
Sum of Us 2010:
Opgaven, antwoorden en uitwerkingen

De ochtend na een feestje van wiskundestudenten aan de Waalkade wordt een
van de feestgangers, genaamd Emmy, vermist. De verdwijning is raadselachtig,
maar Emmy was een introverte, licht overspannen figuur die bovendien al vaak
had laten weten dat zij slecht gemotiveerd was voor haar studie en op ieder mo-
ment zonder nader bericht op wereldreis kon gaan. Zij had nauwelijks contact
met haar ouders en de situatie met haar vriend David, eveneens een wiskun-
destudent, was zo gespannen dat het niemand zou verbazen als zij ook hem bij
vertrek niets zou zeggen. Een maand later wordt echter een lijk in de Waal ge-
vonden, in verregaande staat van ontbinding. Het slachtoffer is onherkenbaar,
maar uit DNA-identificatie volgt een grote kans dat het Emmy is.
• In Opgave 1 bepaal je die kans. Je kunt er verder vanuit gaan dat het lijk inderdaad

dat van Emmy is.
Om de nek van het lijk bevindt zich een riem, waarmee het slachtoffer klaarblijkelijk gewurgd is. Dit
leidt bij de recherche tot het vermoeden dat de studente tijdens of direct na het genoemde feestje ver-
moord is. Onderzoek in haar beperkte vriendenkring leidt tot vier verdachten, die allen net als Emmy
op het feestje waren: David, Luitzen, Egbertus en Jan. Een mogelijk motief van David is dat Emmy het
tijdens of direct na het feestje wellicht had uitgemaakt. Het motief van Luitzen, Egbertus en Jan zou
afwijzing of jaloezie kunnen zijn; het is onder de wiskundestudenten bekend dat ieder van hen al lan-
gere tijd geprobeerd had Emmy te versieren, en ook op het feestje was door omstanders flirterig gedrag
van hun kant gesignaleerd. Zij gingen daarbij kennelijk uit van de instabiliteit van Emmy’s relatie met
David. Deze is overigens een fysiek sterke figuur die geen van hen makkelijk uit zou kunnen schakelen,
maar Emmy zou een makkelijk slachtoffer van een van hen kunnen zijn geweest.

Tijdens het onderzoek komt David met een aan hem gerichte brief van Emmy op de proppen, gedateerd
op de dag voor het feestje. Daarin nodigt Emmy hem in de meest liefdevolle bewoordingen uit om er de
volgende dag samen naar toe te gaan. De brief is getypt, maar handmatig ondertekend met “♥ Emmy”.
De recherche vermoedt echter dat de brief een door David zelf geproduceerde vervalsing zou kunnen
zijn, bedoeld om hem vrij te pleiten.
• In Opgave 2 onderzoek je of de handgeschreven naam onder Emmy’s brief (en daarmee de hele brief) vals is.
Informatie rond de bewegingen van de verdachten na het feestje maakt het mogelijk het aantal verdach-
ten door logisch redeneren te reduceren.
• In Opgave 3 voer je deze logische analyse uit.
Ten slotte probeert de recherche op grond van informatie zoals de lengte van de riem uit te vinden wie
van de resterende verdachten de meest waarschijnlijke dader is.
• In Opgave 4 maak je je de techniek van Bayesiaanse netwerken1 eigen om dergelijke informatie te vertalen

in een kans op schuld van ieder van de vier verdachten.
Uit al deze informatie volgt ten slotte dat één van de studenten hoogstwaarschijnlijk de dader is.
• Schrijf onderaan je antwoordblad wie volgens jouw groep de dader is.

Geef de antwoorden op opgaven 1, 2 en 4 als vereenvoudigde breuken

De opgaven kunnen onafhankelijk van elkaar worden gemaakt

Schrijf alle antwoorden op het antwoordblad

1. De slachtofferidentificatie bij de recente vliegramp in Tripoli door het NFI is bijvoorbeeld gebeurd met behulp van dergelijke
netwerken (en door de Stichting Neurale Netwerken in Nijmegen ontwikkelde software).
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1. Is het lijk in de Waal van Emmy?

In de Waal wordt een vrouwelijk lijk gevonden. Er zijn uitsluitend twee vrouwelijke vermisten,
genoteerd v en d, van wie het lijk zou kunnen zijn.
• v is Emmy.
• d is een Nijmeegse dakloze, die van de ene op de andere dag was verdwenen.

