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van het bestaan onderkende. Gelooft men daarentegen 
niet en blijkt God toch te bestaan, dan is het verlies of de 
straf eindeloos; mocht hij alsnog niet bestaan, dan heeft 
de ongelovige hoogstens een klein voordeel, omdat hij 
zich geen inspanningen heeft hoeven te getroosten. Ge-
lovigen en ongelovigen van Voltaire, David Hume en Frie-
drich Nietzsche tot Bertrand Russell en Richard Dawkins 
hebben de authenticiteit en reikwijdte van het argument 
gekritiseerd als een opmaat tot kil en calculerend geloven 
of getypeerd als een gemankeerd utilitarisme en een be-
denkelijk crypto-godsbewijs. 

Dat laat evenwel onverlet dat de Waagschaal alleen 
kan en mag worden geduid in de context van de postume 
publicatie van de Pensées, die overvloedig is gedocumen-
teerd in de geschiedenis van de filosofie. De volledige ti-
tel van het boek maakt al veel duidelijk: Pensées de M. Pa-
scal sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont esté 
trouvées après sa mort parmy ses papiers. Pascal had zich 
de laatste jaren van zijn leven steeds meer opgeworpen 

als apologeet van het Christendom en het plan opgevat 
een verdediging te schrijven in het licht van de moderne 
tijd en godsdiensttwisten in de 17e eeuw. Hij richtte zich 
vooral ook op collega’s bij wie hij een opkomend mate-
rialisme en atheïsme bespeurde, hetgeen enigszins op-
merkelijk is aangezien nagenoeg alle boegbeelden en pi-
oniers van de wetenschappelijke revolutie in de 17e eeuw, 
waaronder Kepler, Descartes, Galilei, Leibnitz en Newton 
vrome Christenen waren, alle conflicten en scepsis ten 
spijt (Cohen, 2011). 

Hoe dan ook, de beoogde apologie is er nooit geko-
men. Na de dood van Pascal vonden zijn familie en col-
lega’s slechts een forse stapel losse aantekeningen; frag-
menten van artikelen, flarden van een betoog, aforismen, 
doorhalingen en onuitgewerkte gedachtenspinsels. Deels 
waren deze geordend, maar een structuur of betoogtrant 
was lastig te onderkennen. Nabestaanden, collega’s en 
uitgever legden zichzelf de ambitieuze taak op om van 
de documenten een min of meer samenhangend geheel 
te maken, dat recht zou doen aan de oogmerken van 
Pascal en geschikt was voor publicatie. Deze poging tot 
een rationele reconstructie was zonder twijfel een tour de 
force die zijn weerga niet kende. Het zou ongeveer acht 
jaar duren voordat de redacteuren een eerste proeve van 
hun werkzaamheden onder de naam Pensées deden ver-
schijnen. De vraag waarom Pascal zijn plan niet voltooi-
de blijft hier onbeantwoord (Starmans, 2020a). Het boek 
vormt door dit alles evenwel een uitnodiging tot comfor-
tabel eclecticisme; men kan er naar hartenlust in grasdui-
nen, diepzinnige citaten vinden, inspiratie opdoen, maar 
ook in de fragmenten de bronnen vinden voor een sterke 
narratief vóór of tegen Pascal. Voor- en tegenstanders 
kunnen eenvoudig hun argumenten in stelling brengen 
en dit is in de geschiedenis dan ook volop gebeurd. Dat 
geldt met name voor de Waagschaal, die evenzeer slechts 
als een losse aantekening in de documenten werd aan-
getroffen en door iedereen ‘geframed’ kon worden. Para-
doxaal genoeg zou ook dit fragment uit de Pensées in de 
geschiedenis van de statistiek een plaats krijgen.

Confusiematrices

De waardering voor de Waagschaal kwam deels uit onver-
wachte hoek. Zo zag de wetenschapsfilosoof en histori-
cus van kansrekening en statistiek Ian Hacking in Pascals 
Waagstuk een vroege heldere proeve van besliskunde of 
rationele keuzetheorie (Hacking, 1975). Met enige goede 
wil kan a fortiori worden beweerd dat Pascal als eerste 
impliciet een zogenaamde confusiematrix hanteerde. Ge-

Blaise Pascal, 1691; een kopie naar een schilderij van François 
II Quesnel (anoniem). Collectie: Paleis van Versailles

