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Mijn oma had 
een sanseveria. 

Een kamerplant 
met dikke, zwaard-

vormige en stengel-
loze bladeren. Die bla-

deren hadden dwarse 
gelige strepen en aan de 

bovenkant geniepig scher-
pe punten. In de volks-

mond heette de sanseveria 
slangentong of zelfs wijven-

tong. Met die punten was vol-
gens oma beppe iets aan de 
hand: ‘As dy brún wurde, dan 
krije wy in wiete winter’ (Als 

die bruin worden, dan krijgen 
we een natte winter). Als jochie 
van zo’n jaar of tien was ik zeer 
onder de indruk van de voorspel-
lende kracht van de sanseveria 
van mijn beppe: de winter was 

inderdaad weer waardeloos nat. 
Ze had er één. Die stond ’s zomers in de serre en 

’s winters in de kamer op een tafeltje met een rond blik-
kig blad. Vaak ging ik op woensdagmiddag op bezoek bij 
beppe. Pake kwam nooit naar beneden. Bij binnenkomst 
verwelkomde hij me via het trapgat met een ‘Sa mantsje, 
bisto der wer?’ Ik mocht niet naar boven; hij had besmet-
telijke tuberculose overgehouden uit ‘de’ oorlog. Pake 
wilde niet naar het sanatorium in Harderwijk omdat, zo-
als hij zei, ‘de Here hat it sa gewild’. 

Hij stierf toen ik dertien was. De dag ervoor had hij 
me voor het laatst onthaald met ‘Hoi mantsje, bisto 
der wer?’. Beppe zette vervolgens de sanseveria op de 
grond. De schaakstukken stonden al op het bord dat 
van het orgel verplaatst werd naar het wankele tafeltje. 
Ik moest een hand kiezen; ze had twee sterke handen 
en lange dikke armen met ‘blote mouwen’. Als de witte 
pion niet in de gekozen hand zat, mocht beppe met wit 
beginnen, zo was de afspraak. ‘Wit’ stond altijd aan haar 
kant. Nog nooit had ik de hand met de pion erin goed ge-

raden. Tot die middag, vlak voor pake’s dood. Ik ontwaar-
de de witte pion op de grond onder de wankele driepoot. 
Ze raapte de pion op en plaatste hem twee velden voor 
de witte koningin. Ik was aan zet. Er knapte wat in mijn 
kop. Beide handen waren dus telkens pionloos geweest. 
Matchfixing avant la lettre. Ik dacht steeds vijftig procent 
kans te hebben, maar het was nul. 

Behalve het steevast verliezen van de toss, verloor ik 
ook op elke schaakwoensdag de partij. Tot die ene mid-
dag. Na, ik schat, een half uurtje gepeins en gezet, zei 
ik: ‘Beppe: mat’. Ik kreeg een schop tegen mijn linker 
kuitbeen; de schaakstukken tuimelden op de grond. De 
zwarte koningin brak in tweeën. ‘Ik schake nea wer mei 
dyn. Do spilet gemien.’ Bijna huilend droop ik af terwijl 
Pake riep: ‘Dei mantsje, oant folgjende wike’. De schaak-
stukken heb ik nog, inclusief de koploze zwarte koningin. 

Bij pake’s begrafenis stond een sanseveria: in de 
bloei. Beppe had de bontjas aan en zei: ‘Als de sanseve-
ria bloeit komt er een strenge winter’. Wikipedia leert dat 
een sanseveria zelden bloeit. Die strenge winter kwam 
er inderdaad: maar pas zes jaar later. Het geloof in de 
voorspellende kracht van de sanseveria was ik overigens 
allang kwijt. 

