
Samenvatting (Summary in
Dutch)

Dit proefschrift behandelt een aantal onderwerpen uit de multivariate ana-
lyse, waarbij het begrip ‘multivariate analyse’ ruim moet worden gëınterpre-
teerd. Naast onderwerpen uit de multivariate statistiek in enge zin, besteden
we ook aandacht aan matrixrekening, ‘sum-constrained linear models’, mar-
keting en tekstanalyse.

In hoofdstuk 2 beginnen we met bekende en minder bekende resulta-
ten omtrent de multivariate normale verdeling en de niet-centrale Wishart
verdeling. We richten ons in het bijzonder op de singuliere normale verde-
lingen, dat wil zeggen, verdelingen van een normaal verdeelde stochast met
uitkomsten in een affiene deelruimte. Als de covariantie matrix Σ van de toe-
vallige vector X ∼ Nm(µ,Σ) singulier is, dan is de kansdichtheidsfunctie
van X slechts gedefinieerd op een affiene deelruimte. Een voordeel hiervan
is dat er geen transformatie hoeft plaats te vinden om toch met kansdicht-
heidsfuncties te kunnen werken. De Wishart verdeling is het multivariate
analogon van de chi-kwadraat verdeling. De niet-centrale Wishart verdeling
beschrijft de verdeling van de steekproef covariantiematrix S behorende bij
een steekproef uit Nm(µ,Σ). We geven noodzakelijke en voldoende voor-
waarden voor het positief definiet zijn van S. Wij generaliseren een bekende
stelling over de verdeling van gepartitioneerde Wishart matrices naar het
singuliere geval. Hoewel Srivastava en Khatri (1979) hebben opgemerkt dat
deze stelling ook geldt voor het singuliere geval, is hier, voor zover wij we-
ten, geen formeel bewijs van bekend. Ook proberen we deze stelling uit te
breiden naar de situatie van een niet-centrale Wishart verdeling. We laten
zien dat in een aantal bijzondere gevallen de stelling in zijn geheel te gene-
raliseren is, maar dat dit in het algemeen niet mogelijk is. Wij laten zien hoe
ver we kunnen komen en waar het precies fout gaat.

Naast de normale verdeling besteden we in hoofdstuk 2 ook aandacht
aan de klasse van sferische en elliptische verdelingen. We besteden in het bij-
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zonder aandacht aan een belangrijke stelling van Schoenberg (1938) over de
klasse van sferische verdelingen, waarbij de normale verdeling een belangrij-
ke rol speelt. Sferische en elliptische verdelingen hebben, net als de normale
verdeling, de eigenschap dat de kansdichtheid constant is op bollen, respec-
tievelijk ellipsöıden. Een verschil is echter dat de staarten van deze verde-
lingen anders kunnen zijn. Ondanks het feit dat normaliteit een populaire
aanname is bij het analyseren en modelleren van gegevens, zijn er situaties
waarin normaliteit geen redelijke aanname is. In de praktijk, bijvoorbeeld
bij financiële gegevens, gebeurt het regelmatig dat er uitschieters in de data
zijn, of dat de staarten van de verdeling veel dikker zijn. In dit soort gevallen
is het vaak beter om een verdeling uit de klasse van sferische en elliptische
verdelingen te gebruiken. In plaats van het karakteriseren van een verdeling
aan de hand van de kansdichtheidsfunctie, kan het handig zijn om hier-
voor de karakteristieke functie te gebruiken. Net als de kansdichtheidsfunc-
tie is de karakteristieke functie ψ(t), t ∈ Rm, van een m-dimensionaal sfe-
risch verdeelde stochast een functie van de afstand van t tot de oorsprong,
dat wil zeggen, ψ(t) = φ(‖t‖). De klasse van symmetrische karakteristie-
ke functies φ zodanig dat φ(‖t‖), t ∈ Rm, een m-dimensionale karakteris-
tieke functie is, wordt aangeduid met Φm, en als φ ∈ Φk voor alle k, dan
zeggen we dat φ ∈ Φ∞. Als k toeneemt, dan wordt de klasse Φk kleiner,
ofwel Φ1 ⊃ Φ2 ⊃ · · · ⊃ Φ∞. Een oud en fundamenteel resultaat van Schoen-
berg (1938) beschouwt de klasse Φ∞. Deze belangrijke stelling zegt dat een
karakteristieke functie die de verdeling van een stochast X beschrijft tot
de klasse Φ∞ behoort, dan en slechts dan als X een mengsel van normale
verdelingen is, waarbij er gemengd wordt met betrekking tot de varianties.
Het bewijs van Schoenberg’s resultaat is echter erg moeilijk en omvangrijk.
Alternatieve bewijzen zijn wel bekend, maar deze zijn ook vrij technisch
en gecompliceerd. Een alternatief bewijs in de context van ‘exchangeabili-
ty’ is gegeven door Kingman (1972). Wij geven een nieuw en korter bewijs
waarbij we gebruik maken van elementaire technieken uit de kansrekening.
In navolging van Kingman wijzen we ook op de relatie tussen sfericiteit en
exchangeability.

