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INLEIDING

Excellenties, waarnemend voorzitter, secretaris en leden van het Be-
stuur van de Universiteit, decaan van de Faculteit der Wis- en Natuur-
kundige Wetenschappen (FWNW), collega’s van de FWNW, geachte 
genodigden,

Ik sta hier voor u met de uitdaging om aan een gevarieerd publiek uit 
te leggen wat de leerstoel die ik zal bekleden, zal inhouden. Wees ge-
rust. Ik zal wel enkele formules laten zien maar ik zal dat beperken tot 
het hoognodige en ze voor leken begrijpelijk proberen uit te leggen.

U krijgt eerst een korte inleiding over het vakgebied wiskunde en 
daarna het deelgebied statistiek, waarbij ik via een voorbeeld een toe-
passing van wiskundige statistiek in de praktijk laat zien. Daarna zal 
ik u meenemen op een verkenning van asymptotische ontwikkelin-
gen, gevolgd door de plannen voor het onderwijs, het onderzoek en 
de dienstverlening die vanuit de leerstoel geïnitieerd zullen worden. 
Ik zal een groot deel van de technische begrippen in het Engels laten 
staan en niet vertalen omdat de Nederlandse vertaling vaak genoeg te 
gedwongen klinkt.

Het is me vaker overkomen dat mensen mij verbaasd vragen wat er 
nog te leren valt van wiskunde. Het zou immers allemaal al gedoceerd 
zijn op de middelbare school. De meeste mensen weten niet dat het-
geen op school aangeleerd wordt, voornamelijk (pre)Calculus is, welk 
het meest past bij het deelgebied Analyse. Op school wordt er ook nog 
aandacht besteed aan Algebra, Meetkunde, Lineaire algebra en Statis-
tiek. Uiteraard is hetgeen op school gedoceerd wordt niet het eindpunt 
en naast deze deelgebieden hebben we nog minstens:

•	 Topologie

•	 Waarschijnlijkheidsrekening

7
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•	 Combinatoriek

•	 Discrete	wiskunde	

•	 Numerieke	wiskunde

•	 Toegepaste	wiskunde

Er wordt nog wel eens getwijfeld of statistiek een deelgebied is van 
de wiskunde. Sommigen vinden dat statistiek uit wiskunde is ontstaan 
maar nu op zichzelf staat en vergelijken de situatie met scheikunde 
die als deelgebied van de natuurkunde werd gezien, maar nu een zelf-
standig vakgebied is. Hoe het ook zij, de statistiek heeft een plek bij 
de mathematical subject classification codes. Daar kom ik later nog 
even op terug.

Een ander fenomeen waar elke wiskundige mee geconfronteerd wordt, 
is de vraag wat je met wiskunde kan doen in de praktijk. Studenten 
van een technische richting of economische richting begrijpen wel dat 
er in hun vakgebied wiskunde nodig is (voornamelijk calculus) om 
bepaalde theorieën te begrijpen, maar ze merken meestal op dat ze in 
hun werk nooit meer een integraal zijn tegen gekomen of een differen-
tiaalvergelijking. In bedrijven waar er een Research and Development 
afdeling is, komen deze begrippen nog wel aan de orde maar de bedrij-
ven in Suriname hebben over het algemeen niet zo’n afdeling.

Er zijn wel heel veel praktische situaties waarbij er gebruik wordt ge-
maakt van wiskundige theorieën. Voor elk van de deelgebieden die ik 
eerder noemde, zijn er praktische toepassingen. Bijvoorbeeld, via de 
technieken van de combinatoriek, weten we dat de kans om te winnen 
bij de verschillende loterijen die we in Suriname kennen, erg klein is. 
Een bekende loterij in Suriname is in feite een combinatie waarbij er 
zonder teruglegging 6 genummerde ballen uit 32 verschillend genum-
merde ballen worden gekozen en de volgorde geen rol speelt. Het aan-
tal mogelijke uitkomsten kan als volgt bepaald worden.

8
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Om de eerste bal te trekken zijn er 32 mogelijkheden. Er zijn dan 
nog 31 ballen in de tombola, waardoor er 31 mogelijkheden zijn om 
de tweede bal te trekken. Op dezelfde manier zijn er voor de derde, 
vierde, vijfde en zesde bal, respectievelijk nog 30, 29, 28 en 27 moge-
lijkheden om een bal te kiezen. We moeten er ook nog rekening mee 
houden dat de volgorde geen rol speelt. Voor de 6 ballen die getrokken 
worden zijn er 6! = 6*5*4*3*2*1 = 720 mogelijkheden.

Het totaal aantal mogelijkheden om 6 ballen uit 32 verschillende te 
kiezen zonder op de volgorde te letten is dus                      = 906192. 
De kans om te winnen met 1 lot is dus           .

