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Stellingen behorende bij het proefschrift
'Strategy-Proof Voting Schemes
on Euclidean Spaces'
van
Johannes van der Stel

1. Zij m , n £ N\{0}. Zij A een niet-lege open deelverzameling van R"\
Zij || • || een strikt convexe norm op R"\ Zij JV = {l,...,n}.
Zij £> : A^ —» A niet-manipuleerbaar met betrekking tot || • ||. Dan
zijn de volgende beweringen equivalent:
(i) ^3 is strikt niet-manipuleerbaar met betrekking tot || • ||.
(ii) v' is componentgewijze continu met betrekking tot || • j.
2. Zij m , n S W\{0}. Zij A een niet-lege open deelverzameling van R*".
Zij 11 • || een norm op R™ die geïnduceerd is door een inwendig produkt
{•,•). Zij TV = { l , . . . , n } . Zij p : J4" -• A. Dan zijn de volgende
beweringen equivalent:
(i) <p is Pareto optimaal met betrekking tot ]| • ||.
(ii) Voor geen p G A^ is er een i € A zodanig dat voor alle t € JV:

<p(03. Zij m e W\{0}. Zij || • || een norm op R™ zodanig dat voor alle i, y €
R™\{0} er precies één A e R bestaat zodanig dat i || • ||-orthogonaal
is aan y + Az in de zin van Birkhoff. Zij X een deelverzameling van
R"*. Dan zijn de volgende beweringen equivalent:
(i) X is zwak || • ||-orthogonaal.
(ii) X is || • ||-orthogonaal in de zin van Birkhoff.
4. Zij m G W\{0}. Dan bestaan er een norm ||-|| op R™ en een deelverzameling X van R"* met cardinaliteit 2" die || • ||-orthogonaal is in de
zin van Birkhoff.

5. Binnen de statistiek wordt vaak met gemiddelden gewerkt. Dit leidt
ertoe dat extreme uitkomsten relatief veel invloed hebben op de schatting. Zo ontkomt men er vaak niet aan om sommige van deze uitkomsten eenvoudigheidshalve als meetfout te betitelen en uit de dataset
te verwijderen. Een dergelijke dataverruwing is niet nodig indien men
gebruik maakt van (gegeneraliseerde) medianen.
6. Een referendum zou pas bindend moeten zijn als meer dan 50% van de
kiesgerechtigden zich voor een bepaald standpunt uitspreekt. Wanneer
een kiesgerechtigde dan vindt dat het referendum onzuiver gesteld is,
kan hij dit tot uiting brengen door niet te gaan stemmen.
7. Als in Nederland per stemming zou worden beslist hoeveel anderhalf
keer anderhalf is, en a!s het meest genoemde antwoord wordt gekozen,
dan komt er waarschijnlijk drie uit.
8. Een wiskundige gaat niet snel met zijn problemen naar een maatschappelijk werker.
9. Een samenleving zonder bijzondere exemplaren is net zo opwindend
als een tuin waarin alleen een groot goedgemaaid grasveld aanwezig is.
Deze exemplaren dienen dus in stand gehouden te worden.
10. Onderwijsrendementen kunnen eenvoudig worden gemaximaliseerd door
toetsing geheel achterwege te laten.
11. Het is zeer nuttig dat al wat nuttig is gebeurt, maar men is niet waarlijk
mens, zo men niet aan het einde van zijn nuttig bedrijf inziet dat het,
dieper beschouwd, overbodig was.
Dr. J.D. Bierens de Haan, 7<fee Studies, tweede druk, blz. 106.

