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1.1 Kansloze Situaties 

Uitspraken van de vorm “deze gebeurtenis heeft X procent kans” zijn in de praktijk vaak 
betekenisloos. In veel alledaagse situaties kan men eigenlijk niet spreken van “kansen”, 
hoewel de meeste mensen (inclusief wiskundigen!) dit vaak wel doen. Dit artikel gaat over dit 
soort “kansloze situaties,” die ik bespreek aan de hand van drie voorbeelden:  

-Het 3-Gevangenen Probleem. Een wiskundige puzzel die laat zien dat een  eenduidige 
“kans” soms niet bestaat (Sectie 2). 

-Het 3-Deuren Probleem. Een, veel bekendere,  wiskundige puzzel die laat zien dat onze 
intuitie hierover vaak verkeerd  is (Sectie 3). 

-Het 1-Gevangene Probleem. Dit is het waargebeurde verhaal van een recente rechtzaak 
waarin de veroordeling mede op basis van kansberekening is gebeurd. Het laat zien dat onze 
pogingen om over  “kansen” te praten als die er niet zijn, desastreuze gevolgen kunnen 
hebben! 

 

Ik zal het hier maar heel kort over het 1-Gevangene Probleem hebben. Het wordt uitgebreider 
behandeld in deel II van dit artikel, dat in het volgende nummer van Bilogical zal verschijnen. 
Daar zal het ook gaan over het boeiende gebied van statistiek in de rechtzaal, meer in het 
algemeen: zijn er überhaupt situaties in de rechtzaal waarin het gebruik van kansberekening 
te rechtvaardigen valt? En wat denken statistici hierover? 

 

Voordat ik begin met het beschrijven van kansloze situaties, zal ik even uw geheugen 
opfrissen met betrekking tot kansrekening.  

 

1.2 De Dobbelsteen – Conditionele Kansen 

Stel ik gooi met een eerlijke dobbelsteen; ik zie de uitkomst (een getal tussen 1 en 6) maar u 
ziet de uitkomst niet. Ik vertel u ofwel “de uitkomst is even” ofwel “de uitkomst is oneven”. Stel 
dat ik u vertel “de uitkomst is even.” Wat  is volgens u dan de kans dat er “4” is  gegooid? U 
zegt: er zijn nog drie mogelijkheden over. Die hebben allemaal gelijke kans, dus: de kans op 
“4” is nu 1/3.  

Dat is een correcte redenering. Eerst was de kans 1/6. U past deze kans aan omdat u nieuwe  
informatie heeft; dit heet conditioneren. De kans is nu 1/3 geworden. We zeggen: “de 



conditionele kans op “X=4”, gegeven  dat “X is even”, is 1/3”. (in het Nederlands wordt 
meestal trouwens van ‘voorwaardelijke kansen’ in plaats van ‘conditionele kansen’ 
gesproken. Ik houd het bij ‘conditioneel’ omdat ik het woord ‘conditioneren’ veel ga gebruiken)  

 

 

2. Het Drie Gevangenen Probleem (1959) 
 

Dit probleem duikt voor het eerst op in de literatuur in 1959, in de column van Martin Gardner 
in de Scientific American. Het gaat als volgt. Er zijn drie gevangenen, A, B en C. Twee van 
hen worden willekeurig uitgekozen en zullen worden terechtgesteld. De gevangenen weten 
dit. Bijvoorbeeld, A wordt met kans 2/3 geëxecuteerd, dus hij overleeft met kans 1/3. Rita, de 
cipier, komt langs. A vraagt haar of  zij misschien kan zeggen of B of C wordt  terechtgesteld. 
De cipier zegt: B. Wat is nu de nieuwe kans dat A wordt terechtgesteld?  

 

We kunnen hier op twee manieren naar kijken. In 
eerste instantie lijkt het alsof de cipier geen nieuwe 
informatie over A’s overlevingskans geeft. A wist toch 
al dat B of C zou worden terechtgesteld. Dus volgens 
deze redenering blijft de kans dat A overleeft 1/3. 