Een ander belangrijk voorbeeld uit de praktijk dat past in de actualiteit 
van de Covid-19 pandemie is het SIR-model dat gebruikt wordt voor 
epidemieën. Ik noem hier niet alle details en voorwaarden waaraan 
voldaan moet zijn. Het SIR-model is een compartimentenmodel dat in 
het eenvoudigste geval uit drie compartimenten bestaat, te weten: 

•	 S	dat	staat	voor	Susceptible (gevoelig voor infectie), 

•	 I	dat	staat	voor	Infected (geïnfecteerden), 

•	 R	dat	staat	voor	Removed (hersteld of overleden). 

Voor elk van de compartimenten kan er een differentiaalvergelijking 
worden opgesteld1

-β is de mate waarin S afneemt, dus de mate waarin het aantal perso-
nen dat gevoelig is voor besmetting, afneemt; β is ook de mate waarin 
I toeneemt omdat de personen van S naar I overgaan.

9

1 Dit is het eenvoudigste SIR-model
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-γ is de mate waarin het aantal geïnfecteerden afneemt, met andere 
woorden, de mate waarin geïnfecteerden overgaan naar R. En uiter-
aard is γ ook de mate waarin R toeneemt.

We beschouwen de tweede vergelijking die gaat over het aantal geïn-
fecteerden en halen I buiten haakjes.

We merken op dat de differentiaalvergelijking te scheiden is en schrij-
ven

Nu integreren we links en rechts van de vergelijking en krijgen2 

waarbij c een constante is. Nu nemen we links en rechts de e-macht 
en zien

I zal afnemen en uiteindelijk dichtbij 0 komen als                  . Een an-
dere manier om dit te noteren is                             . En hier zien we dan 
de veel genoemde R0 die gelijk genomen wordt aan 

De β en de γ kunnen met technieken uit de (wiskundige) statistiek ge-
schat worden en zo kan de R0 bepaald worden.

10

2 Omdat I > 0 schrijven we meteen In I i.p.v. In|I|
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Vakgebied Statistiek

Het vakgebied Statistiek wordt vaak opgedeeld in Beschrijvende sta-
tistiek en Inferentiële statistiek.

Bij de beschrijvende statistiek  gaat het vooral om het verzamelen, be-
werken, interpreteren, samenvatten en presenteren van de belangrijk-
ste	kenmerken	van	een	dataset	en	zien	we	vaak	tabellen	en	grafieken	
zoals hier afgebeeld. 

3061

593
434

3305

636
469

2946

236 405

BACHELOR MASTER SCHAKELJAAR

Totaal aantal ingeschreven studenten

2019-2020 2020-2021 2021-2022

11

3 Overgenomen van https://deafstudeerconsultant.nl/statistiek-met-spss/basis-statistiek/beschrijvende-statistiek/

Figuur 1
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Aantal afgestudeerden in collegejaar 2020-2021

FJW FMeW FMijW FTeW FHum FWNW IGSR Totaal

Bachelor 12 52 119 44 2 8 234

Master 13 30 53 14 37 147

Totaal 25 82 172 58 2 8 37 381

De inferentiële statistiek houdt zich o.a. bezig met de beruchte toetsen 
(t-toets,	F-toets,	χ2-toets) en betrouwbaarheidsintervallen. Dit deel van 
het vakgebied is tegenwoordig niet weg te denken uit academische 
opleidingen en wordt helaas vaak ervaren als een groot obstakel om 
een studie goed af te ronden. Veelal blijft het gedoceerde hangen in het 
aanleren van vaardigheden zoals kunnen opzoeken in tabellen of het 
vinden van een p-value zonder dat de student leert na te gaan of er bij 
zijn onderzoek juist een p-value < 0.05 of > 0.05 gewenst is.

Een andere gebruikelijke opdeling van de statistiek is in de twee grote 
deelgebieden Wiskundige Statistiek en Toegepaste Statistiek.  In deze 
rede zal ik vooral gebruikmaken van deze opdeling.

12
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Wiskundige Statistiek binnen de wiskunde

Binnen de wiskundige statistiek en met name in het onderwijs in dit 
vakgebied, wordt er een aantal standaard onderwerpen bestudeerd zo-
als: discrete en continue verdelingen, dichtheidsfuncties, verwachting, 
variantie, moment genererende functie, simultane verdelingen, toet-
sen, betrouwbaarheidsintervallen, wet van de grote aantallen, centrale 
limietstelling, maximum likelihood schatter, unbiased schatter, effci-
ënte schatter, sufficient estimator.

