prijs- en kartelbeleid van de overheid; wetten
5.    S.E.R.-rapporten over loonbeleid
6.    Economische orde
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Bijlage 5: de domeinen van het vak economie onder het regiem van de Tweede
Fase (uit Vakdossier economie 2002 van de SLO)

Het programma is ingedeeld in 17 domeinen. Het totaalvak economie 1,2 heeft op het HAVO 94
eindtermen en op het VWO 88 eindtermen, voor het deelvak economie 1 zijn dat er respectievelijk
53 en 54. Het centraal examen en het schoolexamen gaat over de gehele leerstof van de domeinen
B tot en met Q, in combinatie met domein A. Als tijdelijke maatregel worden de domeinen D,
O en P alleen in het schoolexamen getoetst.

• domein A Vaardigheden en werkwijzen
• domein B Arbeidsmarkt
• domein C Internationale arbeidsverdeling
• domein D Nederlandse betalingsbalans
• domein E Wisselkoersen
• domein F Bankwezen
• domein G Geldwezen
• domein H Consumeren en welvaart
• domein I Produceren en welvaart
• domein J Goederenmarkt
• domein K Inkomensvorming
• domein L Inkomensverdeling
• domein M Economische kringloop
• domein N Markt, overheid en economische orde
• domein O Onderontwikkeling
• domein P Sociale zekerheid
• domein Q Europese integratie
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Bijlage 6: Uit het ‘Verslag van den stand der Rijks HBS te Leeuwarden,
gedurende het schooljaar 1870-’71’. Van alle vakken was een dergelijk
verslag opgenomen.

De eerste 13 regels:

Bijzondere opmerkingen over het onderwijs in dit vak gedurende de afgeloopen cursus heeft de
ondergeteekende niet te maken. In de 3de, 4de en 5de klasse waren, voornamelijk in de beide
laatst genoemden, sommige leerlingen, die door ijver en vlijt in dit vak bij uitstek voldeden. Met
de derde klasse behandelde de ondergeteekende meer de algemeene beginselen der
staathuishoudkunde, mede naar aanleiding van het werkje van Mr. B.D.H. Tellegen, Beginselen
der Staathuishoudkunde, terwijl in de beide andere klassen meer de voornaamste hoofdstukken
dezer wetenschap uiteengezet werden, bv. in de 4de klasse het credietwezen, de
beschermingsstelsels en de koloniale kwestie, in de 5de klasse de belastingen, de org., loonen en
de hervormingsstelsels. In die beide klassen werd als handboek gebruik gemaakt van het bekende
werk van de Bruyn Kops. 
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2 De bronnen voor deze opsomming zijn divers. Zie met name de voetnoten bij bijlage 9. Maar ook Pi-
carta, Brinkmans catalogus en de diverse tijdschrifen hebben gegevens geleverd. Verder worden er, bij-
voorbeeld in De Economist uit de 19de, begin 20ste-eeuwse, met name in recensies, opmerkingen
gemaakt over de markt van economiemethodes.
3 De eerste twee drukken van Tellegens methode waren getiteld: Beginselen der Volkshuishoudkunde.

Bijlage 7: Overzicht van de ter beschikking zijnde economiemethodes rond de
peildata2

Deze lijst is niet bedoeld als een volledige verzameling economiemethodes voor de HBS (-A en -
B) respectievelijk de bovenbouw van HAVO en VWO. Het gaat om het aanbod rond de acht
dwarsdoorsneden, waarbij methodes die tien jaar of langer vóór of na een peildatum werden
uitgegeven, niet zijn meegenomen. Methodes met uitsluitend een 1ste druk zijn weggelaten, tenzij
ze in de tekst een rol spelen.

1870
* J.L. de Bruyn Kops, Beginselen van staathuishoudkunde, 4de druk (1865)
* E.J. Kiehl, Eerste beginselen van staathuishoudkunde, 1ste druk (1867)
* J. Knottenbelt, Volkshuishoudkunde: een leesboek voor leerlingen der burgerscholen

(1872)
* O. van Rees, Overzicht der staathuishoudkunde, 1ste druk (1861)
* B.D.H. Tellegen, Beginselen der staathuishoudkunde, 3de druk (1870)3

* S. Vissering, Handboek van praktische staathuishoudkunde, 2de druk (1867)

1890
* N.G. Pierson, Grondbeginselen der staathuishoudkunde, 2de druk (1886)
* O. van Rees, Overzicht der staathuishoudkunde, 2de druk (1885)
* B.D.H. Tellegen, Beginselen der staathuishoudkunde, 5de druk (1882)

1910
* P.M. von Baumhauer & J.A. Eigeman, Beginselen der staathuishoudkunde, 3de druk

(1909)
* I.B. Cohen, Hoofdlijnen der staathuishoudkunde, 3de druk (1908)
* A. Feenstra, Beginselen der staathuishoudkunde, 8ste druk (1908)
* A. Slotemaker, Beknopte handleiding voor de beoefening van de beginselen 

der staathuishoudkunde, 3de druk (1909)

1935
* P.M. von Baumhauer & J.A. Eigeman, Beginselen der staathuishoudkunde, 18de druk 

