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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Online Consumer-to-Consumer Communication Networks

An Economic Exploration of their Formation and Value

van

Marjolein J.W. Harmsen — van Hout



1. Doordat onderlinge communicatie consumenten niet alleen baten maar
ook kosten oplevert, leent dit onderwerp zich voor een economische
benadering.

(Hoofdstuk 1 van dit proefschrift.)

2. Indien het onderhouden van communicatieverbindingen voldoende aan-
dacht vraagt en de verbindingen ook van belang zijn voor derden,
zullen zich voornamelijk losse paren vormen, wat optimaal is.

(Hoofdstuk 2 van dit proefschrift.)

3. Een expert heeft vaak een gunstiger effect op de totale waarde van een
gemeenschap als de overige leden onderling van gelijke waarde geacht
worden dan als zij onderling verschillen.

(Hoofdstuk 3 van dit proefschrift.)

4. Mensen zijn eerder geneigd geld aan anderen te besteden dan moeite.

(Hoofdstuk 4 van dit proefschrift.)

5. Communicatienetwerken via het internet kunnen de functies van weten-
schappelijke congressen overnemen.

6. Hoewel men er binnen de wetenschap vanuit mag gaan dat de waarheid
niet volledig gekend zal worden, kan men niet ontkennen dat er een
absolute waarheid bestaat zonder zich buiten de wetenschap te plaat-
sen.

7. Economie is een cruciale wetenschap, want waar de natuurwetenschap-
pen schaarse zaken bestuderen, bijvoorbeeld tijd, ruimte, materie en
energie, en de menswetenschappen de mens, bestudeert de economi-
sche wetenschap hoe de mens met schaarse zaken omgaat.

8. Marketing speelt in op het gnostische verlangen van mensen om op een
hoger plan getild te worden.

9. Probleemgestuurd onderwijs vraagt om problemen.

10. Het heeft geen zin een overtuiging in haar gematigde vorm te be-
oordelen, aangezien mensen die haar niet op extreme, radicale en fun-
damentalistische wijze beleven, niet werkelijk overtuigd zijn.

11. Het streven naar volmaaktheid is als het lopen naar de horizon: hoe
langer je bezig bent, hoe beter je ziet dat je doel nog ver weg ligt.