Dit zijn de bouwstenen voor de deelgebieden die horen tot de 62-00 
groep4 van de Mathematics Subject Classification (MSC) codes. We 
noemen als deelgebieden o.a. decision theory, sampling theory, dis-
tribution theory, parametric inference, nonparametric inference, mul-
tivariate analysis, linear inference, design of experiments, sequential 
methods, stochastic processes, survival analysis. Binnen de 62-00 
groep heb ik vooral gewerkt in 62Fxx en 62Gxx, respectievelijk, Pa-
rametric Inference en Nonparametric Inference.

13

4 https://cran.r-project.org/web/classifications/MSC.html
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Asymptotic Expansions

Ik zal een illustratie geven van het soort onderzoek dat ik verricht bin-
nen de wiskundige statistiek. Ik heb mij vooral beziggehouden met 
asymptotic expansions. Vrijwel iedereen die een meer geavanceerd 
statistiek vak heeft gehad, heeft gehoord van de centrale limietstel-
ling. Deze stelling stelt ons in staat voor de meeste onderzoekingen uit 
te gaan van de normale verdeling met de beroemde klokvorm. Deze 
verdeling wordt ook wel de Gaussverdeling genoemd. Zie Figuur 2.

Volgens de Centrale limietstelling kunnen we onder bepaalde voor-
waarden ervan uit gaan dat, als onze steekproef groot genoeg is, het 
populatiegemiddelde van onze data bij benadering een normale verde-
ling zal hebben. Vrijwel alle parametrische toetsen zoals de z-toets, 
t-toets en de F-toets, zijn gebaseerd op de aanname van normaliteit en 

14

Figuur 2
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de benadering die al dan niet mogelijk is vanwege de centrale limiet-
stelling. Deze stelling is geformuleerd hieronder zoals Hogg, McKean, 
Craig (2019) dat doen.

Centrale Limietstelling

Let X1,X2,,…,Xn denote the observations of a random sample from a 
distribution that has mean μ and positive variance σ2. Then the ran-
dom variable
                                            converges in distribution to a random varia-
ble that has a normal distribution with mean 0 and variance 1.

Er zijn dus enkele voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat de 
Centrale Limietstelling werkt. In de praktijk neemt men makkelijk aan 
dat er voldaan is aan deze voorwaarden. Heel eenvoudig gezegd komt 
de Centrale Limietstelling erop neer dat het gemiddelde van een heel 
groot aantal random variables normaal verdeeld is. Dat geldt ook voor 
het gemiddelde van random variables die zelf niet normaal verdeeld 
zijn.

Kort gezegd kan het resultaat van de Centrale Limiet Stelling geno-
teerd worden als

als	n	→	∞,		waarbij	Yn is zoals in de Centrale Limietstelling, of als

,

als		n	→	∞,	met								,	de	verdelingsfunctie	van							en	Φ	de	standaard-
normale verdeling.

Dit resultaat zegt niets over de mate van convergentie. Is er sprake van 
convergentie van de orde       , de orde    , of nog sneller?

,

(1)

(2)

15
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De convergentiesnelheid kan aangeduid worden met de      van Landau 
ook wel genoemd Big O notation of wordt aangeduid met de small o 
notation.

In de context die ik gebruik, betekent bijvoorbeeld de uitdrukking

(3)

dat er een K > 0 en een              bestaan zodat

(4)voor alle 

Met andere woorden,      convergeert ongeveer even snel naar 0 als            
       als            .
De small o notation 

(5)

(6)

betekent

,

Oftewel,       convergeert sneller naar 0 dan        als            . ,

Edgeworth expansions

De eerdergenoemde Centrale limietstelling heeft ook het nadeel dat 
het niet te gebruiken is voor kleine samples. Om de beperkingen van 
de Centrale limietstelling te overwinnen, kan er gebruik gemaakt wor-
den van Edgeworth expansions. Via Edgeworth expansions kan, door 
het ontwikkelen van de expansion tot de gewenste orde, een betere 

16
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benadering gegeven worden voor de onderliggende verdeling. Ik zal 
niet ingaan op de manier waarop deze benadering tot stand komt, maar 
het eindresultaat is van de vorm

(7)

met         de dichtheidsfunctie van de standaardnormale verdeling.

De functies     zijn in de gevallen die ik bekijk polynomen van de graad  

            en zijn even als j oneven is en oneven als j even is.

De eenvoudigst bekende Edgeworth expansion, is die voor het gemid-
delde van n onafhankelijke identiek verdeelde stochastische variabe-
len, te weten

(8)

waarbij	de	κ’s	cumulanten	zijn.	Ik	zal	in	deze	rede	niet	ingaan	op	de	
wijze waarop de cumulanten berekend worden. 

Een Edgeworth expansion zoals in (7) kan een benadering geven 
die ook een indicatie geeft van de orde van convergentie. Ben ik bij-
voorbeeld geïnteresseerd in een benadering met een fout van de orde 
           dan kan ik werken met de benadering                   .