(1934)



* H.W.C. Bordewijk, Grondbeginselen der economie, 1ste druk (1933)
* I.B. Cohen, Hoofdlijnen der staathuishoudkunde, 16de druk (1935)
* P.A. Diepenhorst, Grondbeginselen der economie, 5de druk (1934)
* A. Feenstra, Beginselen der staathuishoudkunde, 18de druk (1934)
* M.V. Polak, Inleiding in de economie, 3de druk (1935)
* Ch. Raaijmakers, Beginselen der staathuishoudkunde, 9de druk (1934)
* M. Spaander, Staathuishoudkunde, 5de druk (1932)
* F. Vorstman, Hoofdlijnen der economie, 3de druk (1936)
* H.J. Zijlstra, Inleiding tot de economie, 3de druk (1934)

1957
*              P.M. von Baumhauer & J.A. Eigeman, Beginselen der staathuishoudkunde, 24ste druk
              (1948)
*              B. Buitendijk, Inleiding tot de moderne economie, 1ste druk (1957)
*              W.J. Buijs, Moderne inleiding tot de economie, 1ste druk (1956/57)
* I.B. Cohen, Hoofdlijnen der staathuishoudkunde, 21ste druk (1949)
*              A. Heertje, Economie voor H.B.S.-B, 1ste druk (1959)
*              F.J. de Jong, De werking van een volkshuishouding. Een eerste inleiding tot het 
                economisch denken, 2de druk (1955)
*              I.F. Mabelis, Geld en goed: leerboek economie voor de middelbare school, 1ste druk (1956/57)
*              Ch. Raaijmakers, Beginselen der staathuishoudkunde, 15de druk (1954)
*              H.M.H.A. van der Valk, Voortgezet elementair leerboek der economie, 5de druk (1952)
*              J. van Zwijndregt, Beknopt leer- en leesboek der economie, 13de druk (1956)
*              J. van Zwijndregt, Hoofdstukken der economie, 9de druk (1956)

1972
* W.J. Buijs, Moderne inleiding tot de economie, 6de druk (1968)
* G. van Dijk & A.L.A. Moret, Kiezen en delen, 1ste druk (1968). Voor het HAVO.
* J.A. Geertman & A.H. Geertman, Economie: leerboek voor het voorbereidend

wetenschappelijk en het hoger algemeen voortgezet onderwijs, 3de druk (1968)
* N.J.M. Hardebol, Economie voor havo, 1ste druk (1974)
*              A. Heertje, Elementaire economie, 6de druk (1972). Voor het HAVO.
*              A. Heertje, De kern van de economie, 5de druk (1970). Voor het VWO.
* J.J. Hollebrand & C.R. Stassen, Economie voor het voortgezet onderwijs, 2de druk 

(1975/1976). Voor het HAVO en het VWO.
* J. van Zwijndregt, Beknopt leer- en leesboek der economie, 21ste druk (1969)
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1990
* H. Duijm, Moderne economie voor havo, 2de druk (1991)
* H. Duijm & H.J. Ots, Hoofdlijnen van de algemene economie, 3de druk (1992). Voor het

VWO.
* G. van Dijk, A.L.A. Moret & J.D. Timmer, Kiezen en delen; Basisboek, 5de druk 

(1988). Voor het HAVO.
* J.K. van den Haak, A-E in balans, 1ste druk (1991). Voor het HAVO en het VWO.
* A. Gietman & H. Peterse, Gamma, economie voor de bovenbouw, 2de druk (1988). 

Voor het HAVO en het VWO.
* A. Heertje, R.A. Heijting & W. Kanning, Elementaire economie, 12de druk (1992). 

Voor het HAVO.
* A. Heertje, Schaarste en welvaart, 2de druk (1992). Voor het VWO.
* LWEO, Lesbrieven (diverse jaren). Voor het HAVO en het VWO.
* H. Peterse, Kijk, economie; HAVO-editie, 3de druk (1988)
* H. Peterse & T. Gietman, Economie voor het VWO, 1ste druk (1984)
* R. Schöndorff, N. Cohen & J.F.B. Pleus, Economie bijvoorbeeld, 2de druk (1985). 

VWO-editie
* R. Schöndorff, N. Cohen & J.F.B. Pleus, Economie bijvoorbeeld, 2de druk (1985). 

HAVO- editie.
* R. Schöndorff, N. Cohen & J.F.B. Pleus, Economie zonder franje, 1ste druk (1985).

