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Stellingen 

behorend bij het proefschrift 

Building Product Populations 
with Software Components 

van 

Rob van Ommering 



 

1. Architectuur wordt vaak gedefinieerd als ‘de 
componenten en hun onderlinge structuur in een 
systeem’. Een betere definitie is ‘de specificatie van 
een ontwerp’. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 2. 

2. ‘Late compile-time binding’ is niet een contradictio 
in terminis, maar juist een geschikte combinatie van 
‘late binding’ en ‘static binding’. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 3. 

3. Een uit componenten opgebouwde productfamilie 
moet bestand zijn tegen het onafhankelijk evolueren 
van de componenten. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 4. 

4. Hoe groter de variatie in producten is, des te meer is 
compositie en niet variatie de geschikte 
realisatietechniek. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 5. 

5. Compositie is des te beter mogelijk naarmate van 
meer contextafhankelijkheden variatiepunten 
gemaakt zijn. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 5. 

6. Een ‘configuration management system’ is niet de 
meest geschikte oplossing voor het beheren van 
configuraties in een product familie. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 6. 

7. Het opzetten van een productielijn voor software 
vergt niet alleen een goede technische oplossing, 
maar ook een zakelijke drijfveer en een aangepast 
ontwikkelproces en -organisatie. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 7. 



8. Gedistribueerde besturing functioneert vaak beter 
dan hiërarchische besturing. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 8. 

9. Wie het probleem niet ziet, die snapt ook de 
oplossing niet. 

10. Gelijk krijgen is niet moeilijk; gelijk hebben is de 
kunst. 

11. Een jaar onderzoek is zinloos als het ook een jaar 
kost om het uit te leggen. 

12. Niet het weer maar het weerbericht is de grotere 
veroorzaker van verkeersdrukte. 

13. Auto's waar je net niet tegenaan botst hebben op de 
verwachte plaats van impact vaak al een deuk. 

14. Dertien stellingen zijn genoeg voor een proefschrift. 

Deze stellingen worden verdedigbaar geacht en zijn als 
zodanig goedgekeurd door Prof. dr. ir. J. Bosch. 



 

1. Architecture is often defined as ‘the components of a system and their 
interrelations’. A better definition is ‘the specification of a design’. 

This thesis, chapter 2. 

2. ‘Late compile-time binding’ is not a contradiction, but rather a suitable 
combination of ‘late binding’ and ‘static binding’. 

This thesis, chapter 3. 

3. A product family that is constructed from components should be able 
to deal with the independent evolution of components. 

This thesis, chapter 3. 

4. The larger the variation in products is, the more is composition rather 
than variation the right technique to realize the product family. 

This thesis, chapter 4. 

5. Composition becomes better possible when more and more context 
dependencies are turned into variation points. 

This thesis, chapter 5. 

6. A configuration management system is not the most appropriate 
solution to manage configurations in a product family. 

This thesis, chapter 6. 

7. Setting up a product line does not only require a proper technical 
solution, but also a business driver and a tuned development process 
and organization. 

This thesis, chapter 7. 

8. Distributed control often functions better than hierarchical control. 

This thesis, chapter 8. 

9. If you do not see the problem, you will not understand the solution. 

10. To be right is more important than to be judged right. 

11. It should not take a year to explain a year of research. 

12. Not the weather but the weather forecast is the greater cause of traffic 
jams. 

13. Cars with which you have just avoided a collision often already have a 
dent at the predicted point of impact. 

14. Thirteen statements are enough for a PhD thesis. 