Edgeworth expansions zijn asymptotic expansions die vooral op het 
gemiddelde gericht zijn, maar voor ingewikkeldere schatters zoals M-
schatters, U-schatters, L-schatters (cf. Chibisov (1973), Bickel (1986), 
Does (1983), kunnen er ook asymptotic expansions worden afgeleid. 

,

17
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First order efficiency implies second order efficiency

Heel kort gezegd, kunnen we met weglating van alle regulariteits-
voorwaarden het resultaat in formule (2) benoemen met first order 
efficiency.   Pfanzagl (1973) bewees dat first order efficiency meteen 
second order efficiency impliceert. Dit fenomeen “first order effici-
ency implies second order efficiency” is door velen bestudeerd. We 
noemen Pfanzagl (1973), Pfanzagl (1979), Chibisov (1974), Bickel 
and van Zwet (1978) die belangrijke resultaten over dit onderwerp 
hebben gepubliceerd.

Het resultaat kan zo uitgelegd worden: 

Als                         (first order efficiency), dan zal de tweede term van 
de Edgeworth expansion dezelfde               zijn voor alle verdelings-
functies van schatters binnen een bepaalde klasse.

Spread inequality

Een andere manier om het fenomeen te bewijzen is bij toeval ont-
dekt. Chris Klaassen (cf. Klaassen (1984), mijn promotor tijdens mijn 
promotietraject aan de Universiteit van Amsterdam, bewees in zijn 
artikel een stelling die een ondergrens gaf voor de spreiding van de 
kwantielen van een verdelingsfunctie, voor de klasse van translatie-
equivariante	locatieschatters.	De	ongelijkheid	die	hij	afleidde	noemde	
hij de spread inequality. Hieronder staat de belangrijkste stelling uit dit 
artikel, waarin de spread inequality is vermeld in de laatste regel.

If the density f is absolutely continuous with respect to Lebesgue mea-
sure with Radon-Nikodym derivative f’ satisfying

18
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and if        is translation equivariant, then          and           are differen-
tiable with derivatives        respectively        satisfying

This implies

Het hoofdresultaat van deze spread inequality is dus

(9)

waarbij             staat voor de kwantielen van de verdeling van de tran-
salatie-equivariante locatieschatter en                 voor de kwantielen van 
de verdeling die past bij de ondergrens die Klaassen heeft afgeleid.

Het hebben van een ondergrens is vooral interessant als die ook be-
reikt kan worden. Eén van de beste kandidaten voor het bereiken van 
de ondergrens is de verdeling van de maximum likelihood estimator. 
Door te herkennen dat de maximum likelihood estimator een mini-
mum contrast estimator is, kon door het toepassen van de technieken 
van Chibisov (1973) een expansion voor de verdeling van de maximum 
likelihood estimator worden bepaald. In de spread inequality wordt 
er echter gebruik gemaakt van de kwantielen van verdelingsfuncties. 
Voor de ondergrens en de verdeling van de maximum likelihood es-
timator, zijn er daarom Cornish-Fisher expansions berekend die de 
counterparts zijn van de Edgeworth expansions; waar de Edgeworth 
expansion wordt gebruikt voor de verdelingsfunctie zelf, wordt de 
Cornish-Fisher expansion gebruikt voor de kwantielen van de verde-
lingsfunctie. 

19
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De berekeningen leidden tot:

(10)

(11)

en

We merken op dat            en             dezelfde eerste orde term hebben 
en dezelfde tweede orde term, de         term. De eerste term correspon-
deert met first order efficiency en de tweede term met second order 
efficiency.

Het bewijs van de stelling volgens deze benadering is te vinden in 
Klaassen and Venetiaan (1994).

-

20
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Hogere orden

Onderzoek betekent verder gaan kijken en zaken verder uitdiepen. 
Vandaar dat er ook gekeken is naar de volgende orde en de ontwik-
kelingen kwamen uit op

���� � � ��
��

� (12)

en
(13)

21
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De	berekenigen	laten	zien	dat	er	in	het	algemeen	geen	derde	orde	effi-
cientie wordt bereikt, met andere woorden,               en               hebben 
niet dezelfde     -term.

De Confidence Interval Inequality

Klaassen bedacht ook een andere ongelijkheid die scherper is dan de 
spread inequality maar die iets minder elegante eigenschappen heeft. 
Deze ongelijkheid, de Confidence interval inequality is beschreven en 
bewezen in Klaassen and Venetiaan (2010).

De precieze formulering is als hieronder.

Let                          be independent and identically distributed random 
variables with common distribution function                           and with 
density                  with respect to Lebesgue measure on  
Let                                  be a translation equivariant estimator for θ 
and let         be the distribution function of                          under       ; 
i.e.

