
de Paradox van de Aardappeleters 
— het antwoord

De paradox :  Voor elk Frans departement geldt dat de mensen op het 
platteland gemiddeld meer aardappelen eten dan de mensen in de stad.  
Voor Frankrijk als geheel geldt het tegendeel   : stedelingen eten meer 
aardappelen dan buitenmensen.  Hoe kan dat?

Sterk vereenvoudigd ziet het antwoord er zo uit.

Noord- en Oost-Frankrijk zijn sterk verstedelijkte gebieden.  Zuid- en West-
Frankrijk zijn dat veel minder.  Aardappelen worden vooral in Noord- en 
Oost-Frankrijk gegeten.  
De Noord- en Oost-Franse dorpelingen zijn de grootste aardappeleters 
van het land (de kleine groene cirkel linksboven), maar ze zijn weinig 
talrijk, en het gemiddeld aardappelgebruik op het Franse platteland wordt 
omlaag gehaald door de veel talrijkere Zuid- en West-Franse dorpelingen 
(de grote groene cirkel linksonder).
Omgekeerd wordt het gemiddeld aardappelgebruik in de stad omhoog 
gekrikt door de talrijke Noord- en Oost-Franse stedelingen (de grote rode 
cirkel).  De invloed van de minder talrijke Zuid- en West-Franse stede-
lingen is beperkt.  Rechts zie je de gemiddelden voor heel Frankrijk.
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In het tijdschrift "les Nouvelles d'Archimède" van de Université des 
Sciences et Technologies de Lille publiceert de Rijselse professor-emeritus 
Jean-Paul Delahaye twee- tot driemaal per jaar een wiskundige paradox — 
die vaak mijn aandacht krijgt.  Toen ik hem onlangs de aardappel-paradox 
voorlegde, verwees hij me naar de Paradox van Simpson, een van de 
meest voorkomende statistische valstrikken.

Twee belangrijke voorbeelden van het Simpson-effect betreffen de slaag-
kansen bij (i) ingangsexamens aan de universiteit, en (ii) heelkundige 
ingrepen.

1." In 1973 bleek aan de Berkeley University of California dat slechts 35% 
van de vrouwelijke kandidaten in het ingangsexamen slaagden, terwijl 
44% van hun mannelijke collega's wel goede resultaten haalden.  Een kwart 
meer.  Gezien de omvang van het verschil werd een Gender Bias 1 vermoed.
Toen de resultaten per studierichting werden uitgesplitst, bleek echter dat 
de vrouwelijke kandidaten vaak wél de hoogste slaagpercentages haalden.  
Meisjes trokken echter vooral naar ingangsexamens met lage slaagkansen 
(zoals taal), terwijl jongens meer voor wiskunde, fysica en chemie kozen, 
waar de slaagpercentages veel hoger lagen.  In Berkeley althans.  Men 
vond zelfs een kleine, maar substantiële Gender Bias ten voordele van 
meisjes 2.  
[Ik laat in het midden in hoeverre die Bias oorzaak dan wel gevolg was 
van studiekeuzes, en echt een Bias was.]

2." Van een heelkundige ingreep kan je zeggen dat hij geslaagd is, 
wanneer het euvel wordt weggewerkt, of op zijn minst beperkt, en er geen 
verwikkelingen zijn opgetreden.  Soms kan je lezen dat kleine, plaatselijke 
ziekenhuizen hogere slaagcijfers halen dan hun grotere, academische 
soortgenoten — ondanks de extra middelen en gespecialiseerde teams 
waarover die laatste beschikken.  Opgedeeld naar enerzijds courante en 
anderzijds risicovolle ingrepen, blijkt echter dat academische ziekenhuizen 
in elke categorie de hoogste slaagpercentages hebben, bijvoorbeeld 99 
t.o.v. 98 voor courante ingrepen, en 95 t.o.v. 92 voor risicovolle.  Zware, 
risicovolle ingrepen zijn er echter veel frekwenter, wat het globele slaag-
percentage naar beneden haalt.  (Bijvoorbeeld 96 t.o.v. 97)

1 Zowel Gender als Bias zijn onvertaalbaar in het Nederlands, wat je ook een Gender Bias 
noemen kan.  Want wat geen naam heeft, bestaat niet of nauwelijks.

2  Resultaten waarbij meisjes beter presteren worden veelal niet aan een Gender Bias 
gelinkt, maar aan hun intrensieke kwaliteiten.  Zie daaromtrent ook het debat over het 
"sekstisch toegangsexamen" geneeskunde in Vlaanderen,  en de afwezigheid van debat over 
slechte (middelbare) schoolresultaten van jongens.



Voor de aardappeleters bestaat er geen eenduidig antwoord op de 
gestelde vraag  — alles hangt af van het referentiekader —, en voor het 
ingangsexamen in Berkeley evenmin — waar er tussen studiekeuze en 
slaagkansen wederzijdse wisselwerking bestaat.  Voor de heelkundige 
ingrepen bestaat zo'n antwoord echter wel : welke ook de ingreep is die je 
nodig hebt, in het academische hospitaal ben je beter gediend 3 4. 

* * *

Simpsons Paradox dankt zijn naam aan de statisticus Edward Hugh 
Simpson, die het fenomeen in 1951 beschreef ("The Interpretation of 
Interaction in Contingency Tables").  Toch is zijn paradox al langer bekend.  
Simpsons voorgangers en vakgenoten Karl Pearson en Udny Yule 
schreven er eerder over.  In 1899, respectievelijk 1903.  

Simpsons Paradox is een mooi voorbeeld van de wet van Stigler 5.
Stephen Stigler stelde in 1980 : "Geen enkele wetenschappelijke wet is genoemd 
naar zijn auteur."  Volgens Stephen Stigler werd de naar hem genoemde 
wet trouwens voor het eerst geformuleerd door de wetenschapssocioloog 
Robert K. Merton, die ook begrippen als serendipiteit 6 en Matteüs-effect 7 
in de sociologie heeft geïntroduceerd (of zou hebben ? — je weet nooit).
Kort gezegd komt Mertons stelling hier op neer, dat een wetenschappelijke 
theorie pas gehoord en dus genaamd wordt wanneer de vakgenoten er 
rijp voor zijn.

Jef, 17 mei 2016

3 Dit is uiteraard alleen maar een rekenvoorbeeld.  Over de effectieve kwaliteit van kleine 
en grote hospitalen spreek ik me hier niet uit.

4 Gelijkaardige redeneringen gelden bijvoorbeeld ook voor medicamenten.   Gemiddelde 
resultaten voor een mix van kwalen, groot en klein, zijn niet altijd pertinent.  Wat wel telt, 
is hoe goed het werkt voor de kwaal die je hebt.

5 Simpsons paradox wordt soms het Yule-Simpson-effect genoemd, maar ook Yule was 
niet de eerste om het fenomeen te beschrijven.

6 De kunst om te vinden wat je niet zoekt.

7 "Aan wie heeft zal gegeven worden, en wel in overvloed, en van wie niets heeft zal het weinige 
dat hij heeft ontnomen worden." (Matteüs 13:12 en 25:29)