Over de dakloze is niets bekend, maar je mag aannemen dat zij geen verwante van Emmy was.
Het beschikbare bewijsmateriaal (E,Ev) is als volgt:

• E: de bloedgroep van het lijk is AB.
• Ev : van Emmy zijn de bloedgroepen van haar ouders bekend, namelijk A en B.

Stel Hv is de hypothese dat het lijk dat van Emmy is en Hd is de hypothese dat het lijk dat van
de dakloze is. We willen de kans P (Hv | E,Ev) weten dat het gevonden lijk dat van Emmy is,
gegeven het bewijsmateriaal (E,Ev). We nemen aan dat P (Hv | Ev) = P (Hd | Ev) = 1

2 : zonder de
informatie over de bloedgroep van het lijk is het even waarschijnlijk dat het van Emmy of van de
dakloze is.

Achtergrondinformatie over bloedgroepen
Je bloedgroep wordt bepaald door een zekere combinatie van twee allelen, één afkomstig van je
moeder en één van je vader. (Allelen zijn alternatieve mogelijkheden voor een bepaald gen op een
vaste plaats of ‘locus’ in het erfelijke materiaal DNA.) Deze combinatie vormt het genotype van
je bloedgroep. Voor de beide allelen die je bloedgroep bepalen zijn er drie mogelijkheden: A, B, en
O. We schrijven de genotypen dan als AB voor de combinatie A en B, enzovoort. Ieder mogelijk
genotype geeft dan een bepaalde bloedgroep, als volgt:

Genotype Bloedgroep
AB AB
AA A
AO A
BB B
BO B
OO O

In de bevolking zijn de relatieve frequenties p van de drie relevante allelen gegeven door

p(O) = 2/3;
p(A) = 1/4;
p(B) = 1/12.

Met andere woorden: in een bevolking van 12 miljoen mensen, met dus 24 miljoen allelen voor de
bloedgroep, circuleren ongeveer 16 miljoen O-allelen, 6 miljoen A-allelen, en 2 miljoen B-allelen.
Deze getallen geven het voorkomen van de verschillende allelen, niet dat van de bloedgroepen! De
kans op een bepaald genotype, en daarmee de kans op de bijbehorende bloedgroep, kan nu wor-
den bepaald onder de aanname dat het van de moeder afkomstige allel bij kruising onafhankelijk
is van het allel dat afkomstig is van de vader (biologen noemen dit ‘Hardy–Weinberg evenwicht’).
Let er daarbij op dat een genotype als AB op twee manieren kan ontstaan: A van de moeder en B
van de vader, of andersom.

Opgaven
(a) Wat is de kans P (E | Hd, Ev) dat de bloedgroep van het lijk AB is, gegeven de bloedgroepen

van de ouders van Emmy en de hypothese dat het lijk van de dakloze is?
(b) Wat is de kans P (E | Hv, Ev) dat de bloedgroep van het lijk AB is, gegeven de bloedgroepen

van de ouders van Emmy en de hypothese dat het lijk van Emmy is?
(c) Wat is de kans P (Hv | E,Ev) dat het gevonden lijk van Emmy is?
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2. Heeft David de laatste brief van Emmy zelf geschreven?

In echte ondertekeningen–zoals handgeschreven namen of handtekeningen–van een bepaald per-
soon zit altijd een zekere mate van variatie. Een amateuristische vervalser weet dit niet en imiteert
een gegeven ondertekening–die in zijn bezit is–juist zo precies mogelijk om deze echt te laten lij-
ken. Als een verdachte ondertekening té veel lijkt op een bewezen echte ondertekening die ooit in
handen van de verdachte was, dan is de eerste dus waarschijnlijk vals!

De recherche beschikt dankzij navraag en huiszoekingen over 100 verschillende echte onderteke-
ningen van Emmy en bovendien over een eerdere ondertekende brief van Emmy aan David, aan
de echtheid waarvan evenmin wordt getwijfeld. Men wil graag weten of David de ondertekening
van Emmy’s liefdesbrief vlak voor het feestje heeft gekopieerd van de naam onder deze eerdere
brief. Dit ga je onderzoeken met behulp van een methode die de logicus en filosoof Charles S.
Peirce (1839–1914) in 1865 introduceerde in een erfeniskwestie (deze ‘Howland Will Case’ was de
eerste rechtszaak in de geschiedenis waarin wiskundige kansberekening een rol speelde).

