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Stellingen

behorende bij het proefschrift

THE PRACTICAL ART OF MOVING PHYSICAL OBJECTS

door

J.S.J.H. Penders , ' ' '



1. Een organisatiestructuur (hierarchisch of anderszins) die de gemeenschap
omvat is een uiting van 'sociale intelligence'. In een systeem met autono-
me agenten, trekt de agent met het relatief minst sociaal gerichte gedrag het
meeste profijt van de sociale organisatie. (Hoofdstuk 4)

2. Handelaren brengen meer mee naar huis dan wetenschappejijk onderzoe-
kers.

3. Het kost de gemeenschap grote offers om een keten zodanig te ordenen dat
er een open markt met volledige mededinging ontstaat. (Hoofdstuk 3)

4. De penetratie en dominantie van een bedrijf als Microsoft is meer een be-
wijs van het onvermogen van de westerse wereld om te reguleren dan een
bedrijfsformule om mee te pronken.

5. Nationalisatie van een toeleveringsketen is een noodsprong die uitgaat van
de vooronderstelling dat de zeggenschap over de resources vanzelfsprekend
ordening in de keten zal brengen.

6. De nationalisatie van het Nederlandse postwezen was een erfenis van 20
jaar Franse overheersing (1795-1815). Pas in 1989, bijna 2oojaar later, heeft
Nederland zieh van deze erfenis kunnen ontdoen.

7. Het Nederlandse Postbedrijf heeft zieh sinds 1989 in 1 o jaar tijd gemanoeu-
vreerd in een positie vergelijkbaar met die van Thurn und Taxis, de grootste
concurrent en aartsvijand van onze zeventiende eeuwse voorvaderen.
(Hoofdstuk 2)

8. Nationalisten van een kleine natie zien over het hoofd dat de bloei van hun
natie afhankelijk is van de omringende multinationale omgeving.

9. Leden van een grote natie kunnen zieh niet inleven in dit gezichtspunt en
ergeren zieh bij voorbaat omdat het veronderstelde separatisme het ge-
meenschappelijke voordeel tenietdoet.

10. Bedrijfsgericht wetenschappelijk onderzoek orie'nteert zieh op de visie van
het bedrijfsmanagement; deze visie verändert echter sneller dan het onder-
zoek resultaten kan afleveren.



11. Het succes van een performer wordt bepaald door zijn publiek. Het publiek
van een jongleur wordt als volgt gekarakteriseerd. Een jong publiek vraagt
een laag tempo waarin elke true de tijd krijgt om te bezinken. Een publiek
van tieners en jonge volwassenen prefereert snelheid boven bekwaamheid
en een opgebouwd crescendo. Een publiek van middelbare leeftijd appreci-
eert een aaneenschakeling van kleine succesjes, wisselingen van tempo en
pauzes en wil regelmatig een blijk van waardering kunnen geven. Het oud-
ste publiek prefereert, zoals het jongste, een laag tempo en een maat die ze
niet afmat [Finnigan, 1993]. Het verband tussen het aantal ballen en de in-
spanning die het kost om er mee te jongleren is exponentieel [Wiesman,
1998]. Conclusie: als de jongleur dezelfde fasen doormaakt als zijn publiek
is er slechts een korte tijd beschikbaar in de levensloop van een jongleur
om te oefenen op meer dan 5 ballen.
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