De tweede manier om ernaar te kijken is te gaan 
conditioneren. Het blijkt dat met conditioneren, de kans 
ineens omhoog springt naar 1/2!  Er waren nl. eerst 
drie mogelijkheden met gelijke kans: A overleeft, B 
overleeft, C overleeft.  Nadat de cipier zegt “B wordt 
terechtgesteld,” zijn er nog twee mogelijkheden over: A overleeft, C overleeft. Dus de kans 
dat A overleeft is nu 1/2 ! 

 

Als ik lezingen over dit onderwerp geef, dan richt ik mij op dit moment altijd tot het publiek met 
de vraag of iedereen die denkt dat conditioneren (antwoord 1/2) hier correct is, zijn hand wil 
opsteken. Laatst stak zo’n 10% van de zaal zijn hand op. Helaas is conditioneren hier 
verkeerd! Om dit in te zien, hoeven we alleen maar te bedenken dat als de cipier C in plaats 
van B had geantwoord, we met conditioneren ook op 1/2 waren gekomen. Dus: A stelt een 
vraag, en wat het antwoord op die vraag ook is, nadat hij het antwoord heeft gehoord gaat de 
kans dat hij het overleeft omhoog. Dat kan niet goed zijn! Conditioneren geeft blijkbaar niet 
altijd het juiste antwoord. 

Ik vraag vervolgens aan het publiek wie er denkt dat het eerste antwoord (kans blijft 1/3) 
correct is. Nu steekt soms wel zo’n 20% van het publiek zijn hand op. Bij nader inzien is dat 
ook niet helemaal goed, alhoewel het hier subtieler ligt.  

Het juiste antwoord is: je kunt niet meer zeggen wat de kans is, tenzij je extra aannames doet 
over de psyche van de cipier. Om dit uit te leggen kan ik het beste eerst even teruggaan naar 
het dobbelsteenverhaal.  

 



2.1 Dobbelstenen en Correcte Kansuitspraken  

Net als zojuist gooi ik met een eerlijke dobbelsteen die u niet ziet. Ik vertel u ofwel “de 
uitkomst lag tussen 1 en 3” ofwel “de uitkomst lag tussen 4 en 6”. Ik vraag u wat de kans op 
‘4’ is. U bepaalt het antwoord door te conditioneren. Als ik zeg “tussen 1 en 3,” dan zegt u: 
“de kans op ‘4’ is 0”. Als ik zeg “tussen 4 en 6,” dan zegt u: “de kans op ‘4’ is 1/3”. Dit is 
geheel correct. Maar waarom is het eigenlijk correct? Wat voor uitspraak doet iemand 
eigenlijk over de wereld om hem heen als hij of zij zegt “de kans op 4 is 1/3”? Om dat te zien 
doen we een gedachtenexperiment: we gaan hetzelfde spelletje 6000 keer herhalen. Omdat 
we ervan uitgaan dat de munt eerlijk is, zal ik ongeveer 3000 keer zeggen “tussen 4 en 6”. In 
ongeveer 1000 van die 3000 gevallen (1/3 dus) is de  uitkomst ‘4’. 

Dus, en dit is de clou van het het verhaal: de uitkomst is ‘4’ in ongeveer 1 op de 3 van de 
gevallen waarin u zegt  “de kans op ‘4’ is 1/3.” We kunnen dan zeggen dat uw kansuitspraak 
”correct” is: als we de situatie waarin u de uitspraak doet voldoende vaak herhalen, en de 
onderliggende aannames (eerlijke dobbelsteen) kloppen, dan zal de waargenomen frequentie  
van een uitkomst ongeveer gelijk zijn aan de kans die u heeft vermeld.1 In dit voorbeeld 
“werkt” conditioneren dus, omdat het tot correcte kansuitspraken leidt. Ik geef nu echter een 
soortgelijk voorbeeld waarin conditioneren niet werkt. 

