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Stellingen
behorende bij het proefschrift
“Nosce Hostem - Searching with Opponent Models”
Jeroen Donkers, 5 december 2003.
1. Alhoewel het motto “Nosce Hostem” (ken de tegenstander) uiteraard van het grootste belang is bij het zoeken met opponent-modellen, blijkt het motto “Nosce Te
Ipsum” (ken uzelf) hierbij van even groot belang te zijn aangezien fouten in de eigen
evaluatiefunctie ernstige gevolgen kunnen hebben voor de uitkomst van het spel.
Hoofdstuk 8 van dit proefschrift.
2. De zoekmethoden Opponent-Model Search en Probabilistic Opponent-Model Search
kunnen slechts onder strenge voorwaarden met succes worden toegepast.
Hoofdstuk 8 van dit proefschrift.
3. Als Huizinga het onderzoek naar spelen had kunnen observeren binnen de kunstmatige intelligentie, zou hij zeker tot andere gedachten zijn gekomen inzake de rol
van het spel in de moderne wetenschap.
Johan Huizinga (1938) Homo Ludens.
4. Zowel de mathematisch-economische speltheorie als het onderzoek naar spelen binnen
de kunstmatige intelligentie zullen baat hebben bij een nauwe samenwerking.
5. Het onderzoeken van spelen verdient eerder de titel “de Formule I van de kunstmatige
intelligentie” dan “de Drosophila melanogaster van de kunstmatige intelligentie”.
6. Twee belangrijke taken van het wetenschappelijk onderzoek naar spelen binnen de
kunstmatige intelligentie zijn het reconstrueren van reeds uitgestorven spelen en het
behoud van spelen die door de opkomst van de mondiale consumptiemaatschappij
dreigen uit te sterven.
7. Het is een groot goed dat universiteiten middels derde-geldstroom onderzoek zorg
dragen voor kennisoverdracht naar de maatschappij. Het is een schande dat zij voor
het uitvoeren van hun kerntaak, het onderwijs, deels afhankelijk zijn geworden van
deze derde-geldstroom ﬁnanciering.
8. Het Internet biedt grote mogelijkheden voor een evenwichtige ontwikkeling van de
wereldeconomie. Het verdient daarom te worden beschermd door een instituut als
de Verenigde Naties tegen de macht van nationale politiek en multinationale handel.
9. Het vaak onstuimig verloop van politieke verwikkelingen in academische bestuurlijke
organen lijkt overeen te stemmen met de aanwijzing dat Homo sapiens een hogere
genetische verwantschap heeft met Pan troglodytes (Chimpansee) dan met Pan paniscus (Bonobo).
http://www.gate.net/∼rwms/primegendist.html.
10. Kunstmatige intelligentie is als het geluk. Men streeft er voortdurend naar, maar op
het moment dat het wordt bereikt wordt het niet meer als zodanig beleefd.
11. Het is terroristen gelukt om het wtc i en ii in New York te vernietigen; dat zal
niemand lukken met het wtc i en ii van J.S. Bach.

