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‘J
e moet jezelf denk ik dwin-
gen het te vertalen in woor-
den’, aldus hoogleraar wis-
kunde Johan van Leeu-
waarden, gespecialiseerd

in onder andere kansberekening,
geciteerd door Maarten Keulemans
zaterdag in de Volkskrant.
Statistieken zijn minder eendui-

dig dan wordt gedacht, statistieken
moeten namelijk geïnterpreteerd
worden en zijn dus net als taal een
bron van misverstanden.
Mensen schijnen noch in statis-

tiek noch in kansberekening – statis-
tiek is net iets anders dan kansbere-
kening – goed te zijn. Was dat an-

ders, zouden banken menig beleg-
gingsproduct niet meer kunnen slij-
ten en zouden de casino’s sluiten.
Door dit onvermogen zijn men-

sen banger dan noodzakelijk, bij-
voorbeeld voor aanslagen, maar te-
gelijkertijd zijn ze bereid grote risi-
co’s te nemen.
Zit er een evolutionair voordeel in

het onvermogen kansen juist te be-
rekenen? Hebben mensen die tegen
beter weten in grote risico’s nemen
en/of die juist zeer bang zijn een
voordeel op mensen die met behulp
van kansberekening ‘rationele’ keu-
zes maken?

Arnon Grunberg
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Ook tweede poging
met Klaver strandt

Advertentie

Frank Hendrickx
Den Haag

Op de 89ste dag na de verkiezingen
is de tweede poging om tot een re-
geringscoalitie te komen van VVD,
CDA, D66 en GroenLinks mislukt. Na
uren praten in het Catshuis bleek
dat de vier partijen het weer niet
eens konden worden over het
vluchtelingenbeleid.

‘De conclusie vandaag is negatief’, zei
Herman Tjeenk Willink gisteravond
droogjes na alle vergeefse gesprekken.
‘Ik betreur het buitengewoon.’
De informateur is niet de enige die het

betreurt. Een kabinet van VVD, CDA, D66
en GroenLinks gaat er definitief niet ko-
men. Negentig dagen na de verkiezin-
gen, twee weken na het aantreden van
Tjeenk Willink, zit de formatie nog
steeds muurvast. Opnieuw was het
vluchtelingenbeleid het breekpunt:
GroenLinks wil geen nieuwe ‘Turkije-
deals’ sluiten om te voorkomen dat Afri-
kaanse vluchtelingen hier in de asielpro-
cedure komen. 
Bij GroenLinks wordt die lezing ont-

kend:  VVD en CDA zouden juist onwrik-
baar zijn geweest in hun eis dat alle Afri-
kaanse vluchtelingen moeten worden
teruggestuurd. De informateur noemde
het ‘een relatief klein punt’ en liet in om-
floerste bewoordingen merken dat hij
weinig begrip had voor de halsstarrig-
heid van GroenLinks. ‘GroenLinks wilde
mijn eindvoorstel niet accepteren. Daar
kan je ook als informateur die bijna hei-
lig is verklaard weinig aan doen.’
Er was op het Binnenhof veel hoop ge-

vestigd op de formatiemagie van Tjeenk
Willink. Onder leiding van de man die al
notulist was bij de kabinetsonderhan-
delingen in 1973 en daarna uitgroeide
tot grijze eminentie in de Haagse poli-
tiek zou ook nu de formatie weer wor-
den losgewrikt.
De hoop is vooralsnog ijdel gebleken.

Als Tjeenk Willink er al geen beweging
meer in krijgt, wie dan wel? Het doet

denken aan een uitspraak van de wijlen
RVD-man Gijs van der Wiel bij de legen-
darisch moeizame formatie van 1977.
Toen er destijds twee formatieveteranen
werden benoemd, zei Van der Wiel wei-
nig eerbiedwaardig: ‘Als deze twee er
niet uitkomen, moeten de graven open.’
Ook nu is die wanhoop voelbaar. Pre-

mier Mark Rutte heeft er volgens de VVD
alles aan gedaan om Jesse Klaver binnen-
boord te halen. Vorige week dinsdag
sprak hij uitvoerig met Klaver bij Tjeenk
Willink thuis. Woensdag gingen de ge-
sprekken verder. De GroenLinks-leider
bleef lang bij zijn standpunt dat meer
Turkijedeals – dit keer om Afrikaanse

vluchtelingen te weerhouden van een
oversteek naar Europa –  in strijd zijn met
de vluchtelingenverdragen. Mede op
aandringen van Tjeenk Willink zou Kla-
ver donderdag in het Catshuis  toch een
opening hebben geboden nadat er
nieuw juridisch advies was ingewonnen
via de informateur.
Er was toen even hoop bij VVD en CDA,

maar een dag later ging het in de Tweede
Kamer alweer mis. GroenLinks wilde dat
Nederland zich zou verplichten jaarlijks
vluchtelingen te hervestigen. Ook wa-
ren er toch weer twijfels over de juridi-
sche  houdbaarheid. Op vrijdagavond
werd Tjeenk Willink ingelicht. Daarna
werd besloten om er toch nog een week-
end over na te denken. Het hielp niet.
Maandag moest Tjeenk Willink erken-
nen dat het niet gelukt was.
De scheiding is dit keer niet zo vredig

als bij de eerste mislukte poging. Er is bij
de andere partijen wrok over de hou-
ding van Klaver. Die zou hebben gezwab-
berd. Het geeft ook aan dat illusies over
een samenwerking met GroenLinks  zijn
vervlogen. Alle bruggen kunnen nu wor-
den verbrand. VVD en CDA zullen weer
net zo gaan schamperen over Groen-
Links als voorheen.
Tjeenk Willink gaat gewoon door als

informateur. Zijn opdracht is nog niet af.
Hij gaat nu eerst eens kijken ‘hoe de situ-
atie nu in elkaar zit’. ‘Het heeft geen zin
om dat overhaast te doen.’
Dat Tjeenk Willink de schuld voor-

zichtig bij GroenLinks legde, vergroot
weer de druk op Alexander Pechtold – de
grote voorvechter van een coalitie met 
Klaver. De D66-leider toonde zich giste-
ren ‘verbijsterd’ en ‘zeer teleurgesteld’
dat het niet gelukt is. VVD en CDA zullen
weer hun blik verleggen naar de Chris-
tenUnie. Pechtold torpedeerde eerder
de poging te onderhandelen met die
partij.Hij vindt een coalitie met de Chris-
tenUnie ‘onwenselijk’, maar er zijn geen
wenselijke opties meer voor hem.
Tjeenk Willink zei dat er  ‘een meerder-
heidskabinet moet komen, al betekent
dat nog niet dat het ook gebeurt’.
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GroenLinks wilde
mijn eindvoorstel
niet accepteren. 
Daar kan je ook als
informateur die
bijna heilig is
verklaard weinig 
aan doen

Herman Tjeenk Willink
informateur 
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