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Stellingen 

• Het percentage Russische huishoudens dat in een situatie van welvaarts-armoede 
verkeert was in 1993-1995 zo ongeveer 50-70%. wat erop duidt dat welvaarts-
armoede een geheel ander concept is dan relatieve armoede en bruikbaar is in 
transitielanden (hoofdstuk 2). 

• Met de vraag "Hoeveel zou een werkgever u per maand, voor belastingen, 
moeten aanbieden opdat u alle huidige werkactiviteiten stopt en inwisselt voor 
een andere voltijds-baan" kun je de waarde meten van alle huidige activiteiten die 
een respondent momenteel uitvoerdt. legaal en illegaal, monetair en niet-monetair 
(hoofdstuk 3). 

• Satisfactie met het leven als geheel is een ordinale en inter-menselijk 
vergelijkbare maatstaf voor de mate waarin iemand nut ontleent aan zijn 
omstandigheden (hoofdstuk 6 en 7). 

• Door satisfactie met het leven als geheel (=welzijn) te deaggregeren in 
deelsatisfacties. en het effect van objectieve variabelen op deze deelsatisfacties te 
analyseren, kun je een goed beeld krijgen van de mate en de manier waarop objectieve 
variabelen het welzijn van respondenten beïnvloeden (hoofdstuk 7). 

• Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing 
(Shakespeare). 

• Those who think happiness is not for sale are in the wrong shop. 

• Eén vogel in de hand is beter dan tien in de lucht. Tenzij je een buks hebt. 

• Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. En niet meer met lucifers spelen na 
erwtensoep gegeten te hebben. 

• A dirty mind is never lonely at the UvA. 

• If you believe actions speak louder than words, you need an earphone. 

• If it looks like a duck, walks like a duck, and talks like a duck, eat it. 

• Wie met alle winden meevvaait ziet nog eens wat. 
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Academisch Proefschrift 

ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Universiteit van Amsterdam 
op gezag van de Rector Magnificus 

prof. dr J.J.M. Franse 
ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 

commissie in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 
op 14 April 1999 om 12:00 

door Paul Frijters 

geboren te Utrecht 



Promotor: 

prof. dr. B.M.S. van Praag 

Overige leden der promotiecommissie: 

prof. dr. G.J. van den Berg 
prof. dr. J. van der Gaag 
prof. dr. J. H ar tog 
prof. dr. M.S. Morgan 
prof. dr. F.A.A.M, van Winden 

The sculptures on the cover are Master Cutler 
and Lady Cutler made by Arthur B. Baldwin. 
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