Medio oktober waren statistici in Utrecht bij elkaar ge-
komen om een nieuw statistiekclubje – de Statistics 
Communication Division van de VVSOR – in het leven te 
roepen. De oprichters vinden dat de buitenwereld niets 
begrijpt van statistiek en dat daar wat aan gedaan moet 
worden. Nou ken ook ik de opperste wijsheid dat, als je 
de mensheid wilt verbeteren, je beter bij jezelf kunt be-
ginnen. Maar dat pakte die middag in oktober toch niet 
onverdeeld uit volgens de verwachting gekoppeld aan 
die wijsheid. Hoewel de beide jongens van het CBS blij-
moedig vertelden over hun grote successen bij RTL en 
NOS, elke dag hebben ze wel een statistisch interessant 
nieuwtje voor deze kwijnende media, de rest van de ver-
halen had weinig op met de hand in eigen boezem ste-
ken. Een beroemde Max Planck-professor uit Berlijn, 
Gerd Gigerenzer, kwam nauwelijks verder dan wat flau-
we grappen over gewone mensen, die natuurlijk niks van 
statistiek snappen. Zo had hij een ‘gewoon’ mens horen 

STATISTIEK VAN DE SANSEVERIA
Young Statisticians are 

looking back at a great 2018
In 2018, we organised many events for our members 
and statistics enthusiasts. We hosted a symposium 
about text mining where we learned about the pres-
ent and future of data science with text data. Also, we 
visited Scisports, eBay/Marktplaats and de Algemene 
Rekenkamer (Court of Audit in the Netherlands) 
and learned how statistics and data science is used 
in a wide variety of inspiring applications. Finally, we 
organized a pub quiz at the VVSOR days where old 
and young statisticians tried to solve statistical and 
non-statistical questions while having a lot of fun. We 
hope to see you all in 2019 and we will keep you up-
dated!

UITMUNTENDE MASTER’S OF 
PH.D. THESIS BEGELEID?

OPROEP OM KANDIDATEN TE NOMINEREN 

VOOR DE JAN HEMELRIJK 

EN WILLEM R. VAN ZWET AWARDS 2018

Ter bekroning van een uitzonderlijke afstudeerpresta-
tie aan een Nederlandse instelling voor wetenschappe-
lijk onderwijs/hoger beroepsonderwijs looft de VVSOR 
al vanaf 1989 een scriptieprijs uit. In 2014 kreeg deze 
de naam Jan Hemelrijk Award. Sinds 2012 is er ook een 
prijs voor dissertaties: de Willem R. van Zwet Award. 

De VVSOR roept op tot nominaties voor deze prijzen. 
Beide prijzen bestaan uit een oorkonde en een geld-
bedrag van 1000 Euro. De prijzen zullen worden uit-
gereikt tijdens de annual meeting van de VVSOR, op 
20 en 21 maart 2019. Genomineerd kunnen worden 
personen die van september 2016 tot en met augustus 
2018 zijn afgestudeerd resp. gepromoveerd en die nog 
niet eerder zijn genomineerd.

Hierbij worden supervisors (begeleiders) opgeroepen 
om een uitmuntende afstudeerscriptie (Master) of dis-
sertatie (Ph.D.) te nomineren voor de Jan Hemelrijk 
dan wel Willem R. van Zwet Award 2018.

De indiening van een nominatie dient vergezeld te 
gaan van een aanbevelingsbrief van de supervisor van 
de genomineerde. De precieze procedure voor beide 
prijzen, alsmede de reglementen en het nominatie-
formulier zijn te downloaden op de website van de 
VVSOR, www.vvs-or.nl. De nominatie dient uiterlijk 20 
januari 2019 binnen te zijn.

Namens de VVSOR,
Prof. dr. Eric Cator, juryvoorzitter Jan Hemelrijk Award
Prof. dr. Jelle Goeman, juryvoorzitter Willem R. van Zwet 
Award
Dr. Sander Scholtus, Secretaris der beide jury’s

VVSOR ANNUAL MEETING 2019
thema

Privacy and Big Data
20 en 21 maart 2019 in Utrecht

Hoofdspreker is Stephen Senn, Head of Competence 
Center for Methodology and Statistics (CCMS) van het 
Luxembourg Institute of Health.

Na het succes van 2018 wordt de Meeting voor 2019 
wederom over twee dagen verdeeld. Het bestuur hoopt 
op 20 en 21 maart 2019 veel leden en andere belang-
stellenden te ontmoeten. Verdere bijzonderheden kunt 
u te zijner tijd vinden in de volgende editie van STAtOR 
en op de website van de VVSOR.
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vertellen dat die uit de mededeling dat de kans dat het 
morgen regent 50% is en dat de kans dat het overmorgen 
regent ook 50% is, concludeerde dat het 100% zeker is 
dat het de komende twee dagen gaat regenen. 