Voor het VWO.
* R. Schöndorff & J.F.B. Pleus, Economie voor HAVO, 1ste druk (1990)

2012
Tenzij anders vermeld hebben onderstaande methodes een HAVO- èn een VWO-editie.
* A.J. Bielderman, W. Rupert & Th. Spierenburg Economie in context, 1ste druk (2010 

en 2011)
* H. Duijm & G.F. Gorter, Percent, 3de druk (2010)
* T. van Haperen, G. Huijbers & N. van Arkel, Index, 2de druk (2010)
* J. Hinloopen, P. Adriaansen & A. Zuiderwijk, Praktische economie, 5de druk (2010)
* A. Heertje, J. Groen, H. de Graaf & M. van Sandwijk,  De kern van de economie 

voor bovenbouw vwo, 3de druk (2011)
* LWEO, Lesbrieven, diverse jaren
* H. van Dongen c.s., Pincode (2010-2012)
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Bijlage 8: Methodes omstreeks de eerste drie dwarsdoorsneden in gebruik 
bij een aantal 5-jarige HBS’en

Bij ontbreken van gegevens over de jaren 1870, 1890 of 1910 zijn de gegevens van het
dichtstbijzijnde jaar genomen. Meestal is de druk in de programmaboekjes niet aangegeven. Als
geen leerjaar (III, IV of V) is aangegeven, werd de betreffende methode in alle leerjaren gebruikt.
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Omstreeks 1870 Omstreeks 1890 Omstreeks 1910  
Gemeentelijke HBS 1874-75 1887-88 1910-11
te Haarlem IV: Tellegen (3de druk) IV: Tellegen IV en V: Slotemaker

V: De Bruyn Kops V: Pierson (2de druk) IV en V: Feenstra
Eerste Gemeentelijke 1874-75 1893-94 1910-11
HBS te Amsterdam De Bruyn Kops Pierson Slotemaker
Rijks HBS te 1870-71 1890-91 1910-11
Leeuwarden III: Tellegen Pierson IV: Von Baumhauer 

IV en V: De Bruyn & Eigeman
Kops V: Feenstra

Gemeentelijke HBS 1870-71 1890-91 1910-11
te Sneek Van Rees Pierson Feenstra

Aanbevolen: De
Bruyn Kops

Rijks HBS te 1877-78 1890-91 1910-11
Groningen III: Tellegen Pierson Von Baumhauer &

IV en V: Knottenbelt Eigeman (2de druk)
Gemeentelijke HBS Ontbreekt 1890-91 1910-11
Dordrecht Pierson Cohen
Rijks HBS 1869-70 ‘eigen dictaat’ 1890-91 1910-11
‘s-Hertogenbosch 1870-71 idem III: M. Blocq, Manuel Cohen

1871-72 De Bruyn d’Èconomie pratique
Kops IV en V: De Bruyn

Kops 
Gemeentelijke HBS 1865-66 Geen methode 1909-10
Den Haag IV: Vissering Von Baumhauer &

V : Van Rees Eigeman
1873: Kiehl
1874-75: Tellegen 

Gemeentelijke HBS 1870-71 Geen methode 1907-08
Leiden De Bruyn Kops Geen methode

(latere jaren ontbreken)
Gemeentelijke HBS 1870-71 1890-91 1910-11
te Utrecht III geen methode Knottenbelt Cohen

IV Tellegen
V Tellegen 

Rijks HBS 1910-11
te Veendam   Feenstra



Het berekenen van marktaandelen is niet erg zinvol gegeven de onvolledigheid van de gegevens.
Wel kunnen we als conclusie trekken dat omstreeks 1870 de methodes van De Bruyn Kops en
Tellegen de twee meest gebruikte waren. Omstreeks 1890 bediende Pierson meer dan de helft
van de markt. Omstreeks 1910 verdeelden Feenstra, Cohen en Von Baumhauer & Eigeman de
markt.
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Bijlage 9: Marktaandelen in de laatste vijf dwarsdoorsneden

1935
Het proefschrift van Duyverman biedt een overzicht van marktaandelen in 1935 gebaseerd op
boekenlijsten van 180 scholen 4. Hij maakt geen onderscheid tussen HBS-A en -B. De methodes
van Cohen (251/2%), Raaymakers (15%), Zijlstra (12%) en Von Baumhauer & Eigeman (10%)
bedienden samen 621/2% van de markt. Het resterende deel van de markt was zeer versnipperd.
Drie jaar later herhaalde Duyverman het onderzoek.5 Het bleek dat de vier genoemde methodes
toen 56% van de markt bedienden.

1957
Er is een onderzoek van Van der Scheer uit 1957, dat is gebaseerd op de boekenlijsten van 190
scholen, uitsluitend van de A-afdelingen (over de B-afdelingen maakt hij wel een opmerking)6.
De meest gebruikte methodes waren die van Van Zwijndregt (89%) en De Jong (41/2%). De
overige methodes bedienden een verwaarloosbaar deel van de markt.

1972
Voor deze dwarsdoorsnede is er een onderzoek van E. Schoorl uit 1972, gebaseerd op de
boekenlijsten van 46 zogenaamde experimenteerscholen.7

- Wat het HAVO betreft domineert de methode van Heertje (66%). Daarna volgen de
methodes van Van Dijk & Moret (10%), Hollebrand & Stassen (8%), Geertman &
Geertman (8%), Buijs (2%) en Van Zwijndregt (6%).

- Wat het VWO betreft: Heertje gaat weer op kop (85%). Hollebrand & Stassen en
Geertman & Geertman verdeelden de rest van de markt min of meer gelijkelijk.

