
 

 

 University of Groningen

On the robustness of LISREL (maximum likelihood estimation) against small sample size and
non-normality.
Boomsma, Anne

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1983

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Boomsma, A. (1983). On the robustness of LISREL (maximum likelihood estimation) against small sample
size and non-normality. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/13671dbd-9743-4780-be47-d8bb51909b28


STELLINGEN 

1. Aan de menus propos van politici dient volstrekt te worden voorbij 
gegaan. 

2. Aan het werk van Dario Fo wordt ~n Nederland algemeen onvoldoende 
aandacht besteed . 

3. Computerprognoses bestaan niet. 

4. De bewering van Burt (p. 187; onder verw~Jz~ng naar Howe) dat de meest 
aannemelijke schattingen in LISREL robuust zijn tegen niet- normaliteit 
berust nergens op . 
Howe (p . 120) noemt alleen dat het van belang is het effect van bepaalde 
afwijkingen van normaliteit te onderzoeken. 
Bagozzi (p. 107) had Burt daarom beter niet instemmend kunnen citeren . 

Burt, R. S. (1973) Confirmatory factor-analytic structures 
and the theory construction process. Socio~ogica~ Methods 
and Research , 2 , 131-190. 

Howe, W.G. (1955) Some contributions to factor analysis. 
Report ORNL- 1919 , Oak Ridge, Tennessee: Oak Ridge National 
Laboratory. 

Bagozzi, R.P. (1980) Causa~ mode~s in marketing. New York: 
Wiley. 

5. De dranklobby is in Nederland sterker dan de rooklobby. Een omkering 
van deze verhouding zou gezonder zijn. 

6 . De gewoonte van hedendaagse onderwijzers om rapportcijfers niet als 
integers maar als reële ge tallen toe te kennen is, in zijn vermeende 
betrouwbaarheid , uiterst arrogant. 

7. Het is een didact ische onvolkomenheid dat in programmabeschrijvingen 
en rekenuitvoer van LISREL voor ges tandaardiseerde parameterschattingen 
no g steeds de term t-va~ues wordt gebruikt. 

Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1981) LISREL V. Analysis of linear 
structural relationships by maximum likelihood and least 
squares methods. Research Report 81 - 8. University of Uppsala, 
Department of Statistics. 

8. Het godsdienstonderricht kan alom worden vervangen door lessen ~n de 
polemologie. 

9. Het is twijfel achtig of de promotieplechtigheid als een commedia 
erudita of als een commedia dell ' arte beschouwd moet worden. 

10. Het is zeer pijnlijk dat katten vaak zo honds worden behandeld . 

11. Het simuleren van de SS-variant binnen de krijgsmacht kan door robuuste 
kerels effectief worden uitgevoerd. 



12. Men moet wel ziende blind zijn wil men in dit land nog kijkgeld betalen. 

13. Steeds meer mensen zullen van de wind moeten leven. 

14. Voor sommige galeriehouders gaat de kunst voor de baat uit. 

15. Vrouwenstudies moeten met man en macht worden aangepakt. Dat eist vak
manschap en mankracht. 

Stellingen behorende bij het proefschrift van A. Boomsma. 
On the robustness of LISREL (maximum likelihood estimation) against 
small sample size and non-normality. 
Rijksuniversiteit Groningen, juni 1983. 
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