
HEIN PICARD 

1959 

Hein Picard werd geboren op 24 oktober 1925 te Den Haag van Belgische 
ouders. Na aldaar zijn middelbare studies gedaan te hebben begon hij in 1942 
studies voor natuurkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool te Delft. 
Reeds in februari 1943 echter werden de Nederlandse universiteiten gesloten 
om er later nog slechts diegenen toe te laten, die een loyauteitsverklaring jegens 
de Duitse bezetter wilden ondertekenen. 
Na de bevrijding kon hij dan zijn 
studies hervatten; hij kwam aan de 
Rijksuniversiteit te Gent. Dank zij 
een speciale toelating kon hij enigs
zins de door de oorlog verloren tijd 
terug inhalen door het afleggen van 
de twee jaren candidatuur in de 
wetenschappen in het ene academi
sche jaar 1945-1946. In 1948 werd 
hij licentiaat in de wetenschappen, 
groep der wiskundige wetenschappen; 
zijn specialisatie was de Analyse, waar
bij hij als licentiaatsverhandeling de 
"Bijna-periodieke functies" behan
delde. Aansluitend werd hij ook 
geaggregeerde van het Middelbaar 
Onderwijs van de Hogere Graad. 
Onmiddellijk na zijn militaire dienst
plicht - hij werd opgeleid tot 
reserve-officier en is thans reserve
luitenant - volgde hij een speciaal 
programma aan de H.S.H.E.W. om 
in 1952 licentiaat in de economische wetenschappen te worden met als ver
handeling een theoretisch onderzoek van de indexcijfers. Vervolgens werd hij 
in 1958 doctor in de economische wetenschappen, waarbij hij een statistisch
methodologische studie over de invloedssfeer van een grote stad voorlegde. 
Ondertussen verkreeg hij voor 1950-1952 een mandaat van aspirant van het 
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, gevolgd door een mandaat 
van Aangesteld Navorser, hem toegekend voor de periode 1952-1954. In maart 
1953 echter verzaakte hij aan dit laatste mandaat wegens zijn benoeming tot 
assistent bij het seminarie van Prof. A. De Ridder in de H.S.H.E.W., functie, 
die hij vervulde tot in oktober 1958 om dan benoemd te worden tot werkleider 
bij hetzelfde seminarie. 
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Vanaf het academisch jaar 1955-1956 werd hij aangeduid tot suppleant voor de 
cursus "Verzekeringen" in de Faculteit der Rechten en in de H.S.H.E.W. 
Daarbij kwam vanaf het academisch jaar 1957-1958 de suppleantie voor de 
cursus "Demografie" in de Faculteit der Rechten. 
Op 29 mei 1959 werd hij aan de Vrije Universiteit te Brussel belast met de cursus 
"Algemene Statistiek, met oefeningen" in de Nederlandstalige afdeling van de 
Faculteit van Sociale, Politieke en Economische Wetenschappen. 
Bij K.B. van 14 december 1959 werd hij benoemd tot docent in de Faculteit der 
Rechten van de Rijksuniversiteit te Gent, belast met de volgende cursussen ter 
vervanging van de Heer Prof. Emer. A. De Ridder: in de Faculteit der Rechten: 
"Statistiek met oefeningen" en "Grondige studie van vraagstukken lopende over 
de statistiek, met oefeningen"; in de H.S.H.E.W.: "Grondbeginselen van de 
statistiek, met oefeningen" en "Statistiek, bijzondere vakken, met oefeningen"; 
in het H.I.O.W.: "Statistiek toegepast op de zielkunde, met oefeningen" en 
"Statistiek toegepast op de opvoedkunde, met oefeningen"; in de Faculteit der 
Wetenschappen: "Overzicht der Statistiek". 
Hij heeft daarbij de directie van het Seminarie voor Statistiek, dat in juni 1960 
officieel door de Beheerraad van de Universiteit erkend werd, maar dat in feite 
reeds lang te voren door Prof. A. De Ridder opgericht was. 
In 1951 werd hij gecoöpteerd als lid van de Société Belgede Statistique. Van bij 
de oprichting in 1955 maakte hij deel uit van het "Studie- en Onderzoekscentrum 
voor Sociale Wetenschap pen" aan de Gentse Rijksuniversiteit. 
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PUBLIKATIES VAN HEIN PICARD 

Het verband tussen werkelijke verdeling, Joutenverdeling en waarneembare verdeling, in: "Statistica" 
(Rijswijk), jaargang 3, nr. 3, Heft 2, blz. 103-112, 1951. 
A noteon the maximum value ofkurtosis, in de "Annals of Mathematica! statistics" (U.S.A.), vol. 22, 
nr. 3, blz. 480-482, 1951. 
Uiterste waarde van het gemiddelde van de Pde machten van de N reële waarden X, in "Simon Stevin" 
(Groningen), jaargang 28, blz. 146-150, 1951. 
The irregularity of slivers, in "Joumal of the Textile Institute" (Manchester), vol. 42, nr. 12, blz. 
T503-T509 van de Transactions, 1951. 
The irregularity of slivers, II; in "Joumal of the Textile Institute" (Manchester), vol. 43, nr. 6, 
blz. T251-T261 van de Transactions, 1952. 
De wiskunde in de moderne economie; in "De Vlaamse Gids", Brussel, april 1953, jaargang 37 
blz. 230-240. 
Een wiskundig statistische theorie van de onregelmatigheid van garens; in "Bulletin de la Société Beige 
de Statistique", jaargang 2, blz. 20-39, 1953. 
The irregularity of slivers, III; in "Journal of the Textile Institute, Manchester, vol. 44, nr. 7, blz. 
T307-T316 van de Transactions, 1953. 
Een tweetal willekeurige bewegingen in een vlak; in "Simon Stevin", Groningen, jaargang 30, 
aflevering I, blz. 25-43, 1954. 
Federalisme in België; in "De Vlaamse Gids", januari 1954, blz. 12-41; eveneens verschenen als 
15e uitgave van het Julius Vuylsteke Fonds, 1954. 
De talentelling in en rond Brussel, in "De Vlaamse Gids", januari 1955, blz. 1-18 ( + 4 kaarten). 
Moderne methodes van statistisch en ekonometrisch onderzoek, in "tijdschrift voor Sociale Weten
schappen", Gent, jaargang 1, nr. 1-2, blz. 126-145, 1956. 
Nog over de samengevoegde logistische expansie, in "Tijdschrift voor Economie", Leuven, jaargang III, 
nr. 1, blz. 84-87, 1958. 
Wat is de talentelling?, in "De Vlaamse Gids", maart 1960, blz. 133-155. 
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