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Stellingen n 

behorendee bij het proefschrift 

Ann Experimental Approach to Expectation Formation 
inn Dynamic Economic Systems 

vann Henk van de Velden 

1.. Laboratoriumexperimenten zijn een goede manier om verwachtingen 
vann mensen te meten omdat er controle is over de economische omge-
ving.. (Hoofdstuk 1 van dit proefschrift.) 

2.. De hypothese van rationele verwachtingen geeft een goede beschrijving 
vann het prijsgedrag in de spinnenwebmodel-experimenten. (Hoofdstuk 
44 van dit proefschrift.) 

3.. Door de interactie van verschillende strategieën in het strategie exper-
imentt met het spinnenwebmodel ontstaan chaotische prijsfluctuaties. 
(Hoofdstukk 5 van dit proefschrift.) 

4.. De structuur, self-reversing versus selfconfirming, van de twee type 
modellenn die in dit proefschrift behandeld worden, het spinnenweb-
modell  en het beurskoersmodel, is van grote invloed op de dynamica 
vann de prijzen. (Hoofdstuk 7 van dit proefschrift.) 

5.. De deelnemers in het beurskoersmodel-experiment coördineren hun 
verwachtingenn op een voorspelstrategie die niet noodzakelijkerwijs cor-
rectt is. (Hoofdstuk 7 van dit proefschrift.) 

6.. De fundamentalist is een stabiliserende factor. (Hoofdstuk 7 van dit 
proefschrift.) ) 

7.. Leren is moeilijk. (Hoofdstuk 3 van dit proefschrift.) 

8.. De kunst van spreken is verstaan te worden. 

9.. Vrede is iets anders dan de uitkomst van een conflict dat door oorlog 
wordtt opgelost. 

10.. Iemand die te druk is om afspraken na te komen kan geen prioriteiten 
stellen. . 

11.. Het is onbegrijpelijk dat mensen die veel waarde aan vrijheid en de-
mocratiee hechten zich op sportgebied zo laten onderwerpen aan dicta-
torialee organisaties zoals het IOC, de FIFA, de FIDE en de UEFA. 