 

2.2 Dobbelstenen en Correcte Kansuitspraken – Vers 2 

Stel, we spellen het bovenstaande spel, maar ik vertel u nu ofwel “de uitkomst lag tussen 1 en 
4 ” (in plaats van: tussen 1 en 3, zoals net) ofwel “de uitkomst lag tussen 4 en 6”. Ik vraag u 
nu de kans op ‘4’ te bepalen. U bepaalt deze kans wederom door te conditioneren. Dus als ik 
zeg “tussen 4 en 6” zegt u nog steeds: de kans op “4” is 1/3. Stel nu dat we deze variatie van 
het spel vaak herhalen. Het verschil met de vorige situatie is dat ik thans, steeds als de 
uitkomst 4 is, een keuze heb in wat ik u ga vertellen. Ik kan het bijvoorbeeld zo doen: als de 
uitkomst 4  is zeg ik altijd “tussen 1 en 4” en nooit “tussen 4 en 6.” Als we het spelletje 6000 
keer spelen, zal ik dan ongeveer 2000 keer “tussen 4 en 6” zeggen. Elk van die keren zult u 
zeggen: “de kans op 4 is 1/3”, maar in werkelijkheid zal van al die keren de uitkomst geen 
enkele keer 4 zijn. Uw uitspraak “kans op 4 is 1/3” is dan dus niet  correct; in dit geval had u 
moeten zeggen ‘0’, dus conditioneren geeft het verkeerde antwoord. Maar het echte 
probleem ligt niet bij conditioneren. Er bestaat in feite geen enkele methode om uw kansen 
aan te passen die wel altijd het juiste antwoord geeft. Immers, ik zou zelf ook een eerlijk 
muntje kunnen gooien als de daadwerkelijke uitkomst 4 is. Bij kop zeg ik “tussen 1 en 4”, en 
bij “munt” zeg ik “tussen 4 en 6.” In dat geval zal ik ongeveer 2500 keer “tussen 1 en 4” 
zeggen, en ongeveer 500 van die keren zal de uitkomst “4” zijn. De “correcte” kans is dan dus 
1/5. Ik kan ook met een valse munt gooien om te bepalen wat ik ga zeggen, en op deze 
manier kan ik iedere frequentie tussen 0 en 1/3 bereiken. Ik zou de keuze ook af kunnen laten 
hangen van de kleur van de eerstvolgende auto die ik buiten langs zie rijden, of wat dan ook. 
Het is duidelijk: als u niet weet op wat voor manier ik de keuze maak wat ik u ga vertellen 
telkens als de daadwerkelijke uitkomst 4 is, dan is het voor u onmogelijk om een correcte 
kans te bepalen, met wat voor methode dan ook. We zouden ook kunnen zeggen: een 
“correcte” kans bestaat nu niet meer, tenzij we bereid zijn extra aannames te doen. Een 
uitspraak als “de kans is X”, voor wat voor X dan ook, is potentieel geheel verkeerd, of zelfs 
betekenisloos, tenzij X een interval in plaats van een getal is, of tenzij er bij verteld wordt wat 

                                                 
1
 Er zijn veel toepassingen van kansrekening waarbij het subtieler ligt, maar daar zal ik hier verder niet op 

ingaan. 



voor aannames gedaan worden over de keuzes die ik maak. 2 

 