1990
Er is geen marktonderzoek rond dit jaar bekend. De educatieve uitgevers konden de gevraagde
gegevens evenmin leveren. Er is een enquête die de vakvereniging VECON in 1990/91 onder haar
leden hield.8 539 leden stuurden het betreffende formulier terug (25%). Op de vraag naar de
gebruikte lesmethodes werd geantwoord:
HAVO: (1) Schöndorff, Cohen & Pleus, Economie bijvoorbeeld (2) Heertje, Heijting & Kanning,
Elementaire economie
VWO: (1) Schöndorff, Cohen & Pleus, Economie bijvoorbeeld (2) Schöndorff, Cohen & Pleus,
Economie zonder franje
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4 Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 204.
5 Duyverman, Over den stand, 12.
6 J. van der Scheer, 'De spreiding van onze leerboeken', VOS-mededelingen nr. 45 (1957): 5-8.
7 E. Schoorl, 'Economie op dagscholen, uren en leermiddelen,' Didactiek der Sociale Wetenschappen 3 (1972): 6.
8 M.F. Warnaar, ‘De VECON-enquête 1990-1991’, Tijdschrift voor het economisch onderwijs 92 (1992): 34-36.



2012
Er waren op het moment van afronding van dit onderzoek twee marktonderzoeken bekend. De
resultaten van deze onderzoeken wijken echter nogal van elkaar af en zijn ook niet goed
vergelijkbaar. Er is een artikel van Felsö & Hinloopen, dat marktaandelen geeft voor de cursus
2010-2011, uitsluitend voor het HAVO.9 Daarnaast doet het Bureau Marktonderzoek voor de
Educatieve Sector jaarlijks onderzoek naar zogenaamde gebruikersaandelen: het percentage
scholen dat een bepaalde methode gebruikt.10 De meest recente cijfers van dit onderzoek betreffen
de cursus 2010-2011 en hebben betrekking op het HAVO èn het VWO. De twee onderzoeken zijn
het met elkaar eens over de marktleider: de Lesbrieven van de LWEO met een marktaandeel van
rond de 40% voor zowel HAVO als VWO. Over het marktaandeel van de nummers twee en drie,
respectievelijk Praktische economie en Percent (niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde), bestaat
verschil van opvatting. Wel is duidelijk dat de drie genoemde methodes tezamen ruim de helft
van de markt bedienen. Bij Felsö & Hinloopen komt het marktaandeel van de drie methodes op
80%, bij het Bureau Marktonderzoek op 72% voor HAVO en VWO gezamenlijk. Daarom is er voor
gekozen om voor zowel het HAVO als het VWO de drie genoemde methodes te bespreken.

324

BIJLAGEN

9 F. Felsö & J. Hinloopen, De vernieuwing: een onderzoek naar de invoering van het nieuwe examenpro-
gramma economie havo. Internet-publicatie.  Zie www.experimentenvoorindeklas.nl.
10 Cijfers zijn aan de auteur verstrekt door uitgeverij ThiemeMeulenhoff.



Bijlage 10: Vergelijking van de (gecomprimeerde) inhoud van de klassieke
handboeken van Say en Mill enerzijds en de methodes van De Bruyn
Kops en Tellegen anderzijds

De keuze en volgorde van de onderwerpen is gebaseerd op de inhoudsopgave van de Principles
of Political Economy van John Stuart Mill, aangezien dit het meest uitvoerige handboek is.11
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Onderwerp     Say     Mill De Bruyn Tellegen 
Kops

De productiefactor arbeid ✓ ✓ ✓ ✓
De productiefactor kapitaal ✓ ✓ ✓ ✓
De productiviteit van de productiefactoren ✓ ✓ ✓ (✓)
Productie en schaalvoordelen ✓ ✓
Effecten van bevolkingsgroei ✓ ✓ ✓ ✓
Effecten van kapitaalaccumulatie ✓ ✓ ✓
Beperkte hoeveelheid grond: afnemende ✓ ✓ ✓ ✓meeropbrengsten
Rol van eigendom ✓ ✓
Het inkomen verdeeld over drie klassen ✓ ✓ ✓
Slavernij ✓ ✓
Grondeigendom door boeren. Wie ✓ ✓beschikt over de opbrengst? Keuterboeren
Over de hoogte van en de verschillen ✓ ✓ ✓ ✓
tussen de lonen
Winst en pacht ✓ ✓ ✓ ✓
Waardetheorie. Relatie tot vraag en ✓ ✓ ✓ ✓aanbod, resp. de productiekosten
Geld: doel en geschikte metalen ✓ ✓ ✓ ✓
Waarde van het geld, geldstandaarden, ✓ ✓ ✓ ✓geld als waardemaatstaf
Krediet en de invloed op het prijspeil ✓ ✓ ✓
Misbruik door overheden van het ✓bankbiljettenmonopolie
Is overproductie mogelijk? ✓ ✓
(Oorzaken van) internationale handel; ✓ ✓internationale concurrentie
Vreemde valuta’s en internationale ✓
betalingen
Rente ✓ ✓ ✓ ✓
Invloed van the progress of society op 
waarde, prijzen, lonen, winsten en pacht. ✓
De Stationary State.
Functies van de overheid ✓ ✓ ✓
Belastingen ✓ ✓ ✓
Nationale schuld ✓ ✓ ✓
Invloed van de wetgeving op 
economische activiteit
Overheidsingrijpen op grond van onjuiste ✓theorieën
Betekenis van het laisser faire-principe ✓ ✓

11 De hier gebruikte herdruk van de 7de druk van de Principles uit 1936 telt 979 pagina's. De herdruk
van de 5de druk van de Traité d'economie politique van Jean-Baptiste Say uit 1972 telt 565 pagina's.



