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Samenvatting (Dutch Summary) 
 
Samenlevingen raken van tijd tot tijd ontwricht door economische crises. Onderwerp van 
dit boek zijn de instabiliteiten die het gevolg zijn van coördinatietekorten die van 
binnenuit, vanuit de politieke economie zelf, tot ontregeling van het maatschappelijk 
verkeer leiden. De meest radicale ontwrichtingen ontstaan wanneer de financiële 
bovenbouw geen getrouwe weerspiegeling is van de werkelijke afhankelijkheids-
verhoudingen in de economische onderbouw. Het is niet eenvoudig boven- en onder-
bouw te scheiden. Hetzelfde geldt voor het private en publieke deel van het financiële 
systeem en de werkelijke economie. De onderlinge vervlechtingen zijn daarvoor te groot. 
Toch is het zaak te onderscheiden wat in de werkelijkheid niet gescheiden is, willen we 
oorzaak en gevolg van de golfbewegingen tussen economische orde en wanorde op het 
spoor komen. 
 Het verschijnsel is ingewikkeld genoeg om de aandacht te trekken van meerdere 
disciplines: van psychologie tot sociologie, en van economie tot politicologie. Een min of 
meer samenhangend en overtuigend beeld van de oorzaken van economische golf-
bewegingen doemt daar niet uit op. Dat komt doordat de terzakekundigen uiteenlopende, 
en vaak onverenigbare opvattingen koesteren over zaken als rationaliteit, rechtvaardigheid 
en effectiviteit, alsmede over het analyseniveau en tijdsbestek waarin orde en wanorde 
bekeken worden. Daarnaast lopen de meningen uiteen over de consequenties van orde en 
ontregeling. Sommigen zijn van mening dat crises nodig zijn om krimpende of stagne-
rende economieën nieuw leven in te blazen en verouderde structuren op te ruimen; vrije 
en perfecte markten, zeggen ze, zorgen voor de sanering van economische stelsels. 
Anderen hebben hun twijfels over het bestaan van vrije en perfecte markten en hun 
verondersteld zelfreinigend vermogen; aanvullende arrangementen zijn nodig voor de 
correctie van wat markten laten liggen of uitrichten in het maatschappelijk verkeer, 
waarbij kan blijken dat markten niet alleen oorzaak van de ontregeling maar ook een 
serieuze belemmering voor herstel van de politiek-economische orde zijn. 
 Discipline is een voorwaarde voor gedragscoördinatie. Gedragscoördinatie is de 
grondslag van de sociale orde. Discipline is het vermogen afspraken te maken en na te 
komen. Discipline en coördinatie laten zich bekijken op verschillende niveaus: het niveau 
van individuele organisaties (micro), netwerken van organisaties (meso) en de clusters van 
netwerken waar de maatschappij als geheel uit bestaat (macro). Gedragscoördinatie krijgt 
op die manier een dubbele betekenis: de coördinatie van en tussen organisaties (horizon-
taal) en de coördinatie tussen de niveaus van organisatie van het maatschappelijk leven 
(verticaal). Verbindend principe tussen de horizontale en verticale invalshoek is het begrip 
afhankelijkheid, materieel en moreel. Afhankelijkheid bepaalt wie of wat de oorzaak is van 
de creatie – bedoeld of onbedoeld – van orde en wanorde. 
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 Centraal in deze studie staat het proces van ontstaan en vergaan van disciplinerende 
arrangementen. Hoe de golfweging van ordeverstoring en herstel verloopt, is afhankelijk 
van de balans tussen creatieve destructie en obstructiemacht in de samenleving. 