2.3 Terug naar de Drie Gevangenen – Keuze en Overlap 

Ook het 3-gevangenen probleem wordt veroorzaakt doordat de cipier (soms) een keuze heeft 
in wat zij gaat vertellen. Als A overleeft (B en C worden geëxecuteerd), kan de cipier kiezen of 
zij B of C zegt. De echte kansen zijn wederom niet te bepalen als men niet weet wat voor 
strategie de cipier dan volgt. Als de cipier een eerlijk muntje gooit om te kiezen of zij B of C 
zegt, dan blijft A’s overlevingskans 1/3, wat ze ook zegt. Vandaar dat sommigen wel iets 
voelen voor het antwoord ‘de kans blijft 1/3’: daarin zit de impliciete aanname dat de keuze 
van de cipier onafhankelijk is van de daadwerkelijke uitkomst. Toch is het niet goed om 
zomaar te zeggen ‘1/3’; wel goed is om te zeggen: ‘als ik ervan uitga dat de keuze van de 
cipier onafhankelijk is van de daadwerkelijke uitkomst, dan geeft zij A geen informatie en blijft 
de kans 1/3’. 

 

Kort samengevat: u kunt uw kansen alleen aanpassen aan nieuwe informatie als er geen 
mogelijke overlap zit in de informatie die u kunt krijgen, zodat de persoon of machine van wie 
u de informatie krijgt, nooit een keuze kan maken. In dat geval dient u de kansen aan te 
passen door te conditioneren. Als er wel mogelijke overlap is, dan zijn de kansen in feite niet 
meer goed gedefinieerd, en bestaat er geen enkele gegarandeerd-correcte methode om uw 
kans aan te passen. 

 

3.  Het Drie Deuren (Quizmaster) Probleem (+/- 1970)  
 

U doet mee aan een televisiequiz. In 
de studio zijn drie deuren. Achter 
één deur staat een auto, achter 
beide andere deuren een geit. Het 
spel gaat als volgt: U gaat voor een 
van de deuren staan. Monty Hall, de 
quizmaster, opent een van de twee 
andere deuren, en laat zien dat er 
een geit achter zit. U mag nu blijven 
staan, of wisselen naar de deur die 
nog dicht is. Vervolgens doet Monty 
de deur open waar u uiteindelijk 
voor bent gaan staan. Uw prijs is 
wat er achter die deur zit. U hoopt natuurlijk dat het de auto is. De vraag is nu: is het 
verstandig om te wisselen nadat Monty Hall een deur met een geit erachter heeft 

                                                 
2
 Wat ik een “correcte” kansuitspraak noem, wordt in de wiskundige literatuur meestal een “geijkte” 

kansuitspraak genoemd (in het Engels: calibrated). Het woord “correct” wordt in deze literatuur gereserveerd 
voor “correct volgens de wiskundige definitie van conditionele kansen”. Volgens deze definitie is in het spel met 
de uitspraken “tussen 1 en 4” en “tussen 4 en 6” de uitspraak “de conditionele kans op 4 gegeven “tussen 4 en 
6” is 1/3” een (wiskundig) wel correcte, maar (praktisch) niet geijkte uitspraak. Dit is puur een kwestie van 
terminologie en heeft verder geen consequenties voor ons verhaal.  



opengemaakt? We gaan er hierbij vanuit dat u zelf de eerste deur willekeurig hebt gekozen, 
en dat Monty (die weet waar de auto is) vervolgens hoe dan ook een deur met een geit zal 
openen. 

 

Het blijkt dat veranderen van deur zeer verstandig is. Grofweg gezegd verhoogt u hiermee uw 
winstkansen van 1/3 tot 2/3. Vrijwel alle mensen, inclusief de meeste wiskundigen, denken 
echter in eerste instantie dat het niets uitmaakt of u van deur wisselt of niet! Voor beide dichte 
deuren geldt immers dat de kans dat de prijs erachter zit, gelijk is? 