In 1670, precies 350 jaar geleden, verscheen in Parijs de 
Pensées, zonder twijfel het beroemdste werk van de Fran-
se wiskundige, experimenteel fysicus, uitvinder en filo-
soof Blaise Pascal (1623 – 1662). Zijn befaamde en ont-
roerende correspondentie met Pierre de Fermat – naar 
aanleiding van een gokprobleem dat Antoine Gombaud, 
Chevalier de Meré hem had voorgelegd – is vooral onder 
kanstheoretici genoegzaam bekend. De briefwisseling 
wordt door vele historici van kansrekening en statistiek 
als archimedisch beginpunt van het probabilistische 
denken in de wetenschap beschouwd. Opmerkelijk ge-
noeg zou ook de postuum gepubliceerde Pensées, dat het 
oogmerk had een apologetisch, theologisch traktaat te 
vormen, in de annalen van de wetenschapsgeschiedenis 
worden bijgeschreven. Daarnaast herdenkt de internati-
onale statistische gemeenschap dit jaar het feit dat Flo-
rence Nightingale (1820 – 1910) 200 jaar geleden in Italië 
te Florence werd geboren. Terecht heeft de International 
Statistical Society in deze het voortouw genomen. De le-

gendarische Lady with the Lamp was niet louter grond-
legger en boegbeeld van de verpleegkunde, maar ook 
amateur-wiskundige, datascientist avant la lettre, politiek 
agitator, oorlogscorrespondent en mystica. 

De Waagschaal

De Pensées werd al spoedig omarmd en bejubeld, maar 
ook scherp gekritiseerd. Neem bijvoorbeeld de meest 
klassieke passage uit het boek, de zogenoemde ‘Waag-
schaal’ of ‘Weddenschap’ van Pascal, die in geen enkel 
filosofisch overzichtswerk ontbreekt. Ruwweg stelt Pascal 
dat het veel verstandiger is in God te geloven dan niet 
te geloven. Indien God bestaat is de beloning of winst 
eindeloos, mocht hij niet bestaan dan is er weinig of zelfs 
helemaal niets verloren. Ja, misschien wel helemaal niets, 
omdat men zich levenslang geborgen wist, orde en har-
monie in de kosmos zag en de zin van de contingenties 
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dat sommige zelden meer worden gebruikt. Dat geldt 
nadrukkelijk niet voor de confusiematrix, die in al zijn be-
drieglijke eenvoud de laatste jaren een enorme opmars 
heeft gemaakt. Niet alleen duikt deze op in nagenoeg 
elk handboek op het gebied van machine learning, data 
science of programmeren met R en Python, maar ook in 
de analytische filosofie als een ogenschijnlijk bescheiden 
hulpmiddel bij een conceptuele analyse om werkelijk-
heid/ model enerzijds en data/empirie anderzijds met 
elkaar te verbinden.

Pooldiagrammen en meer

Ook bij het veelzijdige werk van Florence Nightingale 
moeten we ons beperken. Zij kwam uit een gegoede, 
enigszins vrijzinnige familie, die niet tot de Anglicaanse 
kerk behoorde, waardoor Florence in 1820 in het doop-
register onder de dissenters werd ingeschreven. Hiertoe 
behoorden onder meer methodisten, puriteinen, unita-
risten en anderen die zich niet wensten te conformeren 
aan bepaalde dogma’s van de staatskerk. Haar grootva-
der was parlementariër en pleitte vurig voor afschaffing 
van de slavernij, haar ouders zetten zich in voor sociale 
hervorming en armoedebestrijding. Desondanks was het 
ook voor Nightingale als hoogopgeleide vrouw in die tijd 
moeilijk maatschappelijk op de voorgrond te treden en in 
haar Cassandra uit 1852 richtte zij haar vizier op de verstik-