(14)

Fix u and v with 0 < u < v < 1 and assume that there exist ϵ > 0 and 
c > 0 satisfying the relations

(15)

(16)
and

22
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If              is strictly increasing at u and continuous at v, then

Het minder elegante is vanwege de ondergrens die nu niet correspon-
deert met een kwantiel van een verdelingsfunctie en de ondergrens 
moet nu worden vergeleken met het verschil van                   en                  , 
terwijl bij de spread inequality enkelvoudige vergelijking mogelijk is, 
te weten 

Ontwikkelingen voor de     in de ongelijkheid leidden tot: 

(17)

.

(18)

We gebruiken (12) en vergelijken dat met (18) en zien dat ook hier de 
eerste en tweede orde termen hetzelfde zijn.

23
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De derde orde      term van (18) bevat mengtermen die in (13) niet 
voorkwamen. We passen de speciale keuze                                  toe in 
(12) en in (18). Vanwege de eigenschappen van de normale verdeling 
geldt                                                           . Noem                       waar-
door (12) te schrijven is als

-

(19)

���� � � ���� �

en (18) als

(20)

Als we naar beide ontwikkelingen kijken zien we dat ze allebei de 
eerste term gemeen hebben en ook de       -term. Dat hangt samen met 
“first order efficiency” en “second order efficiency”. De derde orde 
termen, de    -termen, blijken ook gelijk te zijn. Dit zou dus gezien 
kunnen worden als een vorm van third order efficiency. De vraag die 
opkwam	is,	“zou	deze	vorm	van	third	order	efficiency	ook	fourth or-
der efficiency impliceren?”

24
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Akahira (1996)  bewees dat inderdaad third order effciciency implies 
fourth order efficiency. Het bewijs is gebaseerd op symmetrie en 
op de klasse van expansions die bekeken worden waarbij de vierde 
orde term even is. Een keuze zoals hierboven voor u en v, namelijk 
v	=	1	-	u,	0	<	u	≤	v	<1,	leidt,	zoals	eerder	gezegd,	tot																																
Als dit wordt ingevuld in een even symmetrische functie, leidt dat 
automatisch tot het verdwijnen van deze functie. Met andere woorden, 
zo’n keuze leidt tot het verdwijnen van de vierde orde term die even 
en symmetrisch is.

Als de symmetrie voor de keuze van u en v wordt losgelaten blijkt dat 
slechts de normale verdeling en de Gumbel verdeling third order ef-
ficiency kunnen bereiken. Daarbij geldt dan dat third order efficiency 
ook fourth order efficiency oplevert. (cf. Venetiaan( 2015)).

In Venetiaan (2015) wordt namelijk aangetoond dat als de kwantie-
len van de schatter met de beste performance, de maximum likelihood 
estimator, en die van de ondergrens overeenkomen voor wat betreft 
de eerste en tweede term, het verschil van deze ontwikkelingen in de 
derde term gelijk is aan

(21)

Efficiency	van	de	derde	orde	zal	dus	bereikt	worden	als
                          of als                    

.

25
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Het delen van de eerste uitdrukking door 3 levert op   
welk neerkomt op gelijkheid in de Cauchy-Schwarz ongelijkheid. In 
Lemma 3.2. van Venetiaan(2015) wordt aangetoond dat gelijkheid van 
deze uitdrukking, slechts bereikt wordt door de normale verdeling en 
de Gumbel verdeling, met als dichtheidsfunctie

Voor deze twee verdelingen geldt ook dat hun expansions een vierde 
orde term hebben die gelijk is aan 0. Met andere woorden, in deze 
twee gevallen geldt, onafhankelijk van de keuze voor u en v dat “third 
order efficiency also implies fourth order efficiency”. 

Toepassingen van Edgeworth expansions

U heeft zo een beeld gekregen van wat ik doe als ik zeg “ik doe on-
derzoek dat te maken heeft met asymptotic expansions” De hamvraag 
blijft altijd: wat kan je in de praktijk hiermee? Het antwoord op de 
vraag is: dit soort resultaten hebben geen rechtstreekse toepassing in 
de praktijk. Er zou nog een reeks van vertaalstappen volgen voordat er 
daadwerkelijk een toepassing in de praktijk is die letterlijk te ervaren 
is.