Een variant van het 3-deuren spel werd daadwerkelijk gespeeld in de quiz Let’s Make a Deal! 
die in de jaren ’60 en ’70 heel populair was in de VS, en die, inderdaad, gepresenteerd werd 
door ene Monty Hall. Hetzelfde spel was ook op de Nederlandse televisie te zien, in de 
Willem Ruis show, rond 1980. In 1990 beweerde Marilyn Vos Savant (volgens aanhoudende 
geruchten de “vrouw met het hoogste IQ ter wereld”) in haar column in het tijdschrift Parade 
dat het veel beter was om van deur te verwisselen. Meer dan 10000 lezers reageerden op 
deze column met de opmerking dat Vos Savant natuurlijk ongelijk had. Onder deze 
briefschrijvers waren meer dan honderd wiskundehoogleraren. Ook Paul Erdös, een van de 
grootste wiskundigen van de 20e eeuw, weigerde te geloven dat Vos Savant gelijk had. Er zijn 
hele boeken over het probleem geschreven (zie bijvoorbeeld G. von Randow, Das 
Ziegenproblem, Rowohlt 1992). Toch: de conclusie van Vos Savant is volkomen correct: in dit 
spel is het beter om van deur te verwisselen.  

Het grappige is dat, wiskundig gezien, het 3-gevangenen probleem en het 3-deuren probleem 
equivalent zijn. Net als bij het 3-gevangenen probleem zijn er in het 3-deuren probleem drie 
mogelijkheden: A, B en C. (A betekent hier dat de auto achter deur A zit; B betekent dat de 
auto achter deur B zit, en C dat de auto achter C zit). Stel u gaat voor deur A staan. Net als 
Rita geeft Monty u dan als informatie dat ofwel B niet het geval is, ofwel C niet het geval is (‘B 
is niet het geval’ betekende eerst ‘B overleeft niet’, en nu ‘geen auto achter deur B’). Stel dat 
Monty B zegt. Wanneer u denkt dat het nu niets uitmaakt of u voor A blijft staan of naar C 
gaat, komt dat omdat u (misschien onbewust) conditioneert: er waren eerst drie 
mogelijkheden met gelijke kans, A, B en C. Daarvan zijn er twee over, A en C. Die hebben 
dus nog steeds gelijke kans. Die kans is dus 1/2, en het maakt dus niet uit. We hebben al 
gezien dat deze redenering verkeerd is. Het gekke is dat vrijwel iedereen – wiskundige of niet 
– bij het 3-gevangenen probleem de juiste intuitie heeft (nl.: conditioneren werkt niet) terwijl bij 
het 3-deuren probleem vrijwel iedereen de verkeerde intuitie heeft (nl. conditioneren werkt 
wel). Dit voorbeeld laat nog eens duidelijk zien hoezeer onze intuitie bepaald wordt door de 
manier waarop we een en hetzelfde wiskundige probleem “verpakken.” Het probleem kan 
zodanig verpakt worden dat bijna iedereen de verkeerde intuitie heeft. 

 

3.1. Een Complicatie 

“Maar wacht nou eens even!” zult u nu misschien zeggen: de les van het 3-gevangenen 
probleem was nou juist dat, nadat de cipier B of C heeft gezegd, de kans op A eigenlijk niet 
meer gedefinieerd is, of in ieder geval, niet bepaald kan worden. Waarom kan men dan wèl 
zo’n stellige kansuitspraak doen in het equivalente drie-deuren probleem? We zeiden immers: 

 

“de kans om te winnen als men van deur verwisselt, is gelijk is aan 2/3.” (Uitspraak I)  



 

Dit lijkt hetzelfde als de uitspraak:  

 

“de kans dat de auto achter C zit nadat de quizmaster deur B heeft geopend, is 2/3; de kans 
dat de auto achter A zit, is nu dus 1/3.”  (Uitspraak II) 

 

Maar in het 3-gevangenen probleem hadden we juist gezegd dat, nadat Rita ‘B’ heeft gezegd, 
de uitspraak ‘de kans op A blijft 1/3’ verkeerd is, omdat de echte kans van Rita’s keuzes 
afhangt, en dus niet meer te bepalen is. Hoe zit dat nou? 