kende victoriaanse cultuur. Via privélessen en zelfstudie 
verdiepte zij zich in de wiskunde, maar kreeg al spoedig 
een roeping de noodlijdenden en zieken in oorlogsgebie-
den te helpen. Tijdens de oorlog op de Krim (1854 – 1864) 
deed zij dienst en merkte dat meer soldaten stierven door 
infecties en medische handelingen en dan door vijande-
lijke kogels. In haar pogingen de situatie te verbeteren 
ging zij zeer methodisch te werk. Met veel geduld en niet 
zonder persoonlijk risico verzamelde zij data. Waar be-
kende voorlopers als John Graunt en Wiliam Petty bij het 
analyseren van geboorte- en sterftecijfers in de 17e eeuw 
doopregisters en ambtelijke statistieken konden raadple-
gen, moest Nightingale haar data min of meer aan het 
front vergaren. Daarnaast onderhield zij nauwe contac-
ten met vooraanstaande statistici als Adolphe Quetelet 
(1796 – 1874) en William Farr (1807 – 1883). Enerzijds 
had Nightingale de tijdgeest mee. De reeds genoemde 
Ian Hacking sprak in The Taming of Chance van een ‘ava-
lanche of numbers’ in de 19e eeuw, overal werden statisti-
sche bureaus opgericht en trachtte men greep te krijgen 
op de problemen in de samenleving middels een nieuwe 
‘science of data’ (Hacking, 1989). Farr hield zich in En-
geland bezig met bevolkingsstatistieken, John Snow zou 
legendarisch worden met zijn epidemiologische studies 
naar de cholera-epidemie, Quetelet pleitte voor een so-
ciale fysica, waarbij op basis van veel data naar analogie 
van de natuurwetenschappen algemene wetten geformu-
leerd moesten worden. 

makshalve verstaan we hieronder in deze bijdrage een 
speciaal soort 2-bij-2 kruistabel of contingentietabel, 
waarbij de ene dichotome variabele de (representatie 
van de) werkelijkheid of ‘waarheid’ vormt, terwijl de an-
dere dichotome variabele een oordeel of uitspraak over 
voornoemde werkelijkheid uitdrukt; een toets, meting of 
test, een waarneming of een daarmee verbonden actie in 
diezelfde werkelijkheid. Hoe dan ook, deze ogenschijn-
lijk triviaal eenvoudige tabel wordt veelvuldig gebruikt in 
epidemiologie, bij hypothesetesten en foutenanalyse in 
de statistiek, in information retrieval, pattern recognition 
en machine learning. Noties als sensitiviteit en specifici-
teit, recall en precision, positief en negatief voorspellende 
waarden, likelihoodratio’s en ROC/AUC-analyses zijn er 
op gebaseerd en in tijden van data science worden com-
plexe, niet zelden opake en onbegrepen algoritmen, die 
op basis van veel data classificaties verrichten, met be-
hulp van een eenvoudige confusiematrix geëvalueerd. De 
matrix en de daarop gebaseerde associatiematen vormen 
daarmee in zekere zin een probabilistische weergave van 
de door logici gekoesterde complementaire idealen van 
soundness (‘wat afleidbaar is moet waar zijn’) en complete-
ness (‘wat waar is moet afleidbaar zijn’). Ook in het alle-
daagse leven wordt de matrix echter – impliciet of verhuld 
– gebruikt, vooral omdat ook hier steevast twee soorten 
fouten kunnen worden gemaakt (fout-positief en fout-ne-
gatief), die in de praktijk bovendien nooit gelijkwaardig 
zijn! Ook Pascal onderkende dit in zijn weddenschap. 
Weliswaar specificeerde Pascal nadrukkelijk geen exacte 
kans – al wordt daarover soms anders gedacht (Hajek, 
2018) – maar gaf hij wel een gewogen nutsfunctie aan: 
fout-negatief is veel ernstiger dan fout-positief, correct 
positief is veel belangrijker dan correct-negatief.

Het beantwoorden van de vraag of Pascal daadwerke-
lijk de eerste was die de matrix hanteerde is een enigszins 
heikele onderneming, zeker in het licht van Stiglers Wet 
van de Eponymie, die stelt dat in de exacte wetenschappen 
elke bijdrage (theorie, wet, stelling, deeltje) vernoemd is 
naar c.q. toegeschreven wordt aan de verkeerde persoon 
(Stigler, 1980). Zo was de bekende driehoek van Pascal 
ook reeds eeuwen eerder bij de Chinezen bekend. Feit is 
dat Hacking de besliskundige betekenis sterk benadrukt 
en dat ook menig filosoof de confusiematrix hanteert alsof 
deze in de nagelaten papieren van Pascal is aangetroffen 
(Hajek, 2018). Vast staat verder dat Karl Pearson in 1904 
als een van de eersten het ruimere begrip contingency-ta-
ble hanteerde in zijn paper On the Theory of Contingency 
and Its Relation to Association and Normal Correlation. Een 
gezaghebbende en vroege bron waarin expliciet de confu-
siematrix wordt onderscheiden en – belangrijker nog – in 