Gerlovina and Hubbard (2021) vertellen in de inleiding van hun paper 
dat de beschikbaarheid van heel veel data met veel ingewikkeldere 
structuren noopte tot ontwikkelingen van hogere orde dan tot dan toe 
gebruikelijk was. Door de veel snellere computers en algoritmen die 
nu ter beschikking zijn is er nieuwe belangstelling voor Edgeworth 
expansions. Ze betogen verder dat Edgeworth expansions niet direct 
praktisch te implementeren zijn maar dat daarvoor nog stappen nodig 
zijn zoals “analytical processing”, numerieke methoden, schattings-
methoden om de cumulanten te schatten enz. Zij halen ook aan dat 
Edgeworth expansions toepassingen kennen in de natuurkunde, ster-
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renkunde, signal processing, finance, differential privacy, design opti-
mization and survey sampling.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van toepassingen van Edge-
worth expansions.

Jarrow and Rudd (1982) zijn de pioniers voor het toepassen van Ed-
geworth expansions bij het waarderen van de prijs van opties. De ver-
delingen die bestudeerd worden vertoonden scheefheid en kurtosis, 
waardoor de normale verdeling niet meer voldeed. 

In de statistische fysica wordt er gewerkt met systemen die veel deel-
tjes bevatten. De toestand van deze systemen wordt meestal beschre-
ven met hun dichtheidsfunctie die de onderzoeker in staat stelt de mo-
gelijke toestanden van het systeem te bepalen. Wanneer systemen niet 
meer via de Gaussdichtheid beschreven kunnen worden, bijvoorbeeld 
systemen	met	grote	fluctuaties	die	resulteren	in	een	dichtheid	met	een	
dikke staart, wordt er gebruik gemaakt van Edgeworth expansions. 
Verder was er voor natuurkundige systemen met relatief weinig deel-
tjes een betere benadering nodig dan via de Centrale limietstelling. 

Rivlin and Pinchas (2014) gebruiken in navolging van vele anderen, 
Edgeworth expansions voor het modelleren van de dichtheidsfunctie 
van de convolutional noise.

Zheng et al (2020) beschrijven een toepassing van Edgeworth expan-
sions in het vakgebied differential privacy. Heel eenvoudig gezegd is 
men in dit vakgebied geïnteresseerd in het bepalen van privacy-bounds 
en ook hier bleek dat de Centrale limietstelling te beperkt werd. Ed-
geworth expansions	geven	een	significante	reductie	in	de	fouten	die	
worden gemaakt bij het zoeken naar benaderingen voor de privacy 
bound.
Tot zover over de asymptotische ontwikkelingen. Ik zal nu de onder-
zoekslijnen, horend bij de leerstoel, bespreken.
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Onderzoekslijn Wiskundige Statistiek

Bij deze onderzoekslijn zal het onderzoek over asymptotic expan-
sions voortgezet worden. Ik ben nu al bezig met de bestudering van 
expansions voor hogere dimensies. Hierbij bestudeer ik oude resul-
taten van o.a. Peers (1971), Hayakawa (1975), Harris (1985), om via 
gedetailleerdere berekeningen te zien dat ook in hun gevallen het fe-
nomeen first order efficiency implies second order efficiency valide 
is. Probleem hierbij is dat vanwege het geringe aantal bladzijden dat 
vroeger ter beschikking was om een artikel te publiceren in een gere-
nommeerd blad, vitale informatie vaak wordt afgedaan met een korte 
verwijzing. 

Dit onderzoek waarbij hogere orden dan          worden bekeken, is 
tegenwoordig mogelijk vanwege de beschikbaarheid van software 
waarme algebraisch gerekend kan worden. Gigantische berekeningen 
hoeven niet meer met de hand uitgewerkt te worden, maar worden door 
de computer gedaan. Ik gebruik het softwarepakket Mathematica.

In voorkomende gevallen zal de leerstoel zich ook richten op andere 
sectoren binnen de wiskundige statistiek.
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Onderzoekslijn Toegepaste Statistiek

De leerstoel zal in samenwerking met andere leerstoelen ook een rol 
spelen in de toegepaste statistiek die wel meteen praktische toepas-
singen heeft. 

Te denken valt aan bruggen slaan tussen de wiskundige statistiek en 
deelgebieden van de toegepaste statistiek waaronder biostatistiek, da-
tascience, chemometrie.

Door de beschikbaarheid van steeds betere en snellere computers, 
hebben velen heel veel data kunnen verzamelen. De analyse en inter-
pretatie van de data blijft voor hen echter nog een uitdaging. Vanuit 
de leerstoel zal er onderzoek gedaan worden naar de toepasbaarheid 
van de verschillende methoden en de verschillende analysetechnieken. 
Evenzo naar het omgaan met nieuwe software, in het bijzonder open 
source software waardoor er kosten bespaard kunnen worden, omdat 
er geen dure licenties meer betaald hoeven te worden. 

Vanuit de leerstoel zou de dienstverlening voor het verwerken en ana-
lyseren van data grondig aangepakt kunnen worden. Te denken valt 
o.a. aan trainingen, uitvoeren van data analyse opdrachten, handelen 
van “big data”. Kortom een bijdrage leveren aan het tot stand brengen 
van de beroepen waar er wereldwijd nu een grote vraag naar is, bij-
voorbeeld de data analist, data scientist.