Het antwoord is subtiel: stel dat we voordat Monty Hall de eerste deur open doet, al bepalen 
dat we de volgende strategie gaan gebruiken: we kiezen eerst een willekeurige deur uit, zodat 
elke deur met kans 1/3 gekozen wordt. Vanaf dat moment noemen we de deur waar we voor 
staan deur A. Van de twee andere deuren moet er eentje verder naar links staan dan de 
andere. Die noemen we deur B; en de overgebleven deur noemen we deur C. Nu zal Monty 
dus of deur B of deur C openmaken en een geit laten zien. Welke deur Monty ook open 
maakt, wij gaan van deur veranderen en kiezen de overgebleven deur.  

Het is eenvoudig in te zien dat, als we het spel 3000 keer herhalen, en we volgen steeds 
bovenstaande strategie, we ongeveer 2000 van de 3000 keer zullen winnen. Dus de kans dat 
we winnen is inderdaad 2/3: uitspraak I, het antwoord van Vos Savant is correct. Maar toch is 
uitspraak II niet correct. Deze uitspraak impliceert namelijk dat, wanneer we het spel 
herhaaldelijk spelen, ongeveer 2/3 van de keren dat Monty deur B opendoet, de auto 
achter deur C zit. En dit hoeft helemaal niet waar te zijn: Monty zou bijvoorbeeld altijd de 
meest rechts gelegen deur waarachter nog een geit zit open kunnen doen (dus als de auto 
achter A zit, en Monty dus kan kiezen tussen B en C, zal hij altijd deur C kiezen). In dat geval 
zal iedere keer dat Monty deur B opendoet, de auto achter deur C zitten. Het verschil tussen 
uitspraak I en uitspraak II is dat uitspraak I alleen iets zegt over het aantal keren dat we 
winnen op het totaal aantal keer dat we spelen; bij de strategie van altijd wisselen hangt de 
vraag of deze uitspraak correct is niet af van de door de quizmaster gemaakte keuze. 
Uitspraak II zegt ook iets over het aantal keren dat er iets gebeurt in de gevallen waarin 
quizmaster deur B opent. Dit hangt wel af van de door de quizmaster gemaakte keuze, en we 
kunnen er niet een bepaalde vaste kans aan toekennen. 

 

Terzijde I. We hebben betoogd dat conditioneren in het drie deuren probleem niet werkt 
omdat de quizmaster (soms) een keuze heeft in wat hij ons vertelt. Een van de gangbare 
verklaringen waarom het antwoord ‘de kans is 1/2’ verkeerd is, is echter juist dat we in 2/3 
van de gevallen in eerste instantie voor een geit staan en daarom de quizmaster dwingen om 
de enige andere deur met een geit erachter open te maken, en daarmee aan ons te 
signaleren dat de auto zich achter de overgebleven deur bevindt. Volgens deze redenering 
lijkt conditioneren juist niet te werken doordat de quizmaster in 2/3 van de gevallen geen 
keuze heeft. Dit lijkt in tegenspraak met de eerdere overweging. Bij nadere beschouwing 
verdwijnt de tegenspraak echter. Het is eenvoudig aan te tonen dat conditioneren altijd werkt 
(in de zin dat frequenties, bij veelvuldige herhaling van een experiment, ongeveer gelijk zijn 
aan de kansen) als degene die de informatie verstrekt nooit een keuze heeft wat hij/zij gaat 
vertellen. Het is ook eenvoudig aan te tonen dat conditioneren altijd werkt als degene die de 
informatie verschaft altijd de keuze heeft uit 2 berichten, en altijd met een eerlijke munt gooit 



om te bepalen wat hij gaat vertellen. In het 3-deuren probleem heeft Monty soms een keus 
tussen deur B en C (als de auto achter deur A staat), en soms geen keuze (als de auto achter 
B of C staat). Deze situatie van soms wel, soms geen keuze is precies het geval waarin 
conditioneren niet werkt - zelfs als Monty “eerlijk” is en, als de auto achter A staat, met een 
eerlijke munt gooit om tussen B en C te kiezen. 

