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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
io Grouping

1. Zij Q een deelverzameling van de lineaire ruimte JW+'. We beschouwen twee volledig dimensionale relaxaties (monotonisaties): de
mtssiue (neerwaartse monotonisatie), gedefinieerd als
:= {(»,«) € «»+«|(0,0) < (»,«) < (x,j/) for some (*,y) € £?},
en de (fominanf (opwaartse monotonisatie), gedefinieerd als
<iom(Q) := {(», ti) € «"+«|(w, «) > (x, y) for some (x, y) € Q}.
Dan geldt:

2. Beschouw de volgende heuristiek voor het handelsreizigersprobleem op
n steden.
(a) Kies een willekeurige stad.
Herhaal n keer:
(b) ga naar de dichstbijzijnde andere stad.
Het toepassen van deze heuristiek levert natuurlijk niet altijd een toelaatbare oplossing voor het probleem op. Maar als het dat doet, dan
is die route van minimale lengte.

3. Zij S een verzameling 0-1 vectoren in een n-dimensionale lineaire
ruimte, en P het convex omhulsel van 5". Laat W C {1 .. .n} een index
verzameling zijn en definieer P/v := P n {ar e ^R"|ze = 0 Ve £ TV}.
Beschouw dan de volgende ongelijkheid:
n
<

Oo-

(1)

e=l

Laat (1) geldig zijn voor P , en derhalve een face Fa van P definieren.
Neem voorts aan dat (1) een facet van P/v definieert.
Tenslotte veronderstellen we dat er een geheeltallige oplossing y € PAT
bestaat die met gelijkheid aan (1) voldoet, en waarvoor geldt dat voor
elke oplossing z € 6' de oplossing z waarvoor geldt:
als c e J V
als f ^ A'
ook tot 5 behoort, en voldoet aan £Z"=i <*«*e ^ H"=
Dan geldt voor elko geldige ongolijkheid 5Z"=i ""e^e < ""o dat een facet
F van P definieeert dat / „ bevat:
7Te = cpQe V e 6 JV,

voor een CF > 0,

en voor tenminste een van deze ongelijkheden geldt dat Cf strikt positief is.
4. De Nederlandse rechtshandhavers interpreteren de locale wetgeving
zodanig dat het is toegestaan voertuigen uit de middenklasse zonder
enigc vorm van toestemming van, vergoeding voor, of verantwoording
aan de rechtmatig eigenaar, enkele weken te gebruiken.
5. De wetenschap die we wiskunde noemen, betreft het onderzoek naar
het menselijke vermogen tot abstract denken, en kan derhalve als een
inductieve wetenschap betreffende abstract denken worden beschouwd.
6. Twijfel heeft ten onrechte een slechte klank. Twijfel is bijvoorbeeld
een noodzakelijke voorwaarde voor het beoefenen van wetenschap.
7. Om het percentage vrouwen onder de wiskunde studenten te doen
stijgen, strekt het ten voordele het imago van wiskunde verder te verschuiven van moeilijk en saai naar elegant en erudiet.

8. De soortnaam Zionio sapiens sapif as is als een vlag die de lading niet
voldoende dekt. De naam Aorno /tferans, de bevrijdende mens, of de
naam Aome /egeas, de kiezende mens, zou passender zijn.
9. In tegensteiitng tot wat men in de westerse maatschapptj graag schijnt
te geloven, kunnen inkomsten uit verrirhte arbeid niet of nauwelijks
worden verklaard uit de marktwerking tussen vraagen aanbod na&r de
corresponderende arbeidskwaliteiten, zoals bijvoorbeeld intellectuele
vaardigheden.
10. In de speltheorie wordt in de regel aangenomen dat mensen rationeel handelen. Dat wil zeggen dat men veronderstelt dat mensen een
verzameiing doeistellingen nastreven die geordend en consistent is. Als
we het leven beschouwen als een strategisch spel, is het nipt optimaal
voor de deelnemers om de werkelijke doeistellingen te onthullen. !I«'t
voorgeven van een inconsistente verzameling doeistellingen geeft de
meeste flexibiliteit en is vanuit dat oogpunt rationeel. Dit fruslreert
elk onderzoek naar de verzameling ware doeistellingen van de deelnemers.
11. Het gebod gij zult de waarheid spreken zou dcstructief zijn voor
de samenleving.

