
Nieuwsgierigheid
Over verschillende vormen van nieuwsgierigheid 
en hoe dit er toe leidde dat ik uiteindelijk docent 
Wiskundige Economie ben geworden.

riviertjes ontstaan in Franstalig België minder dan 

een bepaalde vorm van nieuwsgierigheid wijd 
verbreid. Heb je het al gehoord van die en die? 
En dan volgde meestal een roddelverhaal over de 

die de verhalen opdisten en sommige buurvrouwen 
wisten ieder gerucht en gebeurtenis vaak nog eerder 
dan ze hadden plaatsgevonden. En als er niets was 
gebeurd, dan werd het wel geïnsinueerd. 

Mijn eigen passie voor nieuwsgierigheid 
begon al vroeg met een abonnement op het 

wat ik typisch jongenszaken zou willen noemen aan 
de orde kwamen, zoals techniek (veel straaljagers), 
geschiedenis van de Neanderthaler tot aan de 

nu en stukjes over of spoken en geesten nu wel 

geen rol weggelegd. Ook op het schoolplein niet, 
de twee seksen waren op mijn school nog strikt 
gescheiden over twee schoolgebouwen, en op de 
jongensschool gold het recht van de sterkste. Als je 

het publiek toe nieuwsgierig hoeveel bloed er zou 
vloeien, maar meestal bleef de schade beperkt tot 
een bloedneus of bloedlip. 

“op de jongensschool 
gold het recht van de 
sterkste.”
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en dient daarom beheerst te worden. Jammer 
maar enigszins onvermijdelijk is dat de aandacht 

rekenen er sterk bij ingeschoten is.

“De bibliotheek 
was mijn lokale 

hadden de mensen het geluk om naast de twee 

zaterdagmiddagen, ook nog drie Duitse zenders en 
de (enige) Vlaamse zender te ontvangen. Ook fysiek 

gebeuren, er werd namelijk nog op paspoorten 
gecontroleerd. Als je die niet bij je had, wat voor 

mede mijn wereldbeeld verruimd en een steentje 
bijgedragen dat ik mij meer Europeaan dan 
Nederlander voel, wat tegenwoordig zowat als 
landverraad wordt gezien. 

Hoe wist deze nieuwsgierigheidsjunk het pre-

te lezen en nog eens te lezen. De bibliotheek was 

beschikking stelde omdat de overheid zowel in 
kennisopbouw wilde investeren alsmede het volk 

geleden een zeer onderhoudend boek geschreven 
De Kunst van het Reizen, waarin hij onder andere 
aandacht besteed aan wereldreizen vanuit een 
luie stoel. En ik ben het met hem eens, thuis reis 

je sneller van Machu Picchu via de Victoria Falls 
naar de tempels van Angkor dan in werkelijkheid, 

ook nu nog lees ik graag een boek. De e-reader is 
voorlopig nog niet aan mij besteed, maar misschien 
zou het om milieutechnische redenen goed kunnen 
zijn over te stappen. Dit ook om de stofnesten die 
de boekenkasten nu eenmaal zijn kwijt te raken, 
ook al schijnt het dat de boekenwurm op de rode 
lijst van bedreigde diersoorten voorkomt, wat een 
verantwoorde keuze er niet eenvoudiger op maakt. 
Het is niet verrassend dat voor een leunstoelreiziger 
zoals ik, de studiekeuze tussen Wiskunde en 
Econometrie ging. Het is uiteindelijk het laatste 

Economie verraadt misschien wel een onbewust 
gebleken voorkeur voor de eerste. 

Toen ik aan mijn studie begon wilde ik theorie en 

verklaren. Maar wat bleek, ik ben gewoonweg 
niet handig met data! En mijn nieuwsgierigheid 
dwong me er achter te komen hoe theorieën 
in elkaar staken, zoals bijvoorbeeld de mooie 
waarschijnlijkheidsrekening achter de Econometrie. 
Toen ik in aanraking kwam met de speltheorie viel 
ik als een blok. Dit was zeer boeiend en zeg maar 
gerust verslavend. “They tried to make me go to 

“Toen ik in 
aanraking kwam 
met de speltheorie 
viel ik als een blok.”

Studeren uit nieuwsgierigheid betekent volgens 

uitzocht hoe de theorie in elkaar stak en daags voor 
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is universitair hoofddocent 
Wiskundige Economie aan 
de Vrije Universiteit te 
Amsterdam
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De economische ontwikkelingen in Europa, en in 
het bijzonder Nederland, hebben het nieuws in 
de afgelopen weken (maanden?) gedomineerd. 
De onzekerheid over de economie is groter 

Europa maar ook in die van Nederland, eind april. 

te wijzen waarlangs de economie zich ontwikkelt. 
U merkt wel, ik ben met een serieuze start bezig 
van het tweede deel over de Stand van Nederland 

ontwikkelingen in ons land. 