Bijlage 11: Enkele MO-examens Staathuishoudkunde en Statistiek

Het MO-examen staathuishoudkunde en statistiek (KX)
Het MO-examen staathuishoudkunde kende een schriftelijk en een mondeling gedeelte.
Afgezien van de vragen over het examen Q bestond het schriftelijk gedeelte aanvankelijk uit
een opstellenlijst, waaruit de kandidaat doorgaans twee onderwerpen diende te kiezen. Later
diende over elk van de gegeven onderwerpen een opstel te worden gemaakt en waren er
enkele vragen aan toegevoegd. Vanaf 1903 werden de lijsten gepubliceerd. Uit de tijd vóór
1903 is één lijst overgeleverd, namelijk die uit 1875. De examencommissie heeft die lijst
destijds gepubliceerd om kandidaten tegemoet te komen bij hun voorbereiding op het
examen. Hieronder het examen uit 1875 en ter vergelijking dat uit 1960.

De opstellenlijst uit 1875
1 Het wezen, de omvang en het doel der staathuishoudkunde.
2 Wat weet gij van de geschiedenis der staathuishoudkunde?
3 Theorie van Malthus.
4 Het credietstelsel van John Law.
5 Adam Smith en zijn stelsel.
6 Het stelsel der Physiocratische school.
7 Friedrich List en zijn stelsel der National-Economie.
8 Communisme en socialisme.
9 Geschiedenis der arbeidersbeweging in Europa.
10 De nieuwe richting op oekonomisch gebied in den jongsten tijd.
11 De oorzaken der jongste verandering in ons muntstelsel.

Bron: Duyverman, De Staatswetenschappen in het Middelbaar Onderwijs, 122.

Het examen uit 1960
Opstellen
Maak een beknopt opstel over elk van de drie volgende onderwerpen. 
1 De aanbodcurve in de lange periode bij volledige mededinging.
2 De werking van de evenwichts-automatismen bij verstoringen van het betalings-

balans-evenwicht onder een stelsel van vaste wisselkoersen met vrij internationaal
betalingsverkeer.

3 Enkele methoden van anti-cyclische begrotingspolitiek.
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Vragen
1 Leid met behulp van een grafische voorstelling de optimale combinatie van twee

productiemiddelen af, waarbij de prijzen gegeven zijn.
2 Laat met behulp van een grafische voorstelling zien, hoe volgens de

liquiditeitsvoorkeur-
theorie de interestvoet wordt bepaald. Noem enige oorzaken waardoor 
de liquiditeitsvoorkeur kan veranderen.

3 Wat wordt in de theorie der openbare financiën verstaan onder belastingen, 
retributies en bijdragen?

4 Wat is de inhoud van de onvoorwaardelijke meestbegunstigingsclausule 
in handelsverdragen?

5 Hoe luidt de wet van Engel?
6 In welke gevallen bewegen de prijzen van complementaire goederen zich in dezelfde

richting en in welke gevallen in tegengestelde richting? Beantwoord dezelfde vragen
met betrekking tot onderling substitueerbare goederen.

Bron: VOS-mededelingen, nr. 60 (1960), 10.  
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Bijlage 12: Tijdschriften op het gebied van het economisch onderwijs

Tijdschriften zijn nauw verbonden aan
de verenigingen die ze uitgeven. In
1899 werd de Nationale Vereniging
voor het Handelsonderwijs opgericht,
een initiatief vanuit het bedrijfsleven
om het handelsonderwijs te stimuleren.
Deze vereniging gaf vanaf 1900 het
Maandblad voor Handelsonderwijs en
Handelswetenschappen uit. Dit
Maandblad heeft 30 jaar bestaan. In
1930 ging de Nationale Vereniging
samenwerken met het zogenaamde
Nationale Bureau voor Onderwijs op
Economische Grondslag, een
samenwerkingsverband van een flink
aantal grotere en kleinere verenigingen,
voornamelijk op het gebied van het
handelsonderwijs. De naam van het

periodiek werd bij deze gelegenheid veranderd in Tijdschrift van het Nationaal Bureau (voor
Onderwijs op Economische Grondslag). In de wandelgangen werd het tussen haakjes geplaatste
meestal weggelaten.