Schöpferische Zerstörung – zoals de oorspronkelijke uitdrukking van Schumpeter luidt – 
verwijst naar de ordeverstoring die gepaard gaat met nieuwe combinaties van producten, 
markten en relaties tussen organisaties. Minstens zo belangrijk is echter het vermogen om 
de introductie van nieuwe combinaties te hinderen – ongeacht of dat laatste bedoeld is 
om de status quo te handhaven, of om een ontstane ordeverstoring te herstellen of door 
een nieuwe orde te vervangen. De maatschappelijke balans van creatieve destructie- en 
obstructiemacht beweegt mee met de verandering van afhankelijkheidsrelaties, die weer 
het gevolg is van veranderingen in de vervlechting tussen financiële bovenbouw en 
economische onderbouw, en van veranderingen in de vervlechting van belangen tussen 
staten en ondernemingen. Verbindingsschakel in deze “geneste” architectuur van hori-
zontale en verticale afhankelijkheden is het begrip onderhandelingsmacht. Het zelf-
disciplinerend vermogen van de politiek-economische orde is afhankelijk van de ver-
deling, en wijziging in de verdeling, van onderhandelingsmacht. In deze studie wordt 
geprobeerd de krachten te achterhalen die structurele verschuivingen in onderhandelings-
macht verklaren en de spelers te identificeren die, door hun positie op de verschillende 
niveaus van belangenvervlechting, een voorsprong kunnen nemen in het benutten van de 
onderlinge afhankelijkheden. In deze optiek vormt, naast Schumpeters begrip creatieve 
destructie, Schellings notie van (vrij vertaald) creatieve obstructie een belangrijke inspi-
ratiebron. Het resultaat is een politiek-economische speltheorie. Politiek omdat de ana-
tomie van macht en gezag de basis van de analyse is. Economisch omdat de circulatie van 
hulpbronnen – financiële, intellectuele en relationele activa – een kritieke rol speelt in de 
transformatie van disciplinaire arrangementen. Een theorie van spelen omdat strate-gische 
zoek- en keuzegedragingen verondersteld wordt gebaseerd te zijn op wat organi-saties 
verwachten dat andere organisaties zullen doen of nalaten. Sleutelbegrippen in zo’n 
“geneste” speltheorie zijn arena, agenda en timing: spelers die de arena – de speelruimte – 
kunnen manipuleren, bepalen in essentie de agenda – de spelinzet; zij die de agenda 
bepalen, bepalen in belangrijke mate timing en tijdsduur van het spel – de speluitkomst.  
 Waarop is de macht om de arena te manipuleren gebaseerd? Een “geneste” 
speltheorie helpt twee notoire valkuilen te vermijden bij de beantwoording van deze 
vraag: aan de ene kant de neiging spelerskenmerken en attributies – motieven en ma-
noeuvres – op te blazen tot de kenmerken of attributen van grotere institutionele verban-
den – zoals netwerken en sociale orde (een compositiefout die psychologisch reduc-
tionisme genoemd wordt); en andersom, de neiging collectieve arrangementen als een 
dwingend en uitputtend gedragskader voor te stellen dat individuele spelers geen keuze- 
of improvisatievrijheid zou laten (een compositiefout die sociologisch of economisch 
determinisme heet). Het hier voorgestelde perspectief dwingt de eigenstandigheid van de 
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afzonderlijke analyseniveaus serieus te nemen, en expliciet te maken wat de respectieve 
niveaus verbindt en in beweging zet. 
 Teruggebracht tot de kern bestaat het “geneste” spel-model uit vier elementaire 
bouwstenen: condities, codes, commitments en consequenties. Condities verwijzen naar de 
intensiteit, symmetrie en duur van verschillende soorten onderlinge afhankelijkheid. Codes 
representeren de spelregels die de onderlinge omgangsvormen, van rivaliteit tot samen-
werking, bepalen. Commitments zijn de disciplinaire arrangementen die uit de condities en 
codes voortvloeien. En consequenties zijn de – bedoelde en onbedoelde – herschikkingen 
van de afhankelijkheidsrelaties waar het model mee start. Het model vertoont voldoende 
“speling” om begrijpelijk te maken hoe spelers op basis van oorspronkelijke afhanke-
lijkheidscondities, naar beste weten maar onder beperkte bewegingsvrijheid, tot strate-
gische keuzen kunnen besluiten – van spelregels tot commitments – die bij een volgende 
ronde van het spel tot verdere inperking, of zelfs eliminatie, van hun oorspronkelijke 
keuzevrijheid leiden. 