We digitaliseren alle beschikbare echte ondertekeningen van Emmy, evenals de omstreden onder-
tekening. Dat wil zeggen: we noteren elke ondertekening door middel van een stuk of duizend
nullen en enen. We kiezen uit iedere digitale ondertekening een rij van 10 plaatsen die zo ver uit
elkaar liggen, dat we kunnen veronderstellen dat de nullen en enen op deze plaatsen in goede
benadering onafhankelijk van elkaar zijn. (Bedenk namelijk dat de manier om een letter of een
gedeelte daarvan te schrijven in principe kan worden beïnvloed door de letters of delen daarvan
vlak daarvoor of daarna. Deze invloed wordt echter verwaarloosbaar als de delen ver uit elkaar
liggen.) We noemen een dergelijke rij van tien nullen en enen in het vervolg gewoon ‘de onder-
tekening’ (hoewel het in feite dus maar om een klein deel van de gedigitaliseerde ondertekening
gaat). Op die manier wordt de ondertekening van Emmy een stochast die iedere rij van tien nullen
en enen als mogelijke waarde heeft (dat zijn in totaal dus 210 = 1024 mogelijke waarden).

De ondertekening die David mogelijk vervalst heeft, blijkt op 9 van de 10 plaatsen overeen te
komen met de naam onder de al genoemde brief van Emmy die eerder in zijn bezit was. Hoe
(on)waarschijnlijk is dat, onder de aanname dat David de waarheid spreekt en de omstreden brief
dus echt is? In deze situatie is het redelijk om aan te nemen dat:
• Iedere plaats in een gegeven ondertekening onafhankelijk is van de andere plaatsen;
• De kans Pk(0) dat Emmy op plaats k een nul schrijft onafhankelijk is van k = 1, 2, . . . , 10;
• Verschillende ondertekeningen van Emmy onafhankelijk zijn.
Omdat de kans Pk(0) onafhankelijk van k is, noemen we deze verder gewoon P . Een tweede
relevante kans is P k

i,j : dit is de kans dat wanneer we twee verschillende echte ondertekeningen i
en j vergelijken, op plaats k hetzelfde symbool staat (dus ofwel 0 in beide ondertekeningen, ofwel
1). Hierbij lopen i en j van 1 tot en met 100, en loopt k van 1 tot en met 10. Volgens alle aannamen
hangt deze kans niet af van i, j, of k (zolang uiteraard i 6= j), zodat we P k

i,j verder Q noemen.

Opgaven
(a) In de 100 beschikbare, echte ondertekeningen van Emmy komen precies 250 nullen voor. Wat

is op grond van dit gegeven een redelijke schatting voor de kans Q?
(b) Wat is–op grond van de zojuist gevonden waarde voor Q–de kans dat twee gegeven (ver-

schillende) echte ondertekeningen toevallig op 9 plaatsen overeenkomen?
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3. Wie heeft een alibi?

Het in de inleiding genoemde feest begon om 20:30. De vier verdachten van de moord vertrokken
allemaal weer tussen 1:00 en 1:30. De recherche heeft vastgesteld dat de moord tussen 1:15 en 2:00
bij de Waalkade, de locatie van het feest, gepleegd moet zijn.

Van de vier verdachten (Luitzen, Egbertus, Jan en David) is bekend dat exact één van hen te voet
naar huis ging, één van hen vertrok per fiets, één van hen nam de bus en één van hen reed met
de auto weg. De voetganger liep, na een paar biertjes, met een snelheid van 4 km/uur, de fietser
fietste 15 km/uur, de bus reed 56 km/uur en de auto reed 60 km/uur.

Elk van de vier verdachten is door een getuige gezien op een zeker tijdstip. Het gaat om de vol-
gende tijdstippen: 1:28, 1:37, 2:07 en 2:20.

In de plattegrond hierboven zijn de plaatsen P , Q, R en S, waarop de verschillende verdachten
gespot zijn, aangegeven. Neem aan dat de personen te voet, met de fiets en met de auto steeds de
kortst mogelijke route hebben genomen naar de plek waar ze gespot zijn, maar dat de bus via de
op één na kortste route reed. De verdachten zijn na hun vertrek niet meer teruggegaan naar het
feest.

Verder geldt dat de afstand van het feest F naar P gelijk is aan de afstand van P naar S en ook
aan die van F naar S. Plaats Q ligt exact midden tussen P en S in en R ligt precies midden tussen
F en S in. De hoek ]FTS is een rechte hoek. De afstand van F naar T is 8 kilometer en de afstand
van T naar S is 6 kilometer.

Hieronder staan enkele gegevens over welke verdachte op welke plaats gezien is, op welk tijdstip
dit gebeurde en met welk vervoermiddel de verdachte was.
• David is op plaats P gespot.
• De voetganger is om 2:20 gesignaleerd.
• Luitzen is niet op plaats S gezien.
• Egbertus is met de auto gezien, maar niet om 1:28.
• De voetganger is niet op plek Q geweest.
• Op plaats P is niemand op de tijdstippen 1:37 en 2:20 gezien.
• Op plek S is iemand om 1:28 gespot.
• Jan is niet met de fiets.

