
Stellingen: 
 

1. Het aantal Nederlandse bedrijven dat jaarlijks een notering 
verkreeg aan de Amsterdamse effectenbeurs in de periode 
1876-2015, fluctueerde met de groei van de Nederlandse 
economie en het sentiment op de beurs. (Hoofdstuk 2 van 
deze dissertatie) 

2. De Nederlandse bedrijven die in het midden van de jaren 
tachtig van de vorige eeuw een notering aan de Amsterdamse 
effectenbeurs verkregen, maakten gebruik van een periode 
waarin beleggers bijzonder optimistisch waren over hun 
branche in combinatie met minder strenge toelatingseisen tot 
de beurs. (Hoofdstuk 2 van deze dissertatie) 

3. Een versoepeling van de regelgeving in België in 1873 voor het 
oprichten van een bedrijf en het verkrijgen van een 
beursnotering leidde niet direct tot meer noteringen, maar 
bracht wel een economische ontwikkeling op gang die in de 
volgende decennia leidde tot groei van de effectenbeurs van 
Brussel. (Hoofdstuk 3 van deze dissertatie) 

4. De stijging van de koers bij Nederlandse beursintroducties op 
de eerste handelsdag hing in de periode 1918-1939 sterk 
samen met het sentiment op de Amsterdamse effectenbeurs 
in het jaar voorafgaand aan de notering. (Hoofdstuk 4 van deze 
dissertatie) 

5. Als het volume van het deel van de beursintroductie dat bij 
beleggers werd aangeboden voorafgaand aan de notering 
klein was, dan emitteerden meer bedrijven voor eigen risico in 
de periode 1918-1939. (Hoofdstuk 4 van deze dissertatie) 

6. Een verondersteld causaal verband wordt aannemelijker als 
een significante relatie tussen een onafhankelijke en 
afhankelijke variabele van een regressieanalyse ondersteund 
wordt door aanvullend historisch onderzoek. 

7. Voor het juist interpreteren van de uitkomsten van 
vergelijkbare onderzoeken in verschillende landen of 
tijdsperiodes is het essentieel de institutionele context in die 
landen of tijdsperiodes te begrijpen. 



8. Een goede theorie verklaart niet alleen wat er in het verleden 
is gebeurd, maar heeft ook een voorspellend vermogen. 

9. Een hedendaagse crisis laat zich moeilijk vergelijken met een 
crisis uit het verleden, waardoor de bestuurlijke reactie op 
iedere crisis op zichzelf moet worden bepaald. 

10. Het creëren van een aandelencultuur in Nederland zal de 
afname van het aantal noteringen aan Amsterdamse 
effectenbeurs niet stoppen. 

11. Het schrijven van een proefschrift is een goede les in 
nederigheid. 