een algemene theorie over matrices en datarepresentatie 
wordt ingepast is de onvolprezen studie Theory of Data 
(1964) van de wiskundig psycholoog Clyde Coombs (1912 
– 1988). In de geschiedenis van statistiek en data-analyse, 
waar het primaat dikwijls ligt bij de inference experts (Gige-
renzer, 1989), hun uiteenlopende paradigma’s en bij suc-
cesvolle technieken en algoritmen, blijven de bijdragen 
van mathematisch psychologen nogal eens onderbelicht. 
Dat is betreurenswaardig, al was het alleen maar omdat 
zij dikwijls zoeken naar een intuïtieve correspondentie 
tussen formele representaties (scaling, testing, etc) en de 
wijze waarop de mens informatie verwerkt, uitgaande van 
de kantiaanse categorieën van het denken en eigenschap-
pen van het menselijk kenvermogen. Dat geldt zeker in 
een tijd waarin cognitive science en AI steeds meer naar 
het zenit van de wetenschappelijke belangstelling lijken 
op te schuiven. Hoe dan ook, in dit boek onderscheidt 
Coombs onder meer drie soorten matrices op basis van 
de logische relatie tussen rij- en kolomvariabele: 
•  symmetrische gelijkenismatrices;
•  dominantiematrices;
•  conditionele gelijkenismatrices.
Daarnaast onderscheidt hij twee soorten matrices op ba-
sis van de inhoudelijke relatie tussen rij- en kolomvaria-
bele:
•  intacte matrices;
•  buitendiagonale matrices. 
Bekende voorbeelden van symmetrische gelijkenismatri-
ces zijn uiteraard correlatiematrices en covariantiematri-
ces. Bij een dominantiematrix duidt elk element een ran-
gorde aan tussen de variabele van de rij en van de kolom. 
Deze kan bij voorbeeld de data van een halve dan wel een 
hele competitie weergeven. In het eerste geval is zij per 
definitie asymmetrisch, in het tweede geval is dat zeer 
waarschijnlijk. Bij de conditionele gelijkenisrelatie kan 
men rij-of kolomsgewijs de verhoudingen weergeven. Bij 
een intacte matrix hebben rijen en kolommen betrekking 
op dezelfde variabelen, bij een buitendiagonale matrix 
juist niet. Een kruistabel van twee verschillende dicho-
tome variabelen is dus buitendiagonaal. Duidelijk is dat 
de confusiematrix een intacte conditionele gelijkenisma-
trix vormt. Voornoemde maten als sensitiviteit, positief 
voorspellende waarden, et cetera vooronderstellen zo’n 
intacte matrix. Bij buitendiagonale matrices zijn ande-
re associatiematen meer geschikt, zoals oddsratio’s (in 
case-control studies) en relatieve risico’s (in cohortstu-
dies) afhankelijk van het proces of mechanisme volgens 
welke de data zijn gegenereerd. Ofschoon veel onder-
scheidingen die Coombs maakt subtiel zijn en daadwer-
kelijk een ‘theorie van data’ constitueren, is de realiteit 

Florence Nightingale te midden van de leerlingen van de Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery van het 
St. Thomas’ Hospital in Londen (1886). Foto: Wellcome Library, London
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maat aan ontzag voor kerkelijke of wereldlijke autori-
teiten was nooit sprake. Sommige van zijn polemische 
geschriften worden nu tot de toppen van de wereldlitera-
tuur gerekend, zoals de Lettres Provincales uit 1657. 

Nightingale’s onverzettelijkheid en kordaatheid is ge-
noegzaam bekend en zij manifesteerde zich regelmatig 
als politiek agitator als dat nodig was om iets gedaan te 
krijgen. De statisticus David Spiegelhalter typeerde haar 
nog onlangs als ‘a one-woman pressure group and think 
tank’ en speculeerde in een BBC-documentaire hoe zij 
in tijden van big data en pandemieën zou optreden. 
Pascal en Nightingale wisten beide al op jonge leeftijd 
bekendheid en status te verwerven, hadden invloedrijke 
vrienden, waardoor het ook mogelijk werd hun stem met 
kracht te laten horen. 

