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Mijn weekblad 
Redacteur Ton Oosterhuis 

Het was feest deze week in de Villa Maja. Daar-

naast naar aanleiding van een van mijn boeken 

iets over mijn leven met de statistiek. 

Een bruiloft in de Villa Maja 

Op vrijdag 14 mei trouwde Nicole, die altijd alle 

activiteiten verzorgt in de Villa Maja, de zorgvilla 

waarin ik woon. De bruidegom was Sam, een lid 

van de vrijwillige brandweer en dus reden ze voor 

in zo’n mooie rode brandweerauto. Marcella sprak 

hen toe met een versje dat ik voor deze gelegen-

heid had geschreven:  

Lieve Nicole en beste Martijn, 

vandaag is voor jullie het mooiste festijn. 

Daarom deze speech en die is dus op rijm. 

Waarom dat zo is niet echt een geheim. 

Want dankzij Nicole was het altijd een feest  

en zijn hier de dagen steeds vrolijk geweest, 

met ballen en sjoelen, we speelden wat af  

en dankzij Nicole was dat nimmer een straf. 

Nu ga je voorlopig een tijdje genieten 

en thuis maar je eigen bloemen begieten. 

En wij in de villa moeten maar even  

zonder jouw activiteiten leven. 

En dus Martijn, maak je borst maar nat 

tot jij al haar acties ook hebt gehad. 

Hoe het ook zij, ik wens jullie beiden 

geluk in een leven dat velen benijden. 

Mijn leven in de statistiek 

Met statistiek heb ik mij in een bepaalde periode 

van mijn leven intensief beziggehouden, zowel als 

marktonderzoeker, als ook dikwijls als docent. 

In die tijd schreef ik ook het boekje De pijl van 

Zeno over de geschiedenis van de statistiek. Blij-

kens de vele vermeldingen op Internet is er nog 

steeds vraag naar. Maar onlangs schreef Lex Oli-

vier mij ”Een ereplaats in mijn boekenkast is inge-

ruimd voor “De Pijl van ZENO” Een uniek histo-

risch overzicht. Op internet is wel wat te vinden 

over de geschiedenis van de statistiek maar dit is 

veel te technisch en legt geen link met de praktijk. 

Er is nog 1 exemplaar bij BOL.COM ad 12.50. 

Kan je er niet aan gaan werken dat meer van jouw 

werk op internet komt te staan? Dan krijgt het een 

eeuwigheidswaarde. Het ZENO-boek verdient het. 

Maar het is niet gedigitaliseerd en dat is een pro-

bleem.” 

Ik heb hem dus een digitale kopie van het boek 

gestuurd met de mededeling dat hij daarmee maar 

moest doen wat hem goeddunkt. 

Een van de specialismes waarmee ik mij bezig 

hield betrof het onderwerp “MULTIVARIATE 

ANALYSES”  Toen ik in 1977 voor een bomvolle 

zaal in de RAI een eendaagse cursus over dit on-

derwerp gaf, schreef het vakblad Adformatie 

daarover: “Drs A. Oosterhuis van Socmar leverde 

een mammoetprestatie door achter elkaar, een 

hele dag, ook voor niet wiskundig geschoolden 

boeiend en begrijpelijk te praten over multivariate 

analyses. Dat deed hij in de Amsterdamse RAI 

voor een groot aantal leden van de NVM.” 

In de vooraankondiging had ik laten opnemen dat 

alleen kennis van de wet van Pythagoras voldoen-

de was, om het betoog te kunnen volgen. Dat feit 

gaf een redacteur van Volkskrant een spottend 

stukje in de pen, maar het was wel waar. 

Een ander werkstuk in deze categorie was het in 

1993 verschenen Werkboek bij Statistiek voor 

Marketing Beslissingen, dat van tekeningen werd 

voorzien door mijn kleinzoon die ook de cover 

ontwierp voor De pijl an Zeno.  