Dit laatst genoemde tijdschrift veranderde in 1949 zijn naam in Tijdschrift voor het
economisch onderwijs. Deze naamsverandering liep parallel aan de naamsverandering van één
van de verenigingen: de Nationale Vereniging schrapte het ‘Handelsonderwijs’ uit haar naam
en verving het door ‘Economisch Onderwijs’.
In 1970 vond een fusie plaats tussen twee andere verenigingen: de Vereeniging ter behartiging
van het onderwijs in de Staatswetenschappen (VOS) en de Vereniging tot behartiging van
het onderwijs in de handelswetenschappen aan scholen voor voorbereidend hoger en
middelbaar onderwijs (VOHA). De VOS behartigde onder andere de belangen van de
(algemene) economie, de VOHA die van de handelsvakken. De nieuwe vereniging kreeg de
naam VEMO: de Vereniging van leraren bij het economisch-maatschappelijk onderwijs. De
periodieken van de fuserende verenigingen, de VOS-mededelingen en het VOHA-memoriaal,
werden samengevoegd tot EMD (Economisch/maatschappelijk/didactisch tijdschrift). De
Nationale Vereniging, die toen al niet veel meer voorstelde, ging EMD tevens als haar
tijdschrift gebruiken. Het Tijdschrift voor het economisch onderwijs ging daarmee ter ziele.



Overigens hief de Nationale Vereniging zichzelf in 1977 op. Maar niet nadat ze de rechten
op het eerbiedwaardige verleden van haar tijdschrift had overgedragen aan emd, dat in het
derde jaar van haar bestaan plotseling met haar 72ste jaargang bezig was.

In hetzelfde jaar waarin de VEMO werd opgericht,1970, ontstond nog een tweede
vereniging, de VSW: de Vereniging ter bevordering van modern onderwijs in de sociale
wetenschappen. Deze bracht het tijdschrift Didactiek der Sociale Wetenschappen (DSW) uit. De
verhouding tussen de VEMO en de VSW was gedurende lange tijd slecht, maar in 1982
slaagden beide verenigingen erin tot een fusie te komen. De huidige Vereniging van leraren
in de economisch/maatschappelijke vakken (VECON) was geboren. De beide periodieken,
EMD en DSW, werden samengevoegd tot het nog steeds bestaande Tijdschrift voor het
economisch onderwijs.

Gedeeltelijk binnen de bestaande verenigingen ontstond in 1974 uit onvrede met
het bestaande economieprogramma de LWEO, de Landelijke Werkgroep Economie
Onderwijs. Deze werkgroep publiceerde het kwartaalblad Appels en peren, in 1990
omgedoopt tot Factor D.   
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Summary
One and a half century of economics education in the Netherlands
1863 -2012.

Biography of a school subject

The subject of this study is economics education in the Netherlands during the
period 1863-2012. In 1863, Dutch parliament passed a law which made possible

the foundation of the Hogere Burgerschool, the HBS, a secondary school type which
was to become very successful. The character of the HBS initially was one of ‘social
efficiency‘: it was meant to meet the demand for highly skilled labourers in a period
of economic growth. However, the HBS developed into a preparatory school, mainly
for university.

The timetable of the HBS included a new subject, Political Economy (in
Dutch: staathuishoudkunde), nowadays called ‘economics’. More particularly, it
concerned general economics, which is to be distinguished from what used to be called
trade courses, nowadays referred to as business economics. In this study, we shall limit
ourselves to economics education at the HBS, which was subsequently to be divided
up in an A department and a B department, and ultimately succeeded by the HAVO
(school for higher general secondary education) the VWO (pre-university secondary
education) after the introduction of the so called ‘Mammoetwet‘ (the Dutch
Education Act) in 1968. Analysis shall take place on two levels, namely on that of the
discussions on economics education, and on that of actual economics education itself.

Educational ideals shall guide our research into the history of economics
education. We can agree with the idea of what American authors such as Jackson,
Kliebard and Eisner & Vallance term ‘orientation‘, ‘perspective‘, ‘outlook‘ or ‘point of
view‘. According to Jackson, these orientations are ways “... of thinking about what
the schools are for and what their curricular content should be.” Three educational
ideals appear to be central. Education may be aimed at the underlying academic
discipline, society and/or interests and capacities of the student, respectively. The
definition of the problem in this study is as follows: to what extent do the intended
educational ideals play a role in the discussions on as well as in the actual development
of Dutch economics education in the period 1863-2012?

Sources for discussions around the subject of economics can mainly be found
in magazine articles, and sometimes in a report or in the supplement to an examination
program. The most important source for the taught curriculum, the curriculum as it
is actually offered, consists of the teaching methods in economics; in addition, the

355

SUMMARY



examination programs and final (central) examinations have been used. The teaching
methods have been analysed in a number of cross-sections of twenty-year periods,
starting in 1870. Each of the cross-sections comprises research into what teaching
methods were leading, that is to say, what teaching methods enjoyed a market share
of at least 50 per cent, whether or not collectively. To this end, past market research
data has been used, which was far and few between, for that matter. By combining the
regularity acquired by the intervals of twenty years with the years for which there is
market research, we get the following eight cross-sections: 1870, 1890, 1910, 1935,
1957, 1972, 1990 and 2012. For the first three cross-sections there are no known
market researches; in these instances, the representativity of the teaching methods was
determined with the help of school archives.

Economics education does not occur in a vacuum. Consequently, this study
also pays attention to a number of relevant contexts, two important contexts being the
institutional regimes of the above-mentioned school types as well as the underlying
academic science, the science of economics.