Ook over het geloof van Pascal en Nightingale is 
veel geschreven. Het vormde voor beiden een drijvende 
kracht, maar ook in religieus opzicht waren beiden wei-
nig orthodox. Pascal was altijd al religieus, maar geraakte 
steeds meer onder invloed van het Jansenisme, dat door 
de Jezuïeten als een ketterse stroming werd beschouwd. 
Cruciaal was de zogenaamde tweede bekering van Pas-
cal, die plaatsvond op 23 November 1654, toen hij naar 
eigen zeggen een diepe religieuze ervaring beleefde, een 
visioen, een bijkans mystieke sensatie. De belangrijkste 
elementen ervan noteerde hij summier op een stuk per-
kament, dat hij in de zoom van zijn jas naaide en altijd bij 
zich zou dragen. Dit zogenaamde Memoriaal bevat de be-
roemde passage waarin Pascal zich richt tot de God van 
Abraham, Isaac en Jacob en niet (langer) tot de God van 
de filosofen en geleerden, een tegenstelling die ook in de 
Pensées een rol zal spelen. Uiteraard is dit slechts enkele 
regels tellende Memoriaal voer voor exegeten en psycho-
logen gebleken. Sommigen zagen hierin een afscheid van 
de wetenschap, die als ijdel en onnodig divertissement 
terzijde werd geschoven ten faveure van een alomvatten-
de toewijding aan God. 

Ook Nightingale was zoals reeds aangegeven van huis 
uit weinig orthodox en had evenals Pascal op jonge leeftijd 
een mystieke religieuze ervaring. Wandelend in een tuin te 
Embley op 7 February 1837 hoorde zij naar eigen zeggen 
de stem van God en vanaf dat moment wist zij welk pad 
zij diende te volgen. Veel meer dan Pascal verbond zij haar 
werk met haar geloof en beschouwde de statistiek als een 
instrument om God te dienen. Een van haar bekendste uit-
spraken wordt geciteerd in het inmiddels klassieke Games, 
Gods & Gambling: A History of Probability and Statistical 
Ideas uit 1962, geschreven door Florence Nightingale Da-
vid (1909–1993), zelf een vooraanstaande statisticus, die 
zowel met vader (Karl) als met zoon (Egon) Pearson zou 

samenwerken en door haar ouders naar Nightingale werd 
vernoemd. ‘The true foundation of theology is to ascertain 
the character of God. It is by the aid of Statistics that law in 
the social sphere can be ascertained and codified, and certain 
aspects of the character of God thereby revealed. The study of 
statistics is therefore a religious service.’

Tot slot moet worden opgemerkt dat zowel Pascal als 
Nightingale volop werd en wordt geframed, waardoor 
overdreven bewondering en onterechte en eenzijdige kri-
tiek dicht bij elkaar liggen. Zoals reeds betoogd lag bij 
Pascal aan deze framing de onvoltooide en in twee bete-
kenissen ‘nagelaten’ belijdenis van de Pensées ten grond-
slag. Bij het curieuze Memoriaal, dat evenmin was gepu-
bliceerd, is dit nog nadrukkelijker het geval. De manier 
waarop en de stelligheid waarmee ook serieuze historici 
en vooraanstaande denkers als Bertrand Russell hem op 
basis van een fragment van slechts enkele regels frame-
den is ronduit stuitend. 

Nightingale had met een andere framing van doen. Al 
spoedig ontstond een mythe over de Lady with the Lamp. 
Hagiografieën en epische verdichting leiden evenwel – 
soms van de weeromstuit – tot venijnige antithesen. Op-
merkelijk genoeg is juist de afgelopen twintig jaar in diverse 
studies getracht haar troon aan het wankelen te brengen. 
Nightingale werd neergezet als een narcistische en harde 
vrouw, wier belang voor de statistiek schromelijk wordt 
overschat en die door haar wijze van optreden meer schade 
heeft aangericht dan levens gered. Een van de bekendste 
pogingen de oude mythe te doorbreken is wellicht Hugh 
Smalls Avenging Angel uit 1998. De laatste jaren is door een 
soort Hegeliaanse drieslag ook hierop weer een correctie 
gekomen, niet in de laatste plaats door Hugh Small zelf 
met zijn The passion of Florence Nightingale uit 2010. Wie 
een meer genuanceerde kijk op Nightingale prefereert kan 
terecht bij diverse recente studies van Lynn McDonald, die 
ook verantwoordelijk is voor de publicatie van de verzamel-
de werken van Nightingale, welke tussen 2001 en 2012 in 
zestien delen verschenen (McDonald, 2001). 