wordt samengesteld uit 24 indicatoren welke 
aangeven hoe het gesteld is met de economische 

door onze partner Z24 die de zakelijke website 
z24.nl beheerd. De meeste indicatoren zijn 
maandelijks beschikbaar en geven de waarde 
van de afgelopen maand weer. We hebben er 
op gelet dat de indicatoren snel beschikbaar 

berekend en gepubliceerd worden. De meeste 

bestedingen in verschillende categorieën, 
rentestanden voor 10-jaar durende waarde 
papieren, rentestanden voor het interbancair 
geldverkeer in de Eurozone (Euribor), huisprijzen 
en omzet in de groothandel. Andere cijfers worden 
direct beschikbaar gesteld door bedrijven die hun 
eigen databestanden bijhouden. Wij werken samen 

de algemene economie en over de arbeids- en 

en met Monsterboard voor het totaal aantal 

vacaturen. Uit deze data bestanden worden 24 

zijn voor sommige variabelen een aantal jaren 
beschikbaar, en voor andere variabelen zijn 
er gegevens beschikbaar voor vele jaren. Een 
dergelijke panel van reeksen wordt wel aangeduid 
met een ongebalanceerde database. Als voor alle 
variabelen, alle gegevens beschikbaar zijn in een 
vaste periode, dan is de panel gebalanceerd.

Men kan op eenvoudige wijze een gemiddelde van 
de 24 reeksen nemen, of een gewogen gemiddelde. 
Dit gemiddelde kunnen we dan gebruiken als onze 

in de individuele historische reeksen beschikbaar 
is meenemen. Als bijvoorbeeld, alle reeksen een 

Door slechts een gemiddelde te nemen, kunnen 

de variabelen. Derhalve analyseren we de reeksen 
ook door het recente verleden mee te nemen in 
onze berekeningen. De meeste econometristen 
prefereren de analyses uit te voeren met behulp 

uitzondering.

Nu zal ik hier geen college houden over hoe onze 

als de percentuele verandering van het bruto 

uitdaging voor econometristen. Van de ene 
kant zijn er veel indicatoren beschikbaar die 
ons iets vertellen over de economische groei 

voor een adequate analyse en een nauwkeurige 

column de Stand van Nederland

SECTOR column
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het tentamen enkele oude tentamens maakte ter 

wat meestal het geval was. Tentamenstress was 

met faalangst. Een andere studiehouding en meer 

doen.

Als docent en wetenschapper krijg ik voldoende 
ruimte om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. 
Naar een congres gaan is een feest, sterker 
nog, een bacchanaal aan nieuwe fascinerende 
ideeën. Daar ben ik ook in aanraking gekomen 

economische en gedragseconomische verklaringen 
van menselijk economisch gedrag centraal staan. 

van het verwachte nut) maar ongeveer de andere 

gedrag en kan de economische professie tot een 
nieuwe theorie komen die zowel het oude behoud 
en het nieuwe omvat? Degene die tot deze theorie 
kan komen loopt een groot risico zowaar een 

van harte het recent verschenen boek Ons Feilbare 
Denken van Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman 
aanraden, een pionier op het gebied van de 
gedragseconomie. 

Als docent heb ik de afgelopen jaren het voorrecht 

die zeer goed door studenten werden beoordeeld. 
Ook goed voor mijn nieuwsgierigheid, want het 

dat ik nu weer meer oog voor (eenvoudige) data 
begin te krijgen, niet zozeer in de econometrische 

van de gebleken voorkeur nu eigenlijk over het 
geobserveerde economische gedrag, zie kader

Kortom, nieuwsgierigheid, ik zal het waarschijnlijk 

hoe groot is de kans op een default van Spaanse 

waarvan er 30 rood zijn en de overige zijn geel 
of zwart. Uit deze urn wordt een enkele trekking 

mag kiezen. Loterij A betaalt €100 euro als een 
rode bal wordt getrokken en loterij B betaalt 
eenzelfde bedrag als een zwarte bal wordt 
getrokken. Welke loterij zou je zelf kiezen?
Hoe zou je kiezen als we de twee loterijen 

rode of gele bal wordt getrokken en loterij D 
betaalt eenzelfde bedrag als een zwart of gele 
bal wordt getrokken. 

Een meerderheid van de mensen kiest voor 
loterij A en D, misschien jullie ook wel. 
Misschien ook niet. De keuze voor A en D wordt 
gezien als een gebleken voorkeur voor loterijen 
waarvan men de kansen kent en men vermijdt 
de loterijen met onbekende (ambigue) kansen. 
Dit wordt ambiguïteitaversie genoemd. Punt 
is dat de keuze A en D inconsistent is met de 

in dit simpele geval komt deze theorie erop 
neer om voor een zo groot mogelijke winstkans 
te kiezen. De gebleken voorkeur voor loterij A 

bal die kleiner is dan 30/90 zwarte ballen in de 

op een gele bal die kleiner is dan 30/90 gele 

kans op een zwarte of een gele bal. Vandaar de 

van het aantal zwarte ballen is kleiner dan 30) 
of voor B en D.

Bekijk de verklaring voor de voorkeur voor A en 
D op sector.kraket.nl.


