
 
 
  

In ons dagelijkse leven is het toeval overal aanwezig, denk 
bijvoorbeeld aan een ontmoeting met een oud-kennis in een 
exotisch land, de lotto of nog crashes in de financiële markten. 
Maar ook in het voorspellen van diverse natuurverschijnselen 
zoals aardbevingen en –verschuivingen, overstromingen etc. 
vinden we het toeval terug. Kansrekening dankt haar bestaan 
aan het succes van de vele kansspelen in de 18de eeuw. Heden-
daagse kansrekening is nu een volwaardige tak van wiskunde. 
 
Onze kennis is beperkt en maakt het vaak onmogelijk om be-
paalde kansen expliciet te berekenen. We moeten bijgevolg 
onze toevlucht nemen tot benaderingen. Daarvoor is er meestal 
voldoende data nodig. Het klassieke voorbeeld is de centrale 
limietstelling. Ietwat minder bekend is de Darling-Erdős stelling. 
De laatstgenoemde beschrijft het gedrag van het maximum van 
de eerste n sommen van toevalsvectoren.  
 
Deze thesis bevat een diepgaande studie over de Darling-Erdős 
stelling in het klassieke geval van identiek verdeelde en onaf-
hankelijke toevalsvectoren. Onze observaties zijn als het ware 
afkomstig van identieke proeven zodanig dat elke uitkomst geen 
enkele invloed uitoefent op de andere uitkomsten. We geven 
optimale voorwaarden voor de stelling. Deze stelling houdt 
verband met een andere fundamentele stelling, de zogenaamde 
wet van de geïtereerde logaritme. Deze wet beschrijft de 
schommelingen van sommen van toevalsvectoren. 
 
Verder geven we een karakterisering van zogenaamde “upper en 
lower classes„ voor partieelsommen van toevalsvectoren. 
Bijgevolg kunnen we niet-dalende rijen van positieve getallen 
partitioneren in twee bijna zekere klassen: degenen waar de 
som van toevalsvectoren groter is dan een eindig aantal getallen 
(“upper class„) of een oneindig aantal getallen (“lower class„). 
Hierbij veralgemenen we bestaande resultaten van het één-
dimensionele naar het multidimensionele kader. 
 
De conclusie bevat enkele open problemen die in de toekomst 
onderzocht zullen worden en van belang zijn voor toepassingen. 
In de praktijk is het namelijk meer de regel dan de uitzondering 
dat data zwakke of sterke afhankelijk vertonen. 
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