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1. In veel toepassingen wordt de Pareto verdeling gezien als alternatief voor de log-normale
verdeling. Voor de beschrijving van vraag en aanbod over micro arbeidsmarkten is de
Pareto verdeling echter ongeschikt en inferieur aan de log-normale verdeling. (Hoofdstuk
3 van dit proefschrift)

2. In studies waarin 'macro' werkgelegenheidsfuncties zijn geschat om de aansluitings-
problemen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te onderzoeken, is de oorzaak van
de grote autocorrelatie in de storingen veelal gezocht in dynamische misspecificatie. Het
is aan te nemen dat de feitelijke oorzaak veeleer ligt in een inadequate beschrijving van
de factoren die de 'mismatch' beïnvloeden. (Hoofdstuk 4 van dit proefschrift)

3. Het verdient aanbeveling de discussie over de micro onderbouwing van macro-
economische relaties niet langer toe te spitsen op de restrictieve condities onder welke
deze macro relaties zijn af te leiden, maar gebruik te maken van simulatietechnieken.
(Hoofdstuk 5 en 6 van dit proefschrift)

4. Bepaalde waardevolle, maar dure projecten zouden niet zijn uitgevoerd wanneer hieraan
geen optimistische kijk op de onzekere opbrengsten ten grondslag had gelegen.

5. De invloed van pressiegroepen op de politiek is groter naarmate bij de politiek een
maatschappelijke ideologie ontbreekt. ; ' .

6. De verhouding Nederland-Duitsland wordt gekenmerkt door het onbegrepen streven van
het kleine land de eigen identiteit kenbaar te maken. Hetzelfde is het geval tussen
Limburgers en Hollanders.

7. Het zou wenselijk zijn geweest om bij de invoering van de nieuwe spelling halverwege
dit jaar, ook een onuitspreekbaar woord als "wesp" in "weps" te veranderen.
(naar: "Erik (of het klein insectenboek)" van G. Bomans)

8. Sommige opzienbarende onderzoeksresultaten zijn minder opzienbarend na kritische
inspectie van de data waarop de resultaten zijn gebaseerd.

9. Ieder proefschrift heeft de lezers die het verdient.

10. Door het steeds sneller worden van personal computers zal de hanteerbaarheid in
schattingstechnische zin van het model in hoofdstuk 6 in korte tijd geen probleem meer
zijn. Zeven jaar geleden zou de optimalisatie op een toen moderne 286 personal computer
240 dagen hebben geduurd, nu op een pentium 100 machine duurt dit ongeveer 1 dag.

11. Op iedere stelling valt wel wat af te dingen.


