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                                                         STELLINGEN  
                                                          
                                  behorend bij het proefschrift van A. Wassenberg 
 
                     Capitalist Discipline – On the Orchestration of Corporate Games 
 
                                                                  I  
 
“[..] deze inzichten zijn van tijdelijke aard; ze dienen een uitdaging tot hernieuwde kritiek te 
zijn.” (De Jong, 1997: 36) 
 
In dit proefschrift wordt de uitdaging van De Jong aanvaard en geconcretiseerd in een  model 
van de “uitgeruilde” orde en “geneste” spelen. 
De bezwaren van De Jong tegen de gangbare speltheorie dienen niet slechts te worden 
onderschreven, maar met een alternatief te worden onderstreept. Een alternatieve speltheorie 
dient te vertrekken vanuit twee premissen:  
(1) spelen en regimes zijn ex post rationalisaties (in plaats van een rationeel ontwerp-vooraf) 
(2) spelen en regimes zijn ex ante geïnspireerd op het benútten van onzekerheid (in plaats van 
op de eliminatie ervan). 
 
Zie : H.W.de Jong, Monopoliseren of concurreren? Opstellen over concurrentie, 
kartelvorming en economische machtsposities, Uitgeverij Edclusa,1997, in het bijzonder pp. 
28-33.  
Zie dit proefschrift, hoofdstuk 3 en 6.  
 
                                                                 II 
 
Initiatieven tot financiële “dijkverzwaring” (strengere en risico-gewogen balanseisen aan 
banken) zetten geen echte zoden aan de dijk: ze maken geen einde aan het buiten de balans 
plaatsen van financiële exotica en het omkatten van dubieuze financiële constructies. [Zie dit 
proefschrift, hoofdstuk 8]. Echt soelaas biedt alleen het “ophogen” van wat zich àchter de 
dijken bevindt: de reële economie. Dat betekent vervanging van het primaat van de financiële 
politiek door het primaat van een industriepolitiek die onafhankelijk is van de acrobatiek van 
de financiële sector. 
 
                                                                 III 
 
Financiële noviteiten als eurobonds hebben de neiging reële economische dispariteiten (zoals 
concurrentievermogen e.d.) te camoufleren in plaats van ze te redresseren. Ze leiden daardoor 
tot uitstel van structurele aanpassingen in economische weerbaarheid. 
 
                                                                  IV 
 
Pogingen tot formele regulering van het gedrag van staten en ondernemingen zijn nuttig en 
noodzakelijk omdat ze inzicht geven in de werking van informele macht: gerichte interventies 
(bijvoorbeeld anti-corruptie wetgeving of aanscherping van verslaggevingsregels of strengere 
balanseisen) maken de verdeling en circulatie van maatschappelijk obstructievermogen 
zichtbaar. 
(dit proefschrift,  hoofdstuk 1 en 9) 



                                                                     
                                                                    V 
 
In een onderzoeksagenda gericht op de werking van de Revolving hand - de periodieke pendel 
tussen de publieke en private sfeer van de “souffleurs” van de politiek-economische orde – 
komt de analyse van “animal spirits” nà de analyse van “animating spirits”. 
 
Zie o.m. : Akerlof, G.A.en R.J.Schilling,  Animal Spirits: How human psychology drives the 
economy, and why it matters for global capitalism, Princeton University Press, 1993. 
Zie dit proefschrift, hoofdstuk 9. 
                                                                    
             VI 
 
Bezien vanuit de optiek van de Revolving hand hebben de “corporate governance”-regimes 
van de Verenigde Staten en Frankrijk meer met elkaar gemeen dan de vergelijkend-
institutionele literatuur ons voorhoudt. 
Zie bijv.: Albert, M. Capitalisme contre Capitalisme, Du Seuil, Paris, 2000. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 5 en 7.                                                               
       
              VII 
 
Om het onderhandelingsspel tussen rivaliserende staten en ondernemingen te snappen moet 
eerst gekeken worden naar hoe de spelinzet van de spelers intern tot stand komt. 
Zie dit proefschrift, passim. 
 
                                                                     VIII 
 
De titel “Wij zijn ons brein” is het product van een zekere geestesgesteldheid. Het onderzoek 
naar die gesteldheid valt buiten de deskundigheid van hersenonderzoekers. 
Zie: Swaab, D., Wij zijn ons brein, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 2011.  
 
                                                                      IX 
 
Om zich in het gedrag en de gevoelens van een bepaald soort mensen te verplaatsen hoeft 
men niet per se een soortgenoot te zijn. De (mannelijke) hoofdredacteur van een glossy voor 
lesbische vrouwen legt het nog eens uit: “de Donald Duck [heeft] toch ook geen eend als 
hoofdredacteur [..]” (NRC-Handelsblad, 04-08-11). 
 
                                                                        X 
 
Een dissertatie heeft iets van Schubert’s Erlkönig: de rit is adembenemend, en het resultaat 
tevergeefs. 
 
 
 
 
 
 
 
 


