
De kansen op som=7 zijn a priori altijd 6/36 = 1/6. Net alsof je blind pijltjes gooit op
het onderstaande bord. Het kan in alle vakjes terechtkomen. Maar nu ga je een deel van die 36
uitsluiten. Zegt de persoon ja, dan is het pijltje in het gele gebied gekomen. Je weet dus dat
het niet in het witte zit. De witte rechthoek is 5 bij 5, 25 cellen. Zoals je ziet is de kans om een
cel met een rood cijfer te raken daar kleiner (4/25). In het gele stuk ligt een onevenredig deel
van de rode cijfers.

Kies je een ander getal om te weten of het er ligt, dan krijg je ipv die gele winkelhaak bijv.
een kruis, eveneens van 11 cellen. Doe je dat voor 1 t/m 6, en je knipt van allemaal de gele
cellen uit, dan heb je er 66. Waarvan 12 met rode cijfers. Dus idd 2/11

En nu komt het:
De suggestie, onterecht, is, dat al die opgetelde verzamelingen samen weer gewoon het bord
zijn. Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar die kant word je wel uitgestuurd. Het geniep 
zit in de cellen met 2 gelijke worpen: 3,3 en 6,6 in de voorbeelden. Die maken dat de 2 treffers 
(som=7) niet gedeeld worden door 12, maar door 11. Dat het verschil tussen 1/6 en 2/11 zo klein is, 
maakt het extra verneukeratief (vond ik). Bijv, was de vraag "is er een even getal bij", zeg je 
meteen: ja, hallo! (idem bij oneven). En de terloopse opmerking, dat er immers altijd wel een getal 
bij ligt. Maar degene die het vraagt, beslist over welk getal het gaat, degene die kijkt mag niet 
kiezen. Dus niet: er ligt een ….  want die ligt er idd altijd. Of nooit, wat de gek maar kiest om te 
noemen. Dus je weet nog niks. Maar bij vragen wel, ook als er steeds random een getal gevraagd 
wordt.  Conlusie: het gaat over relevante informatie, vermomd als bullshit. En daar kun je een 
rondje mee winnen in de kroeg. 