Ter illustratie van bruggen die geslagen worden tussen het mathema-
tische en het toegepaste is er voor de meervoudige lineaire regressie, 
logistieke regressie en multi level models een voorbeeld gegeven van 
de wisselwerking tussen het mathematisch model en de software (in 
dit geval R) als hulpmiddel hierbij. In plaats van alleen te klikken op 
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de juiste plekken of alleen maar te werken met de standaardcodes, 
kunnen mathematische modellen worden aangepast naar modellen die 
beter passen bij de situatie van het onderzoek. 

De verkregen output kan grondig geinterpreteerd worden. In de ta-
bleaus hieronder is er gebruik gemaakt van output van studenten die 
bij mij zijn afgestudeerd.

Lineaire regressie

De β0 in de formule van het model wordt geschat met hetgeen staat bij 
(Intercept) en de β1 met hetgeen staat bij x1.
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Logistieke regressie

Hoewel de output van bovenstaand tableau lijkt op de output van het 
tableau horend bij lineaire regressie, is het mathematisch model dat 
hierbij hoort heel anders.
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Basic two-level model

Bij dit tableau hoort γ00	bij	hetgeen	staat	bij	het	intercept	bij	de	fixed	
effects en γ10 hoort bij x1	van	de	fixed	effects.
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Onderwijs vanuit de leerstoel

De leerstoel zal ook een rol spelen in het onderwijs in de statistiek. 
Uiteraard in de basis statistiek, die elke academicus tot zich moet 
nemen en ook in de zogenoemde advanced statistics.

De hoogleraar zal onderwijs verzorgen aan de Faculteit der Wis- en Na-
tuurkundige Wetenschappen (FWNW) en eventueel bij masterstudies 
van andere faculteiten. Hierbij zal zij nieuwe cursussen (helpen) ont-
wikkelen. Verder zullen er studenten worden begeleid bij het uitvoeren 
van hun afstudeeronderzoek, zowel op bachelor-, master- als docto-
raatsniveau. De hoogleraar zal zich inspannen om in samenwerking 
met de opvolger van het Institute for Graduate Studies and Research 
(IGSR) een masteropleiding Statistiek tot stand te brengen. Deze op-
leiding zal minder geënt zijn op de economische wetenschappen zoals 
de Master Research Methods die eerder bij het IGSR is verzorgd. Er 
zal zeker sprake zijn van enige overlap, maar vakken zoals “Macro 
economic theory, Analysis and policy, Micro economic analysis and 
policy” zullen waarschijnlijk niet tot het programma behoren. Verder 
is het verwachtbaar dat in plaats van met SPSS en Stata er vooral met 
R gewerkt zal worden.

Enkele jaren geleden is op de AdeKUS het Forum voor Statistiek en 
Methodologie opgericht. Een van de opdrachten was een evaluatie van 
het onderwijs in statistiek en methodologie aan de verschillende facul-
teiten en studierichtingen. De evaluatie liet zien dat er een veelheid 
aan vakken is met verschillende namen bij de verschillende opleidin-
gen maar in essentie komt de statistische inhoud op hetzelfde neer. 
Het introduceren van basis statistiekvakken zal kunnen leiden tot meer 
efficientie	en	meer	kwaliteit.	
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Een t-toets voor twee steefproeven blijft nou eenmaal een t-toets of 
er nu wordt gekeken naar verschillen tussen jongens en meisjes of 
tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Het idee is om voor 
de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW), Faculteit der 
Humaniora (FdHum) en eventueel de Faculteit der Juridische Weten-
schappen (FJW) een of twee basisvakken Statistiek te ontwikkelen die 
gelden voor alle bacheloropleidingen van deze faculteiten. Evenzo een 
of twee basis statistiekvakken die gelden voor de Faculteit der Techno-
logische Wetenschappen (FTeW), de FWNW en mogelijk de Faculteit 
der Medische Wetenschappen (FMeW). Komen tot deze uniformiteit 
zal overredingskracht vragen omdat men zal moeten leren loslaten en 
zich open zal moeten stellen voor aanpassingen.

Op de AdeKUS worden er bij de bacheloropleidingen verschillende 
statistische softwarepakketten gebruikt met als populairste SPSS. Te 
vaak wordt SPSS als doel gezien en niet als middel. Overstappen naar 
gratis software zal gestimuleerd worden. Op de FWNW is het pakket 
R geintroduceerd, vooral met het doel studenten gewend te laten raken 
aan gratis software zodat de afhankelijkheid van dure software inge-
damd kan worden. Het loslaten van statitische tabellen zal ook over-
redingskracht vergen. Ook bij de tabellen geldt dat ze met de beschik-
bare software niet meer noodzakelijk zijn. Ter illustratie een voorbeeld 
hieronder.