Opgave
Concludeer uit bovenstaande informatie wie van de verdachten een waterdicht alibi heeft. Met
andere woorden: welke verdachte(n) kan (kunnen) de moord onmogelijk hebben gepleegd?
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4. Wie heeft Emmy gewurgd?

We nummeren de vier verdachten van de moord op Emmy als volgt: David (i = 1), Luitzen (i = 2),
Egbertus (i = 3) en Jan (i = 4). Bekijk de volgende gebeurtenissen, waarbij i = 1, 2, 3, 4:

• Hi: verdachte i is de dader.
• Vi: de riem om de nek van het lijk komt van een broek van verdachte i.
• D: de riem om de nek van het lijk komt van een broek van de dader.
• L: de lengte van de riem (in inches) op het lijk is gelijk aan ` = 50.
• T : de taillematen (in inches) van de vier verdachten zijn (t1 = 38, t2 = 31, t3 = 33, t4 = 30).

We hebben dus vijf variabelen H, V, D, L en T, waarbij D slechts de twee waarden D = D en D =
D aan kan nemen, L staat voor L = `, en T is de gebeurtenis dat T de waarde T = (t1, t2, t3, t4)
aanneemt. Het bewijsmateriaal bestaat uit E = (L, T ) en we zijn geïnteresseerd in de kansen
P (Hi | E) (voor i = 1, 2, 3, 4 dus). Deze volgen uit formule (9) van het voorbereidend materiaal,
met andere woorden: bijvoorbeeld voor i = 1 hebben we

P (H1 | E) = 1/

(
1 +

P (E,H2)
P (E,H1)

+
P (E,H3)
P (E,H1)

+
P (E,H4)
P (E,H1)

)
.

Volgens de regels van de kansrekening is het rechterlid uit te rekenen met behulp van

P (E,Hi) = P (Hi, L, T,D, V1) + P (Hi, L, T,D, V2) + P (Hi, L, T,D, V3) + P (Hi, L, T,D, V4)
+ P (Hi, L, T,D, V1) + P (Hi, L, T,D, V2) + P (Hi, L, T,D, V3) + P (Hi, L, T,D, V4).

Dit lijkt best ingewikkeld, omdat de vijf variabelen van elkaar afhangen. Hoe verder?

Voorwaardelijke kansen
Zoals je weet – zie formule (4) van het voorbereidend materiaal – geldt voor twee gebeurtenissen

P (A, B) = P (A) · P (B | A).

Voor drie gebeurtenissen komt er

P (A, B,C) = P (A) · P (B | A) · P (C | A, B).

Voor veel gebeurtenissen A, B, . . . , Y, Z krijg je

P (A, . . . , Z) = P (A) · P (B | A) · P (C | A, B) · · ·P (Z | A, . . . , Y ).

Een nadeel van deze algemene formule is dat het rechterlid af lijkt te hangen van de volgor-
de A, . . . , Z waarin de gebeurtenissen worden opgesomd. Dat er dus P (A) staat doet geen recht
aan de werkelijke (on)afhankelijkheden in het probleem, omdat A wel degelijk van (sommige)
andere gebeurtenissen af kan hangen. En er staat P (C | A, B), terwijl C misschien wel van A
en D maar juist niet van B afhangt. Kortom, hoewel de formule voor P (A, . . . , Z) waar is, geeft
deze weinig inzicht in de vraag hoe je deze kans het beste uit kunt rekenen. Om de werkelijke
(on)afhankelijkheden in het probleem in kaart te brengen zijn Bayesiaanse netwerken bedacht.

Bayesiaanse netwerken
Een Bayesiaans netwerk is een diagram waarin de variabelen A tot en met Z van een bepaald
probleem worden verbonden door pijlen. Het is hierbij gebruikelijk de naam van de variabele niet
als X maar als X© te tekenen. Als er een directe pijl van X© naar Y© gaat, heet X een ouder van Y.
Bij iedere variabele X hoort dus een lijst ouders[X], die bestaat uit de ouders van X. Voorbeelden:

(i) Voor het netwerk A© → B© geldt dat ouders[B] = {A}, terwijl A geen ouders heeft.
(ii) Bij het pijlloze netwerk A© B© zijn A en B beide ouderloos (oftewel wees).
(iii) In het netwerk A© → C©← B© geldt ouders[C] = {A,B}, terwijl A en B wees zijn.