De orde van de dingen

De ideeëngeschiedenis kent veel voorbeelden van den-
kers met een sterk idealisme, een hooggestemd moreel 
utopisme, religieuze of metafysische bevlogenheid met 
een daarbij passend verheven kennisideaal. De queeste 
naar een diepere, achterliggende werkelijkheid, het wezen 
van de dingen vormt dan een opmaat tot speculatieve filo-
sofie en grootse metafysische systemen; ‘Was die Welt im 
Innersten zusammenhält’ (Goethe, Faust), The Great Chain 

Anderzijds was het een realiteit dat het vaak lang 
duurde voordat data en de daarop gebaseerd analyses 
beschikbaar kwamen en nog langer voordat politici en 
beleidsmakers er iets mee wilden doen. Nightingale be-
greep dat een communicatieve inspanning van formaat 
nodig was. Zij vervulde zowel de rol van oorlogscorres-
pondent als van statisticus die nieuwe inzichtelijke tech-
nieken moest verzinnen om het vaderland te overtuigen, 
met name de politici. Paradoxaal genoeg bleek dat laatste 
vaak nog lastiger voor een vrouw dan bijval te krijgen in 
de door mannen gedomineerde militaire wereld, waar 
haar status al spoedig aanzienlijk was. In 1858 verscheen 
haar Notes affecting the Health, Efficiency and Hospital 
Administration of the British Army. Founded chiefly on the 
experience of the late war. Het boek telde vele diagram-
men en illustraties, waaronder de befaamde polar area 
diagrams of coxcomb diagrams, waarin bepaalde punten 
uit de taart ‘uitgeschoven’ leken om het belang van een 
bepaald patroon te kunnen benadrukken. Zelf sprak zij 
van roosdiagrammen. Haar rapportages en visualisaties 
leidden ertoe dat in Engeland ook de politiek niet langer 
om haar heen kon. In zijn uitvoerige The Golden Age of 
Statistical Graphics uit 2009 schetst Michael Friendly wel-
ke vooruitgang op het gebied van datavisualisatie in de 
19e eeuw werd gemaakt en hoe de bijdragen van Nigh-
tingale hierin moeten worden geduid. De pooldiagram-
men werden weliswaar niet door haar uitgevonden, maar 
de wijze waarop Nightingale deze uitwerkte en toepaste 
heeft de datavisualisatie en de beschrijvende statistiek 
daadwerkelijk voortgestuwd. 

Ondanks de weerstand die Nightingale ondervond 
was haar lot toch beduidend minder tragisch dan dat van 
de door haar beschreven Trojaanse prinses, die haar stad-
genoten tevergeefs waarschuwde en uiteindelijk door de 
Grieken als slavin gevangen werd genomen. Nigtingale 
ontving al vroeg veel waardering. Zij kwam als een held 
terug van de Krimoorlog, werd op haar achtendertigste 
Fellow van de Royal Statistical Society, later erelid van de 
American Statistical Association en kon samenwerken 
met vooraanstaande tijdgenoten. Zij effende de weg voor 
datavisualisatie en ook voor explorative data analysis, 
juist in tijden van het zware ‘geweld’ van de opkomende 
inferentiële statistiek. Tot op de dag van vandaag worden 
de pooldiagrammen met haar geassocieerd en zij geldt 
terecht als een van de forerunners van exploratieve da-
ta-analyse en met name datavisualisatie. Na de Krimoor-
log plaveide zij mede de weg voor de epidemiologie en 
voor het latere evidence-based medicine; zij voerde als een 
van de eersten case-control studies uit, stuurde voort-
durend surveys naar de ziekenhuizen, rationaliseerde de 

administratie van patiëntgegevens, waardoor prevalentie 
en incidentie beter zichtbaar werden, voerde nieuwe hygi-
enemaatregelen in, et cetera.

Twee heterodoxen?

Zowel Pascal als Nightingale waren in menig opzicht 
heterodoxe persoonlijkheden, in de zin dat zij niet tot 
de mainstream behoorden, veeleer einzelgänger vorm-
den, die wars waren van orthodoxie en de polemiek niet 
schuwden. Dit verklaarde niet alleen de weerstand die zij 
bij leven ondervonden, maar ook de soms grillige histori-
sche receptie en waardering, die voortduurt tot op de dag 
vandaag. We beperken ons tot enkele facetten. Typerend 
is allereerst hun beider wilskracht en onverzettelijkheid. 
Anders dan Pascal bereikte Nightingale een zeer hoge 
leeftijd, maar beide waren fysiek zeer kwetsbaar en veel 
historische bronnen getuigen van hun zwakke gestel, fy-
sieke ongemakken en chronische aandoeningen. Deson-
danks was Pascal allerminst een armchair philosoper. Hij 
trad naar buiten en richtte zijn pijlen op vele tegenstan-
ders. De Jezuïeten verweet hij opportunisme in religieuze 
zaken, de vele speculatieve deeltjesdenkers een overmaat 
aan fantasie, de empiristen een onvolkomen filosofie, de 
metafysici een rationalistische dwaalleer. Van een over-