 

Terzijde II. We hebben laten zien dat, als Rita of Monty ons vertellen dat B niet het geval is, 
de conclusie ‘de kans op A blijft 1/3’ inderdaad niet correct is. Toch suggereert bovenstaande 
analyse dat de uitspraak “de kans op A blijft 1/3” op de een of andere manier wel iets “beter” 
is dan de uitspraak “de kans op A wordt 1/2”. Dit kan men volgens mij inderdaad hard maken, 
maar dit vereist een niet-standaard wiskundige definitie van het begrip ‘kansverdeling’. De 
gebruikelijke definitie wordt dan een speciaal geval. Dit is een onderzoeksvraag waar ik thans 
aan werk. Een eerste aanzet in deze richting is gegeven in het paper When Ignorance is Bliss 
(Proceedings UAI 2004) dat ik samen met Joe Halpern (Cornell) heb geschreven. Het 
vervolgpaper belooft spannend en hoogst controversieel te worden! 

 

 

4. Het ÉÉN Gevangene Probleem (2001-heden) 
 

In 2004 werd verpleegkundige Lucia de B. in hoger 
beroep veroordeeld tot levenslang voor 7 moorden en 3 
pogingen tot moord. Zij heeft nooit schuld bekend.Ton 
Derksen, auteur van het boek Lucia de B., 
Reconstructie van een gerechtelijke dwaling heeft de 
zaak aangekaart bij de Commissie Posthumus-II 
(evaluatie afgesloten strafzaken). Deze commissie heeft 
drie wijze mannen aangesteld, die in oktober 2007 
adviseerden dat de zaak inderdaad diende te worden 
heropend. Vervolgens heeft de hoge raad zelf ook 
onderzoek laten doen. Op 2 april 2008 adviseerde de 
Procureur-Generaal van de Hoge Raad de zaak te 
heropenen, en werd Lucia de B.  (na meer dan zes jaar 
gevangenis) voorlopig vrijgelaten. Op 7 oktober 2008 
besloot de Hoge Raad dat de zaak inderdaad heropend 
dient te worden. De zaak werd verwezen naar het 
Gerechtshof in Arnhem, waar de zaak in 2009 opnieuw 
gevoerd zal worden.  

In deze zaak heeft statistiek een cruciale rol gespeeld.3 

                                                 
3
 De statistiek was cruciaal voor de veroordeling door de rechtbank, in eerste instantie. Sommige mensen 

beweren echter nog steeds dat statistiek geen rol heeft gespeeld in het hoger beroep. Maar wie het arrest en de 
getuigenverklaringen bekijkt ziet wel degelijk een aantal (foutieve) statistische redeneringen. Zo lezen we in de 
inhoudsindicatie op pagina 1 (!) van het arrest: “Er is geen statistisch bewijs in de vorm van toevalsberekeningen 
gebruikt. Wel is voor het bewijs van belang geacht dat de in het JKZ gepleegde delicten een betrekkelijk korte 
periode bestrijken ... en hiervoor geen verklaring is gevonden.” (cursivering door mij toegevoegd). Het hof gaat 



Er zijn in de statistische analyse een aantal fouten gemaakt. Zoals we zullen zien is een van 
de belangrijkste fouten dat er van een ‘kans’ wordt gesproken in een situatie waarin dat 
eigenlijk niet kan – de kans is dus betekenisloos, net als in het 3-gevangenen probleem. Hoe 
dat precies zit, gaan we in deel II verder uitzoeken.  