De matrix V = A−XY∗, met A een inverteerbare k×k matrix, en X en Y
k× p matrices, speelt een centrale rol in hoofdstuk 3. Dit type matrix komt
veelvuldig voor in statistische en econometrische toepassingen. We besteden
in het bijzonder aandacht aan het geval A = Ik, omdat veel eigenschappen
van de matrix V afgeleid kunnen worden van de matrix Q = Ik −XY∗. Voor
het geval Y∗X = Ip leiden we een eenvoudige uitdrukking af voor de Moore-
Penrose inverse van Q. Hieruit is de Moore-Penrose van V voor het geval
dat Y∗A−1X = Ip eenvoudig af te leiden. Ook worden verschillende decom-
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posities afgeleid die verband houden met de eigenwaarden en de singuliere
waarden van Q. In het geval p = 1 besteden we aandacht aan de eigen-
waarden en eigenvectoren van de matrix V . Een speciaal geval van de matrix
V met p = 1 is de matrix Ω = diag(d) − (ι′nd)−1dd′. Deze matrix wordt
gebruikt voor het modelleren van de covariantiematrix van het lineaire re-
gressiemodel waarbij de afhankelijke variabele optelt tot een constante, de
zogenaamde ‘sum-constrained linear models’. Deze covariantiematrix heeft
de eigenschap dat Ωιn = 0, zodat Ω singulier is. We geven een aantal eigen-
schappen van deze matrix Ω waar we in de hoofdstukken 4 en 5 gebruik van
kunnen maken.

Hoofdstuk 4 gaat verder in op de covariantiematrix Ω zoals hierboven
beschreven. Gëınspireerd door de discussie over deze covariantiematrix, be-
schouwen we in dit hoofdstuk twee aspecten van een covariantiematrix, na-
melijk, de rang en de structuur. Wij zijn in het bijzonder gëınteresseerd in
het zuinig parametriseren, het reduceren van de rang, en combinaties hier-
van. In de statistiek en de econometrie is het zuinig parametriseren van een
covariantiematrix vaak een doel op zich. Zuinige parametrisaties zijn aan-
trekkelijk in verband met, bijvoorbeeld, statistische inferentie, identificeer-
baarheid en overfitting. Ook wordt vaak een rangconditie opgelegd. Naast
het belang van rangreductie bij de zogenaamde ‘sum-constrained linear mo-
dels’, speelt rangreductie ook vaak een rol bij technieken op het gebied van,
bijvoorbeeld, de toegepaste statistiek en de psychometrie. Een probleem
dat uitgebreid wordt onderzocht is het benaderen van een covariantiema-
trix met gegeven hoofddiagonaalelementen door een matrix van lagere rang.
We gebruiken de gegeneraliseerde variantie hierbij als criterium. In de con-
text van de ‘sum-constrained linear models’ beschouwen we een interessant
probleem met betrekking tot het schatten van een covariantiematrix met ge-
geven diagonaalelementen. Een groot gedeelte van dit hoofdstuk richt zich
op bovengenoemde matrix Ω omdat deze ook een grote rol speelt in hoofd-
stuk 5.

Hoofdstuk 5 behandelt de zogenaamde ‘sum-constrained linear models’,
modellen waarbij de afhankelijke variabele optelt tot een constante. Dit ty-
pe model kent vele toepassingsgebieden, bijvoorbeeld binnen de marke-
ting, waar de marktaandelen van verschillende producten, of de kansen dat
een bepaald product wordt gekozen, optellen tot één. We besteden eerst
uitgebreid aandacht aan het begrip logische consistentie van deze ‘sum-
constrained models’. Hoewel in de literatuur veel geschreven is over logische
consistentie van deze modellen, is er in de loop van de tijd onduidelijkheid
over dit onderwerp ontstaan. Daarnaast is een aantal resultaten inmiddels
algemeen geaccepteerd, hoewel deze resultaten niet compleet of zelfs niet
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correct blijken te zijn. Door twee gerelateerde expliciete definities van het
begrip logische consistentie te geven, maken we een aantal verschillen dui-
delijk die in de loop van de tijd niet duidelijk naar voren zijn gebracht. Daar-
naast geven we een aantal voorbeelden die duidelijk maken dat de literatuur
op een bepaald punt niet volledig is geweest. Door middel van een elegan-
te en directe aanpak leiden we noodzakelijke en voldoende voorwaarden af
voor de regressoren en parameters van een model zodat het ‘logisch consis-
tent’ is. Naast logische consistentie is ook identificeerbaarheid van het mo-
del een belangrijk punt. We geven noodzakelijke en voldoende voorwaarden
voor de identificeerbaarheid van het lineaire model waarbij de afhankelijke
variabele optelt tot een constante. Tenslotte richten we ons op het schatten
van het model met behulp van maximum likelihood technieken. Het simul-
taan schatten van de parameters β en Ω blijkt erg moeilijk. Het schatten van
β gegeven Ω en vice versa, daarentegen, is eenvoudiger. In dit soort situaties
biedt een iteratief algoritme uitkomst. We bespreken dit algoritme niet in
detail, maar we wijzen wel op een aantal subtiliteiten met betrekking tot het
schatten van de parameters.