Apart from, of course, the introduction of the HBS itself, the two most
important institutional changes are the emergence of the HBS-A in the twenties, as
well as the introduction of the Mammoetwet in the sixties of the 20th century. The
introduction of the HBS-A, a school type with a heavy emphasis on subjects in
economics and languages, did not immediately lead to reappraisal of the subject of
economics – or it did, but then delayed by nearly a decade. The introduction of the
Mammoetwet, however, has had a clear effect on the examination program of the
subject of economics. By analogy with the HBS, the act provided for the introduction
of an atheneum-A and -B (atheneum being a grammar school where Latin and Greek
classes are not offered). At atheneum-A the subject of economics was to be
compulsory. There were fears, however, that the atheneum-A would become a
‘reservoir’ of students for whom the gymnasium (a grammar school offering Latin and
Greek classes) and the atheneum-B proved too difficult, as this had previously been
the case with the HBS-A. In order to secure the level of education at the atheneum-A,
the subject of economics was to be offered in a ‘scientific manner’. As a result, the
subject of economics acquired a strongly mathematical and systematic character,
especially in the seventies and eighties. In any case, the ‘atheneum-A argument’ lost
its validity, when, already in the seventies, the so-called undivided VWO came into
being.

Another important context is the development of the science of economics
itself. In order to obtain an impression of the state of the academic science at a certain
time, the then generally accepted textbooks have been consulted. It is important to
bear in mind here – and we use the words of Colander – that, especially in the last
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fifty years “what economists teach” no longer equals “what economists do”.
The three afore-mentioned orientations or educational ideals can be readily

found in discussions on economics education. As for the scientific orientation of the
economics courses, authors of teaching methods are above all inclined to acquaint
students with the academic science the school subject is founded on. This orientation
is often justified by the  argument of mental discipline, to be regarded as brain exercise.
This argument was explicitly put forward in the thirties up to and including the
seventies of the 20th century. We find this argument in the works of authors such as
F.J. de Jong, A. Heertje and R. Schöndorff. In addition, a curriculum may have its
focus on society; for example, the subject may be arranged in such a way, that it offers
a suitable preparation for future participation in society. In the literature, this
orientation is described as the social efficiency argument. On the level of the
discussions, this argument is the ever present tenor, where the relevance of the subject
of economics is concerned. Halfway through the 19th century, the Rotterdam
merchant Muller opined that, if one “... didn’t want to be a stranger, but a citizen at
any given time in the present age”, the subject of political economy was indispensable.
One and a half century later, reports by the Teulings committee tell us that the subject
of economics is to prepare students “... for adequate participation in social intercourse.”
Social meliorist arguments, or arguments that seek to improve society, can mainly be
found in the first four decennia of the research period as well as in the seventies and
eighties of the 20th century. The ‘social question’ or the labour question in the 19th
century was cause to bring this argument to the fore. Since the middle of the seventies
of the 20th century, Hartkamp has demanded attention for values in economics
education. He did this in two ways: by revealing values which are, according to him,
unspoken (the capitalist mode of production is foisted upon students by Samuelson’s
textbook and related teaching methods) and by demanding attention for issues such
as environment, war, peace, poverty and emancipation (of women). The student-
focused orientation first and foremost addresses the developmental psychological
aspect and the didactic aspect. The developmental psychological argument was
especially relevant in the period 1863-1930. The subject of political economy was
considered too abstract for students in secondary education by various participants in
the discussion. “The lads don’t take it in.” Didactic arguments, too, played a role right
from the beginning. Many participants in the discussions, especially in the periods
before 1930 and after 1975, lacked so-called existence-oriented didactics, the
contemplation of concrete situations in life. Typical is Van der Flier’s critique, who
found too little of ‘life’ in the subject matter, “... the pure, solid reasoning remains.”
From 1975 we encounter statements reminiscent of this by critics such as Hartkamp
and Vernooij. According to them, the school subject of economics was too science-
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oriented and derived from the university program via the so-called ‘tea bag model’,
ignoring the students in the process. In the last quarter of the 20th century, this
criticism led to Dutch economics education becoming entangled in a veritable battle
about what direction to go in.

The corpus of this study contains the analysis of the teaching methods for
economics. This analysis occurs through cross-section by relating the model of the
three types of educational ideals to the selected teaching methods.

To what extent does economics education as we find it, particularly in the
teaching methods, focus on the underlying academic science? Throughout nearly the
entire one and a half century of economics education, authors of teaching methods
used the preface to refer to economic science, its object, its method and its relation to
other sciences. Only in two instances was such a reference not included, namely in
Grondbeginselen by Pierson and in the teaching methods from cross-section 2012.

The systematics used may also point towards an academic orientation. Only
in two cases were then conventional academic scientific systematics abandoned,
namely in  Pierson’s 19th century teaching method and in the current Lesbrieven of
the LWEO. Both teaching methods offer the subject matter via more or less separate
broad contexts. In all other teaching methods the subject matter is structured after
the model featured in textbooks used at a certain point in time. In the pre-Mammoet
phase this occurred via (neo)classical systematics: production-division-consumption
or a variation on this. Subsequently, the micro-macro system of the neoclassical
synthesis was the accepted ordering principle. Both types of systematics are in line
with those of the academic science, the former via textbooks such as by Say, Mill and
Marshall, the latter notably via the dominant Economics by Samuelson. With respect
to the last cross-section, 2012, it may be noted that, both in the examination program
and in two of the three discussed teaching methods, the micro-macro system is either
interrupted or supplemented by a number of segments from, in Davies’ words, ‘recent
economics‘.  