 

Tot Slot van deel I: “Kansloos” vs. “Kansrijk” is niet “Bayes vs. 
Frequentistisch” 
 

Er bestaan twee belangrijke stromingen in de statistiek: enerzijds de orthodoxe of 
frequentistische school, anderzijds de Bayesiaanse school. We zullen in deel II van beide 
aanpakken zien. Op het Europese continent, en zeker in Nederland, is de frequentistische 
school dominant, en is er relatief weinig Bayesiaans onderwijs: de ‘standaard statistiek’ zoals 
men die op de universiteit leert is frequentistisch. In de Angelsaksische wereld is de 
Bayesiaanse stroming veel groter, zo’n 30% van alle publicaties in statistische toptijdschriften 
zijn daar “Bayesiaans”.  Het belangrijkste verschil zit ‘m in de interpretatie van kansen: zijn 
kansen denkbeeldige frequenties, die als limiet optreden als een experiment maar vaak 
genoeg herhaald worden? (frequentistische kijk) Of zijn kansen algemene uitdrukkingen van 
persoonlijke onzekerheid, die vertaald kunnen worden in de hoeveelheid geld die men 
maximaal in zou willen zetten in bepaalde weddenschappen (modern-Bayesiaanse kijk). 
Volgens een frequentist is een uitspraak als ‘volgens mij is de kans dat Prins Willem-
Alexander in 2009 koning wordt 70%’ betekenisloos, omdat het bij de wel/niet-
troonsbestijging om een niet-herhaalbaar experiment gaat. Volgens een Bayesiaan kan er wel 
degelijk een betekenis aan worden gegeven. Omdat mijn uitleg grotendeels gebaseerd was 
op frequentistische overwegingen, kan de indruk ontstaan dat ik Bayesiaanse kansen voor 
betekenisloos houd. Dat is zeker niet het geval. Zoals (tegenwoordig) de meeste statistici, 
denk ik dat Bayesiaanse kansen onder sommige omstandigheden wel degelijk zinvol gebruikt 
kunnen worden. De Bayes-frequentistisch discussie is in feite onafhankelijk van het punt dat 
ik in deel I van dit artikel maak. Waar het mij om ging is dat soms aan een gebeurtenis geen 
puntkans gegeven kan worden, maar alleen bijv. een interval van kansen, en dat soms zelfs 
alleen gezegd kan worden dat zo’n interval gelijk is aan [0,1]. Dit geldt zowel voor 
persoonlijke, Bayesiaanse, als voor empirisch gegronde frequentistische kansen.  

 

Colofon 
 

Dit artikel is een uitbreiding van mijn bijdrage voor de Zomercursus Wiskunde 2008, 
                                                                                                                                                                        

er blijkbaar nog steeds van uit dat de kans dat Lucia zo veel delicten meemaakte zo klein is, dat het geen toeval 
kan zijn (waarom zou het anders belastend zijn, dat er geen verklaring is gevonden?)  - ook al noemen ze geen 
getallen. Het boek van Derksen bevat nog andere voorbeelden van de impliciete rol van de statistiek in het 
hoger beroep. Ik geef er hier slechts een: bij een van de “vermoorde” patienten is aan zes medische experts 
gevraagd of het om een natuurlijke dood ging. Vijf van de zes dachten van wel. De enige expert die dacht dat 
het niet om een natuurlijke dood ging, is dezelfde arts die oorspronkelijk een natuurlijke doodverklaring had 
afgegeven. Maar aan die niet-natuurlijke dood dacht hij pas vier jaar later, zoals hij zelf verklaart, nadat “in de 
media aandacht werd besteed aan onverklaarbare sterfgevallen in de diverse Haagse ziekenhuizen". Het hof 
volgt deze laatste expert, die zich duidelijk heeft laten leiden door de statistische redenering dat zoveel 
onverklaarbare sterfgevallen ‘geen toeval kunnen zijn.’  



georganiseerd door het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI)  te Amsterdam. Deze 
bijdrage was zelf weer gebaseerd op een lezing gehouden 12-12 2006, ter ere van het 60-
jarig bestaan van te Amsterdam.  
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