Een voorbeeld van een pooldiagram (coxcomb diagram) waar-
mee Florence Nightengale de verschillende oorzaken voor 
sterfgevallen tijdens de Krimoorlog (1857) in kaart bracht



40
              STAtOR           september 2020|3

41
              STAtOR           september 2020|3

of Being (Lovejoy) en beter nog, het romantische ideaal 
van holistische alomvattende kennis. Of bescheidener en 
nuchterder, een streven naar unificatie, eenheidsweten-
schap of een theorie van (bijna) alles. Bij Pascal was hier-
van allemaal geen sprake. Waar bij voorbeeld nagenoeg 
alle voornoemde pioniers van de wetenschappelijke revo-
lutie in een Pythagoreïsch universum leefden, waarbij de 
wiskunde een metafysische en sacrale betekenis kreeg, 
zag Pascal een veel bescheidener rol voor de wiskunde, 
die hij zeker niet van toepassing achtte op de mens, zijn 
geest en begrip van zijn plaats in de kosmos. Anders dan 
roemruchte tijdgenoten verloor de auteur zich evenmin 
niet in metafysische abstracties (Kepler, Leibniz), specu-
latieve en leerstellige deeltjestheorieën (Descartes, Hob-
bes), rationele godsbewijzen (Arbuthnot, Süssmilch) of 
gepretendeerde zekerheden voortkomend uit een axio-
matisch-deductief kennisideaal. Als probabilist en uit-
vinder was hij probleemoplosser en in dit opzicht is er 
duidelijk verwantschap met Christiaan Huygens. Als ex-
perimenteel fysicus deed hij experimenten met belang-
wekkende theoretische resultaten, maar zonder hieraan 
verstrekkender implicaties te verbinden. Zijn sceptische 
houding ten aanzien van de kenbaarheid van de natuur en 
de betekenis van natuurwetenschap voor de mens leidde 
niet tot relativisme, maar vormde een vruchtbaar metho-
dologisch principe, dat pas in de 19e eeuw met de pro-
babilistische revolutie de wetenschappelijke praktijk zou 
veranderen. Evenmin was hij een aanhanger van rationele 
theologie, waarbij men tracht met rationele middelen het 
geloof te funderen, godsbewijzen te leveren of in ieder 
geval de hand van een Schepper in natuur en kosmos te 
onderkennen. De opkomende statistiek zou overigens 
al spoedig volop hiervoor worden ingezet (Starmans, 
2011). John Arbuthnot, Patrick Süssmilch en Richard Pri-
ce zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Pascal wilde 
geen godsbewijzen en alle pogingen de Waagschaal als 
zodanig te bestempelen zijn verkrampt en tot mislukken 
gedoemd. Dat de Pensées nog steeds wordt gelezen ligt 
aan literaire betekenis en aan het feit dat het boek voor 
sommigen een bron van inspiratie vormt en soms zelfs 
een persoonlijke leidraad op het levenspad (Starmans, 
2020a). Zo schreef de Amerikaanse biostatisticus Peter 
Gilbert enkele jaren geleden een persoonlijk geïnspireer-
de leeswijzer bij de Pensées (Gilbert, 2012).

Gelet op de hierboven geciteerde verheven uitspraken 
lijkt Florence Nightingale beter te passen bij de rationele 
theologie. Dat is echter slechts ten dele het geval. Ook 
zij kenmerkte zich door een principieel empirische op-
stelling en had een afkeer van ijdele kennisclaims. Haar 
zoektocht naar een hogere orde van de dingen stond een 