 Daarmee komt het Leitmotiv van deze studie in beeld: het zoeken van een micro-
fundering voor de verklaring van de discipline van ongedisciplineerde belangen in een 
moderne kapitalistische orde. Kapitalistische discipline is de te verklaren paradox. 
Discipline staat voor het (wisselend) vermogen van de sociale orde om geloofwaardige 
interne en externe verplichtingen te produceren en reproduceren (Hoofdstuk 1). Sinds 
het laatste kwart van de vorige eeuw tekent zich een radicale regimeverandering af in de 
organisatie van het economisch leven in de westerse kapitalistische orde. De regime-
verandering is samen te vatten als een verschuiving van de strijd om marktaandeel – de 
Oude discipline gebaseerd op gedragsmanipulatie binnen een gegeven orde – naar de 
strijd om markttransformatie – de Nieuwe discipline gebaseerd op manipulatie van de 
orde zelf (Hoofdstuk 2). Uiteenlopende verklaringen voor deze omslag worden aange-
dragen, afhankelijk van welke rationaliteitsopvattingen men koestert (Hoofdstuk 3). 
Voorgesteld wordt te vertrekken vanuit een modellering van de politiek-economische 
orde als een uitgeruilde orde (negotiated order), die gebouwd is op de noodzaak een of 
andere vorm van “cohabitatie” te vinden tussen rivaliserende staten en rivaliserende 
ondernemingen. De cohabitatie neemt de vorm aan van een mix van pacificatie 
(accommodation) en beperking van elkaars bewegingsvrijheid (containment). De noodzaak van 
cohabitatie is gebaseerd op onderlinge afhankelijkheid, zij het dat die afhankelijkheid zich 
manifesteert in verschillende soorten en maten (Hoofdstuk 4). Of die noodzaak omgezet 
wordt in daadwerkelijke coördinatie (framing of discipline), en of de coördinatie tot weder-
zijds voordeel leidt, is een functie van de intensiteit, symmetrie en duur van de ver-
schillende modaliteiten van afhankelijkheid. Niet alle spelers beschikken over dezelfde 
speelruimte (Hoofdstuk 5). De productie en reproductie van de uitgeruilde orde rust op 
de mix, en de bepaalde verdeling, van het vermogen tot het scheppen èn frustreren van 
nieuwe combinaties van spelers en hulpbronnen. De maakbaarheid en levensduur van 
deze combinaties rust op de geloofwaardigheid van verplichtingen (commitments). Dit 
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laatste berust weer op twee essentiële zaken: de representativiteit van de spelers – geba-
seerd op hun interne mobilisatie-potentieel en cohesie – en wederkerigheid – gebaseerd 
op de externe mobiliteit en onderlinge onmisbaarheid van de spelers. Mobiliteit- en 
mobilisatie-verschillen “beslissen” over de distributie en de verplaatsing van creatieve 
destructie- en obstructievermogens in de politieke economie. Het zijn die laatste twee 
ratio’s – distributie en circulatie – die als voorspeller bij uitstek fungeren van de manier 
waarop rivaliserende bedrijven en rivaliserende staten omgaan met de noodzaak tot coör-
dinatie. Onderhandelingsmacht is de grondslag van de uitgeruilde orde (Hoofdstuk 6). 
Aan de hand van een verdere stilering (“abstractie”) van mobiliteits- en mobilisatie-ver-
schillen is een classificatie te maken van verschillende typen disciplinaire regimes, die op 
hun beurt weer te herleiden zijn tot de orchestratie van verschillende soorten spelen – ieder 
met hun eigen signatuur van coöperatie en rivaliteit. De diplomatieke mix – een verwij-
zing naar de “voortzetting van rivaliteit met andere middelen” – komt tot uitdrukking in 
wisselende combinaties van coalities en allianties (de shuttle-hypothese, Hoofdstuk 7). 