Voor een random variable X met een normale verdeling met μ = 1.7 en 
σ = 2, zoek ik naar P(X<1.2). Bij gebruik van een tabel moet ik eerst 
standaardiseren                                                                                    

                       . Nu pas kan ik de tabel pakken5 en bij de rijen zoeken 
naar 0.2 en bij de kolommen naar 0.05; het getal dat ik daar vind, is 
0.5987 en de kans die ik zoek is 1 - 0.5987 = 0.4013. 

5 Een deel van de tabel zoals die in Hogg et al (2019) te vinden is
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Met R is het een kwestie van het intoetsen van de code “pnorm (1.2, 
1.7, 2)” en we krijgen > pnorm (1.2,1.7,2)
[1] 0.4012937
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Interdepartementale, nationale en 
internationale samenwerking

Statistiek komt bij elke wetenschappelijke studie aan de orde. In dit 
kader is samenwerking tussen de verschillende afdelingen en organen 
van de universiteit onvermijdelijk. De hoogleraar zal zich richten op 
het bundelen van de expertise op het gebied van de statistiek in Suri-
name. Hiertoe zal er o.a. aangesloten worden bij de initiatieven van 
het Statistiek Forum en het Statistisch Centrum van de AdeKUS.

De hoogleraar zal de bestaande samenwerkingsverbanden zoals met 
Cariscience, University of the West Indies, en individuele weten-
schappers in het buitenland uitbouwen. Deze verbanden zijn veelal op 
individuen gestoeld en zullen naar het niveau van instituten worden 
gebracht. Nieuwe samenwerkingsverbanden met o.a. Nederlandse, 
Belgische en Braziliaanse universiteiten zullen worden aangegaan en 
onderhouden.
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Geachte aanwezigen
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van wat de leerstoel die ik zal bekleden, zal inhouden. Ik hoop dat mijn 
uitleg goed genoeg is overgekomen.

Uiteraard past het om ook een dankwoord uit te spreken.
Waar te beginnen bij het uitspreken van dank?

Ik dank het Bestuur van de Universiteit als entiteit en in het bijzonder 
het vorig bestuur voor het vertrouwen in mij gesteld om het hoogle-
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hele reeks van oraties en ook die van mij, in het bijzonder de secretaris 
van het Bestuur, mr. drs. Shiraz Boedhoe en dr. Hans Breeveld voor 
het waarnemen in de functie van voorzitter. Ik kan namelijk moeilijk 
mijn eigen leerstoel instellen. 

Ik dank degenen die deze middag hebben georganiseerd en alle lo-
gistieke zaken voor hun rekening hebben genomen. In het bijzonder 
noem ik hierbij prof. mr. dr. Monique Veira die onvermoeibaar dit tra-
ject heeft begeleid. 

Ik zeg dank aan mijn oud-promotor, Chris Klaassen. Ik hoop dat het 
je gelukt is dit live te volgen. Zo niet, zal de link nog lang genoeg be-
schikbaar zijn om de opname te bekijken. Dank voor je begeleiding, 
je kritisch zijn op een heel vriendelijke manier. Dank voor de gelegen-
heid om te promoveren bij jou.
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Ik dank verder ook de collega’s van de studierichting wiskunde en van 
de andere studierichtingen van de FWNW.

Het Bestuur van de FWNW dat mij heeft voorgedragen.

Mijn familie.

Pa, mijn hoofdadviseur, het laatste duwtje kreeg ik van jou toen de 
gelegenheid zich voordeed om een aanvraag te doen om benoemd te 
worden tot hoogleraar. Bedankt voor de ondersteuning alle jaren. Ter-
wijl ik dit dankwoord schreef, besefte ik dat jij en ma me ook gepusht 
hebben om te gaan promoveren. Na vijf jaren Nederland, mijn docto-
raal op zak, vond ik het welletjes. Ik wilde naar Suriname terug want 
dat was het doel. Maar jullie hebben me overgehaald om te blijven. Ik 
ben uiteindelijk nog vijf jaar gebleven en kon terugkomen met mijn 
doctorsbul. Ik ben daar eeuwig dankbaar voor omdat ik de waarde van 
die promotie heb ervaren tijdens mijn werk op de AdeKUS.

Melisa, Alvin en Ilemele, jullie steun is ook altijd aanwezig. Paranim-
fen bij mijn promotie; nu ook allen hier aanwezig. 

Ik sluit de rij af met dankzeggen aan de Almachtige waar ik continu 
terecht kan voor raad, begeleiding, hulp, en moed. 

Ik heb gezegd.
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