down-to-earth-benadering niet in de weg, zij was aller-
eerst pragmatist. Het verzamelen, ordenen, analyseren 
en presenteren van data om een klein stukje van de we-
reld te verbeteren was Nightingale in dit opzicht voldoen-
de. Hedendaagse wetenschapsfilosofen benadrukken dat 
vooruitgang in de wetenschap niet primair revolutionair, 
maar evolutionair is, dat het niet zozeer gaat om grootse 
nieuwe paradigma’s en geruchtmakende theorieën, maar 
om stapsgewijze verfijning, niet zelden door beter tellen, 
meten en wegen, visualiseren en presenteren. Confusie-
matrices, pooldiagrammen en talloze andere kleine bij-
dragen moeten dan ook in dit licht worden bezien. Het 
is één van de charmes van de geschiedenis van kansre-
kening en statistiek, dat deze ook aan de bedenkers van 
dergelijke bijdragen, soms als ‘stille sterren’ maar toch 
zeker op prominente wijze en in weerwil van Stiglers Wet 
aandacht besteedt.
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In de hoogtijdagen van de Sectie Statistische Program-
matuur van de VVSOR waren binnen die sectie diverse 
werkgroepen actief. Zo was er de groep ‘Opzet van sta-
tistische pakketten in het algemeen’ die enkele malen 
per jaar bij elkaar kwam. De bijeenkomsten werden ge-
houden bij het bedrijf of instituut van een der leden. Ze 
begonnen met een algemene introductie over die werk-
gever en over hoe daar de statistiek werd toegepast.

Ik was een actief lid van die werkgroep en heb deel-
genomen aan veel van die bijeenkomsten. Ik werkte 
bij het Rekencentrum van de toenmalige Landbouw-
universiteit en was ook een keer gastheer. De bijeen-
komst was een mooie gelegenheid om de leden van de 
werkgroep te vertellen over het enorm brede veld van 
toepassingen dat aan die universiteit te vinden was. 
Zo waren er wiskundige modellen ontwikkeld en ge-
toetst voor het optimaal poffen van granen, gebaseerd 
op fysische eigenschappen van de stoffen in een kor-
rel. Maar ook variantie-analytische modellen voor de 
overerving van eigenschappen bij het kruisen van ge-
wassen of dieren, of schema’s voor optimale bemon-
stering van bodems in omstandigheden waar je niet 
precies een keurig raster overheen kunt leggen, zoals 
in moeilijk toegankelijke gebieden.

Een nogal bijzonder onderzoek was dat naar de 
mogelijkheid om van kleinere hoeveelheden geiten- en 
schapenmelk kaas te maken onder tropische omstan-
digheden. Melk is een goede bron voor eiwitten, maar 
bederft snel zonder koeling en kan daarom slecht ver-
kocht en gebruikt worden buiten het eigen gezin. De 
oplossing ligt in kaas, die vormt een beter houdbare 
bron van eiwitten. Maar de westerse methoden om 
kaas te maken zijn in de tropen niet bruikbaar: je moet 
een zekere minimum hoeveelheid melk hebben om dat 

te kunnen doen en de melk van meerdere dagen bewa-
ren tot je genoeg hebt kan niet. Aan de LUW had men 
methoden ontwikkeld om onder tropische en vaak pri-
mitieve omstandigheden ook van kleine hoeveelheden 
melk kaas te kunnen maken. Ik vond dat een geweldig 
onderzoek dat ik zeker bij mijn presentatie wilde be-
trekken. Om het geheel een beetje te illustreren had ik 
een paar schapen- en geitenkaasjes gekregen om blok-
jes uit te kunnen delen.

De afdeling voorlichting van de universiteit had me 
een mooie video gegeven die werd getoond terwijl de 
schoteltjes met kaas rondgingen. Op die video werd 
ook een onderzoek naar de spijsvertering van runde-
ren gepresenteerd. Daarbij werd gebruik gemaakt van 
een koe waarbij een fistel was aangebracht. Dat is een 
kunstmatige opening in de buikwand waardoor je mon-
sters kunt nemen van de maaginhoud. Die opening is 
afgesloten met een grote kunststof schroefdop. De vi-
deo liet een rustig herkauwende koe zien, een laborant 
kwam aanlopen, schroefde de koe open, stak zijn hand 
met een pollepel tot aan zijn elleboog in de koe en goot 
een groene drabbige vloeistof in een glazen maatbeker. 
Alles werd goed zichtbaar en zeer plastisch in beeld 
gebracht. En de koe ging intussen rustig door met her-
kauwen.

Ik was druk bezig met het bedienen van de video-
recorder en had niet direct door hoe mijn gehoor rea-
geerde. Maar ik heb het nog jaren moeten horen dat 
ik hen deze beelden tijdens het genieten van kaas pre-
senteerde. Wist ik veel dat sommige van mijn collega’s 
zo’n zwakke maag hadden!
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