Did the teaching methods for economics provide a more or less complete
overview of the issues that economists concerned themselves with? With regard to an
early teaching method such as that of De Bruyn Kops, this question can certainly be
answered positively. Pierson consciously didn’t aspire to it in his Grondbeginselen. With
the help of systematics derived from academic science, the discussed 20th century
teaching methods evidently all strove to discuss the broad academic scientific topics,
despite the fact that, already from 1910, economic science had become too ‘technical’
for teaching methods for secondary education to be able to fully follow. Certainly after
the Second World War, the economic science developed in such a way that the
examination program introduced in 2010 and 2011 ultimately couldn’t be any more
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than a ‘core curriculum’; albeit it is an up-to-date core curriculum, in terms of academic
science.

Until long after the Second World War, the abstract-systematic approach of
the academic science was almost always shunned by the teaching methods. Here, too,
the exception is formed by Pierson in his Grondslagen. It wasn’t until the fifties and
sixties that the teaching methods by De Jong and subsequently the teaching methods
for VWO by Heertje and afterwards Schöndorff acquired an unmistakably
mathematical-systematic character. Already since the eighties, however, initially the
central examinations and subsequently the teaching methods, too, have been leaving
this abstract path, mainly by strongly reducing the role of mathematics. In addition,
a comparison with American, British and German teaching methods shows that,
especially in the seventies, economics education in the Netherlands was very
exceptional as far as its mathematical-systematic approach is concerned.

All things considered, the school subject of economics has had a clear focus
on the underlying academic science throughout the entire research period. This
certainly applies to the systematics, and to its corollary, the coverage of broad topics.
The mathematical-systematic approach of the economic science was considered less
suitable for economics education, apart from in the (VWO)teaching methods from the
seventies as well as from the eighties.

To what extent does economic reality permeate the teaching methods? Apart
from Tellegen’s 19th century teaching method, all teaching methods, to a greater or
lesser extent, provide clarifying examples. What is also striking is that a number of
practical topics not easily fitting the mould of systematics, took up a significant amount
of space. Particularly in the pre-Mammoet teaching methods, finance and banking
featured prominently. Roughly a quarter of the available space was devoted to this
topic. Furthermore, up until the thirties of the twentieth century, Dutch academic
economists were rather preoccupied with practical issues, which included monetary
issues. In any event, in the words of Jolink & Blaug, the “strong emphasis on applied
economics and practical affairs” could also be found in the teaching methods for
economics. Yet this occurred in a rather abstract manner, without too many references
to current economic events. It wasn’t until the thirties that more or less recent
economic events, such as the 1929 Wall Street crash and the subsequent Great
Depression, began to play a role in the teaching methods. However, ever since that
time, such references have been featured prominently in most textbooks, from the
teaching methods by Van Zwijndregt up to and including those in 2012. Exceptions
were the (VWO) teaching methods by De Jong, Heertje and Hollebrand & Stassen, in
which, admittedly, these references were not completely absent, yet the abstract-
systematic approach was rather dominant in these teaching methods. Starting in the
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eighties, the central examinations, too, began to feature cases derived from reality.
Thus, most authors of teaching methods and subsequently the authors of
examinations, too, have taken the social efficiency argument seriously. Social meliorist
arguments can be very sporadically found in the teaching methods. An example is an
author such as Cohen, who, in 1903, in the preface to the first edition, mentioned as
important objectives of economics education, the enhancement of moral consciousness
as well as the sense of community.

With the exception of the 19th century teaching method by De Bruyn Kops,
who combined a contextual presentation of the subject matter with student-friendly
use of language, an orientation aimed at students didn’t seem a very urgent matter
until the late seventies of the 20th century, at least not in the teaching methods for
economics. The use of language was usually formal, illustrations were missing and
scientific systematics were preferred to contexts appealing to students. As far as the
last point is concerned, we have already mentioned Pierson as an exception. The
treatment of his practical topics (chosen “... to stimulate interest”) however, was strictly
systematic and his use of language extremely formal. Only after approximately a
century of economics education we again come across a use of language tailored to
the student, namely in Kiezen en delen, the teaching method by Van Dijk & Moret. It
isn’t until the last two cross-sections that we find an unambiguous and broad trend
towards an approach specifically aimed at students. Here, the use of language was
becoming increasingly more informal, didactic illustrations were included, and a
contextual presentation of the subject matter gained popularity; the latter not only
served as a replacement of academic scientific systematics, but also to discuss ideas
within broad contexts. The conclusion, therefore, is that a systematic occurrence in
teaching methods of an orientation aimed at students, which played an important role
at the level of the discussions much earlier, even as early as before 1930, only starts in
our seventh cross-section, 1990.
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