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Stellingen
by het proefschrift

1. Pareto-optimaliteit is in liot algemern geen adequaat kwuliteltscritorliiin voor
multi-agent Systemen. Als overdraagbaarheid van utilltelt niet geganuidccrd
kan worden, is het voor kleinschalige Systemen te zwak, cn voor grootsrhallge
Systemen te zwak en te sterk.

• Dit proefsohrifl, Hoofdstuk 3, pp. 75-83, Hoofdntuk 8, pp. 350 351.

2. Binnen de algemene evenwichtstheorie van de wiskundige economic ln>|>ii kt men
zieh doorgaans tot grot*- markten (d.w.z. markten met een grunt .i.mi.il lunde-
laren) ora uit te sluiten dat de handclarcn de prlJ7.cn proherrn lr I<t-ni\ Im-ilrn. In
het geidealiseercle thiHiretisrlic model lieeft d«'/,<> hcpcrkiiiK n«'«'ii ni'natirvc con-
sequent ies. in.i.ii w.tiiiii'i'i piij/iii in dollars of euro's worden iiil^rdiukt. ^ de
kans op het IK-SUUUI van cen cvenwichlsprijsstoüing kleiner naurmutr du markt
groter is.

• Dit proefschrift, Hoofdstuk 4, pp. 152-156.

3. Het aantal mogelijke voorkeur-ordeningen dat een keuterboer jegens zijn veestapcl
(van n beesten) kan gevoelen is gelijk aan de entier van

3 3 8 " ' " *

• Dit proefschrift, Hoofdstuk 4, Propositie 4.39, p. 111.

4. Politieke onderhandelingsprocessen zijn een waardevolle mntafoor voor ondcr-
handeling tussen computationele agenten: ze laten zien hoc het niet moot en
hoe het wel kan.

• Dit proefschrift, Hoofdstuk 5.

5. In tegenstelling tot wat in [1] wordt beweerd, is de artificiele intollignntic (AI)
geen wetenschappelijk, rnaar een technologisch vakge.bied, waarvan de produk-
tiviteit zou toenemen als artikelen waaraan geen technologisch doel ten grond-
slag ligt zouden worden geweerd uit tijdschriften en conferentie-verslagen.

[1] Castelfranchi C , "Modeling Social Action for AI Agents", Proceedings
IJCAI-97, pp. 1567-1576, Morgan Kaufmann, 1997.



6. De waarde van de episteinisrhe logira voor de ICT kau worden afgemoten aan
het belang van het ondersrheid Wissen "ik twijfel" on "ik twijf«>l of ik twijfeP.

7. Voor wetenschappelijke onderzookers is lict van lu-l.uir. h l>.selFoii dal hot wr-
schil in paradigmatisrhebepaaldhoid tussen "hai<l<- \MI<IIM h.i|>on n-ligicslechts
gradueel is [2]. Gelovigen die Kuhn riteren, zoals |3). dienen op hun beurt t«
beseffen dat dit ook geldt voor het gewirhtsvergehil turnen oon olifant on IMMI
mug.

[2] Th. Kuhn. T h e Structure of Scientific Revolutions", 2nd ed., Univ. Press
of Chicago, 1970.

[3] A. van den Henkel, "Met andere ogen, over weteimchap en het zoeken nMUr
sin", Ten Have BV, Baarn, 1994.

8. De Nederlandse taal kan worden verrijkt d<><>i !.i| vertaliiiKoii nit te gnan van
het te benoemeii 6<</np in plaats van de in re» vucinde tanl Kohniikte /ffi«.

Zo 15 bestand een onje/uAitije rerta/tn^ tian de fet/en «/ecAf^eitozcrty A'fijf/«p Irnn f 11«,

aanyezten Ae( Atermee aanpeduide öeprtp nffrÄ:om< op "een o/» ^e/tee/ moni;)ii/rfrfcore

ftoet;ee//ieid gejeven5 m een computer". Schoof <>/ f rok ^een nie««' «»oon/ ooor een

nieuu/ 6e(/r»pj j y n /»»en»oor 6e<ere termen rfnn bestand, dat u»e/ je«<7i«M i» n/» /ir/ um

een /t;'j( van adne««en paa(, moar met frefrrJtArinj tof een compu<(Tproyrrimt7i(i ^<xi/«

win.exe^ a/j een (ana op een üariten «/aa(.

9. De term "Nobelprijs voor de vrede" heeft aan bet.ekenis ingeboet, nu Josip Broz
(maarschalk Tito) ten tweeden male is gepasseerd.

e http://www.nobel.no/listvien.html

10. Wie een breedbeeldtelevisie van minder dan twee meter hoog als een ssiuvulle
vernieuwing ervaart zit akelig dicht op het toestel.

11. RUM ligt lekkerder in de mond, klinkt minder benepen, en beklijft beter.

Jacques Lenting Maastricht, 28 Oktober 1999