Van de meer theoretische onderwerpen in de hoofdstukken 2–5, ver-
schuiven we de aandacht naar het meer praktische onderwerp tekstanalyse
in de hoofdstukken 6 en 7, hetgeen tevens een boeiend toepassingsgebied
is van de multivariate statistiek. In hoofdstuk 6 geven we een overzicht van
de ontwikkelingen op het gebied van de tekstanalyse. Tekstanalyse is in de
loop van de jaren steeds belangrijker geworden, mede door het enorme tem-
po waarin de beschikbare hoeveelheid tekstuele data groeit. Alleen al de
hoeveelheid tekstuele informatie die via het internet beschikbaar is, groeit
sneller dan het tempo waarin deze gegevens geanalyseerd kunnen worden.
Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande die het mogelijk maken automatisch
informatie te destilleren uit online data bestanden, denk bijvoorbeeld aan
zoekmachines. Bij het analyseren van teksten moet zowel de inhoud van
documenten zelf als de onderlinge verbanden tussen de documenten wor-
den meegenomen om tot een maximaal resultaat te komen. Hoofdstuk 6
beschrijft een aantal standaard procedures en technieken uit de (kwantita-
tieve) tekstanalyse. Van het voorbewerken van de teksten om ze geschikt te
maken voor verdere analyses, het representeren van de gegevens zodat ze
in kwantitatieve analyses kunnen worden gebruikt tot en met de analyses
zelf. Enkele recente ontwikkelingen en technieken worden besproken. We
bespreken één techniek in het bijzonder, genaamd Latent Semantic Analysis
(LSA), en we illustreren deze techniek aan de hand van een voorbeeld. Een
nadeel van deze techniek is dat deze moeilijk interpreteerbaar is. Daarom
introduceren we een alternatieve techniek, die sterk lijkt op LSA, maar die
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beter interpreteerbaar is.
Dit proefschrift besluit met een case study waarin de verschillende as-

pecten die in hoofdstuk 6 besproken zijn naar voren komen. Hoofdstuk 7
laat zien hoe tekstanalyse gebruikt kan worden voor het analyseren van de
inhoud van open vragen behorende bij een enquête. Tijdens een experiment
zijn verschillende soorten mayonaise geëvalueerd door 165 respondenten
op een 10-punts schaal, met aan het eind de mogelijkheid om opmerkin-
gen te maken. Meestal wordt ‘preference mapping’ gebruikt om te achter-
halen welke sensorische eigenschappen van een product de voorkeuren van
een consument bepalen. Als alternatief gebruiken wij de opmerkingen van
de consumenten om deze relatie te onderzoeken. Door woorden te tellen
en naar woordcombinaties te kijken, zijn we in staat om met behulp van
correspondentie-analyse een visuele representatie te construeren die ver-
gelijkbaar is met de ‘preference map’. De overeenkomst tussen de visuele
representatie die resulteert na correspondentie-analyse en de ‘preference
map’ is opmerkelijk, met het bijkomende voordeel dat deze eerstgenoemde
geformuleerd is in termen van het taalgebruik van consumenten. Het blijkt
ook dat consumenten het eenvoudiger vinden om commentaar te geven op
punten waarover ze ontevreden zijn dan op punten waarover ze wel tevre-
den zijn. Deze case study laat zien dat tekstanalyse bepaalde inzichten kan
geven en kwantitatieve bevindingen kan versterken. Een belangrijke factor
voor het succesvol zijn van tekstanalyse is geschikte software. Met name
in het bewerken van de gegevens zodanig dat ze geschikt zijn voor verde-
re analyses gaat erg veel tijd zitten. In een andere studie zal dit opnieuw
moeten worden gedaan. De huidige software faciliteert het analyseren van
de tekstuele gegevens, zodat op vrij eenvoudige wijze een overzicht van de
teksten kan worden gegeven. Om de gegevens op een meer gedetailleerd ni-
veau te analyseren is het menselijke brein echter nog steeds een onmisbare
factor. Computers zijn (nog) niet in staat om een tekst daadwerkelijk te ‘be-
grijpen’. Onze kwantitatieve benadering kan ons inziens worden verbeterd
door gebruik te maken van semantiek.