 De term “orchestratie” slaat niet op de motieven en manoeuvres van de indi-viduele 
spelers maar op het resultaat van de interactie tussen hun afzonderlijke gedragingen. 
Orchestratie is een collectief product. Dat product – een disciplinair arrangement, een in-
stitutioneel regime –  kan bedoeld maar evengoed onbedoeld zijn, dat wil zeggen losge-
zongen raken van de oorspronkelijke bedoelingen van de spelers. Instructiever, want 
beter onderzoekbaar dan individuele intenties, is de responsiviteit van de spelers. Dit is de 
“ultieme” micro-fundering waar we naar op zoek zijn geweest. Responsiviteit – de capaciteit 
tijdig en proportioneel te reageren op andermans gedrag in een situatie van onderlinge af-
hankelijkheid –  varieert met drie elementaire condities: (1) de zichtbaarheid, (2) de sanc-
tioneerbaarheid van dat gedrag,  en (3) de interne gereedheid om op een coherente 
manier daarop te reageren (Hoofdstuk 8). 
 Responsiviteit en orchestratie zijn de meest oningevulde delen van ons onderzoek. 
Om daar wat aan te doen moeten we de eerder beschreven regime- en speltypen in 
dynamisch perspectief plaatsen. De vier speltypen corresponderen met de opeenvolgende 
fasen van een cyclus; de cyclus als geheel staat voor regimeverandering. Iedere fase wordt 
gekenmerkt door een unieke constellatie van arena, agenda en timing die resulteert in 
onderscheiden soorten disciplinaire arrangementen met hun eigen diplomatieke (gemengd 
coöperatieve/competitieve) signatuur. Regimeverandering – het supra-spel op macro 
niveau – is in deze optiek de recycling van de (fase-specifieke) sub-spelen op meso niveau 
(Hoofdstuk 9). 
 Resteren twee kwesties: wat zijn de drijvende krachten achter de overgang tussen de 
respectieve subspelen en is er wat te doen aan de schijnbare onvermijdelijkheid, res-
pectievelijk de onherroepelijkheid van de totale cyclus? Het antwoord op de eerste vraag 
is dat iedere fase van de cyclus zijn winnaars en verliezers kent, doordat er altijd een 
scheiding zal zijn tussen gezamenlijke waardecreatie en ongelijke toe-eigening van het 
dividend van de samenwerking. Wat voor de een waardevermeerdering is, blijkt voor 
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anderen waardevernietiging. De ongelijke opbrengst heeft met de scheve verdeling van 
onderhandelingsmacht te maken. De meer machtigen kunnen de risico’s èn de onvrede 
over het resultaat doorschuiven naar anderen doordat ze met minder uittredings-
belemmeringen in het lopende spel geconfronteerd worden (de mobiliteitsfactor); temeer 
wanneer ze over een grotere interne besluitvaardigheid beschikken (de mobilisatiefactor). 
 Het tweede antwoord – de kwestie van cyclische ordeverstoring en ordeherstel in 
disciplinaire regimes – heeft betrekking op de doorbreking van het Faustiaans pact tussen 
financiële en reële economie. Hier tekent zich een nieuwe, urgente onderzoeksagenda af: 
ons onderzoek heeft weinig feitelijks te melden over de souffleurs van de overgangen 
tussen de subspelen. Anders dan bij de Onzichtbare hand van de “perfecte” markt en de 
Zichtbare hand van leidende ondernemingen in het zogeheten “georganiseerde” kapita-
lisme, gaat het hier veeleer om een Revolving hand: een diffuus gezelschap van juristen, 
bankiers, kredietbeoordelaars en regulerende instanties – zonder een vast en herkenbaar 
hoofdkwartier. Tegenwicht tegen de invloed van dit vlottende gezelschap is alleen te ver-
wachten van spelers die het maatschappelijk onderscheidingsvermogen tussen fictieve en 
reële economie kunnen vergroten, bijvoorbeeld industriebanken die de maakindustrie 
minder gevoelig maken voor de influisteringen (en hindermacht) van het financiële 
establishment. 


