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Tot mijn genoegen kan ik je berichten dat je door de 
Raad van Beheer van de Nederlandse Econpmische Hogeschool wordt uit
genodigd om ter gelegenheid van je verblijf in West-Európa dit na
jaar ongeveer 7 colleges te geven, voor elk waarvan je een honorarium 
van / 100.- zal worden uitgekeerd. De Rector is van mening dat we dit 
kunnen interpreteren als een mogelijkheid om bv. een korte cursus van 
8 colleges te geven, waarin je de hoofdzaken van kwesties, zoals iden
tificeerbaarheid en schatting van de statistische parameters van ons 
stelsel zou kunnen uiteenzetten voor een betrekkelijk kleine groep 
van specialisten. Deze specialisten zullen niet zoveel matrices kunnen 
verdragen als je studenten in Chicago, echter v/el enige. Het zou naar 
mijn gevoel bijzonder pleizierig zijn, wanneer je de voorbeelden in 
je colleges in Chicago opgenomen ten voUa behandelde, aldus 
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de aard van de vraagstukken duidelijk makende en dan voor de fijn-
plbevers iets over de algemene formulering van het vraagstuk telkens 
zou willen toevoegen. 

De econometristen verheugen zich er bijzonder op dat je komt en 
ik ben er bi^ voorbaat zeker van dat men ook graag je nog eens uit
nodigt voor eln of twee lezingen aan het Planbureau, hetzij over en
kele finesses dMb**hetzelfde onderwerp, hetzij over enkele onderdelen 
van de toepassing van lineaire productiefuncties. 

Het is misschien nuttig dat ik je mededeel, dat bij Leontief plan
nen zijn gerijpt (die door de Rockefeller Foundation zijn aanvaard en 
organisatorisch in handen van het Nederlands Economisch Instituut zijn 
gelegd) om In September in Rotterdam een conferentie té houden over 
"input-outpuf'-vraagstukken. Mocht je je programma zo kunnen inrichten, 
dat je daarbij kunt zijn, dan zal dat ongetwijfeld de conferentie ook 
zeer ten goede komen. 

Aangaande de huisvesting blijven wij ons best doen. Zoals ik ĵ ^̂ l 
schreef is het zeer de vraag of het lukt bij de rigoreuze :,^atregelen 
die dienaangaande gelden. De oplossing zou dan moeten zijn een pension 
te gaan, hetgeen ondertussen knapjes duur is. Maar zowel Polak als ik 
kijken goed uit. ^^^ hartelijke groeten. 