Wij statistici hebben kennelijk de schone taak de 
mensheid op te voeden en ze te leren om onze statis-
tieken te snappen. Welk een dedain. Daar zou zelfs de 
sanseveria de slappe lach van kunnen krijgen. Nou ja, 
volgens de Max Planck-geleerde kunnen we effectiever de 
journalisten opvoeden: die lui snappen vervolgens hoe je 
statistieken moet presenteren aan de rest van de mens-
heid. Zou de rest het dan wel snappen? De CBS-jongens 
geloven daar voorlopig niks van: betrouwbaarheidsinter-
vallen, bijvoorbeeld, zijn voorlopig niet uit te leggen. Het 
CBS houdt het bij puntschattingen, net als mijn beppe bij 
de sanseveria. 

P.S. Het toeval wil dat de sanseveria onlangs ter sprake kwam 
tijdens een etentje met het ‘vorige’ bestuur van mijn schaats-
club. Voor een goed begrip moet ik eerst nog even vertellen 
dat de aanmeldingsbrief die ik naar de schaakbond dacht te 
hebben gestuurd – dat was in mijn eerste jaar als Gronings 
wiskundestudentje – daar niet belandde. Bij het zoeken in de 
telefoongids (een boekwerk met namen, adressen en tele-
foonnummers) vond ik na enig speurwerk het adres van de 
KNSB. Na een week kreeg ik al bericht met een overzicht van 
alle schaatstrainingsuren van de, inderdaad ook, KNSB. Tja, 
zo heb ik inmiddels drie 11-stedentochten gereden en nooit 
Beverwijk bezocht. Zo nu en dan schaak ik met mijn kleinzoon 
van dertien. Ik heb hem geleerd dat de koploze zwarte konin-
gin op zwart moet beginnen en de witte op wit. Ook heb ik 
hem het verhaal van oma beppe en de sanseveria verteld. Zijn 
schalkse blik deed me vermoeden dat hij me niet geloofde. 
Op een laag bakstenen muurtje tegenover onze tafel in het 
sfeervolle restaurantje stond een sanseveria. Nadere inspectie 
leerde me dat hij nep was. Ik heb me aangemeld bij het nieu-
we statistiekclubje, de Statistics Communication Division van 
de VVSOR. 

Gerard Sierksma is emeritus hoogleraar Kwantitatieve 
Logistiek en Sportstatistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
E-mail: g.sierksma@rug.nl
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NMB & NGB SEMINAR

DEEP LEARNING AND ITS IMPACT 
ON OPERATIONS RESEARCH 

Conference Center De Werelt in Lunteren, 
January 16, 2019

Join the seminar and learn from experts all about the 

impact of Deep Learning and AI on Operations Re-

search! With Max Welling and other speakers from in-

dustry and academia.

Deep Learning is booming in academia as well as busi-

ness. It often works on the same problems as Opera-

tions Research. The program covers different aspects 

of linking Deep Learning with Operations Research; 

from a vision on the future to the current state of re-

search, and from a tutorial to real life applications.

The list of speaker includes:

Eric Postma (Tilburg University, Jheronimus Aca-

demy of Data Science): The true AI revolution

Max Welling (University of Amsterdam): Learning 

to solve OR Problems

Johan van Rooij (CQM): Safe and efficient inspec-

tion of railway tracks using deep learning models 

(Winner Hendrik Lorentz Prize for innovative 

applications of Data Science)

Marco Lübbecke (RWTH Aachen University): 

(How) does Machine Learning impact Operations 

Research?

Eline Werkman (ORTEC), Advanced modelling 

techniques applied on a Revenue Management 

solution for a holiday park provider

… and more …

More information on the invited speakers and the pro-

gramme will follow in the next weeks. www.lnmb.nl/

conferences/2019/announcementngblnmbseminar/

De koploze zwarte koningin