De pijlen in het netwerk worden bepaald door een gegeven kansfunctie P op de uitkomstenruimte
die door de variabelen A tot en met Z wordt bepaald. Deze uitkomstenruimte bestaat uit alle
combinaties van vorm (A = a, . . . ,Z = z), waarbij a een mogelijke waarde is van A, enzovoort.
We noteren de gebeurtenis A = a zoals gebruikelijk als A, enzovoort. Een correct Bayesiaans

5



Concept: 30 september 2010

netwerk voor gegeven kansfunctie P voldoet voor alle waarden a, . . . , z van de variabelen, en dus
voor alle mogelijke gebeurtenissen A, . . . , Z, aan de volgende vergelijking:

P (A, . . . , Z) = P (A | ouders[A]) · · ·P (Z | ouders[Z]). (∗)

Het rechterlid van (∗) is het product van factoren P (X | ouders[X]), voor iedere X die voorkomt
in de lijst A tot en met Z. Om deze factoren te bepalen geldt de volgende procedure:

(1) Bepaal eerst ouders[X]; dit is een deel van de lijst variabelen A tot en met Z (of leeg).
(2) Vervang vervolgens iedere variabele Y op de lijst ouders[X] door de corresponderende ge-

beurtenis Y (dus Y = y) in het linkerlid. Deze nieuwe lijst is ouders[X].

Als de lijst ouders[X] leeg is, dan moet P (X | ouders[X]) simpelweg worden gelezen als P (X).

Het grote voordeel van (∗) boven de eerdere formule voor P (A, . . . , Z) is dat alle variabelen op
dezelfde manier worden behandeld en dat alle afhankelijkheden in aanmerking zijn genomen.

Voorbeelden
Om dit voorschrift te illustreren komen we terug op de eerdere voorbeelden (i) - (iii).

(i) Het linkerlid van (∗) is gelijk aan P (A, B). Het rechterlid is P (A | ouders[A]) ·P (B | ouders[B]).
Omdat A geen ouders heeft, geldt P (A | ouders[A]) = P (A). Verder heeft B als ouder A,
zodat P (B | ouders[B]) = P (B | A). In dit geval geeft (∗) dus de welbekende formule voor
de voorwaardelijke kans.

(ii) Nu geldt P (A | ouders[A]) = P (A) en P (A | ouders[B]) = P (B), omdat A en B geen van
beide ouders hebben. In dit geval geeft (∗) de formule P (A, B) = P (A) · P (B), oftewel de
definitie van onafhankelijkheid: zie vergelijking (2) in het voorbereidend materiaal.

(iii) Nu luidt (∗)
P (A, B,C) = P (A) · P (B) · P (C | A, B).

De variabelen A© en B© hebben immers opnieuw geen ouders, terwijl dit duo samen de ouders
van C© vormen. Er geldt dus P (C | ouders[C]) = P (C | A, B).

Het Bayesiaanse netwerk dat de situatie rond de wurgmoord met riem beschrijft is als volgt:

H© - V©

?

� D©

L© T©�

De kansen P (E,Hi) kunnen met behulp van het gegeven Bayesiaanse netwerk en (∗) worden
uitgerekend. Om dit te doen moet een flink aantal (voorwaardelijke) kansen beschikbaar zijn.

• Maak eerst voor jezelf een lijst van alle (voorwaardelijke) kansen die nodig zijn om alle ter-
men in de kansen P (E,Hi) uit te rekenen.

• Ga vervolgens door logisch nadenken over de betekenis van de variabelen na welke van deze
(voorwaardelijke) kansen direct bepaald kunnen worden.

• Ga er vanuit dat buiten het circuit van de professionele criminaliteit een wurgmoord met een
riem altijd gebeurt met de riem van de dader.

• Ga er vanuit dat de verdachten in eerste instantie in precies dezelfde mate onder verdenking
staan. Gebruik dus niet de voorgaande opgaven!

• De relatie tussen riemlengte en taillemaat is als volgt:

Taillemaat t P (t | ` = 50) P (` = 50 | t)
30 1/10 11/100
31 1/10 1/10
33 1/4 7/40
38 1/3 2/3

• De taillematen van de verdachten hebben de volgende kans om onder mannelijke Neder-
landse studenten voor te komen: P (30) = 1/11, P (31) = 1/10, P (33) = 1/7, P (38) = 1/20.

Opgave
Bereken op grond van deze informatie de kansen P (H1 | E) tot en met P (H4 | E).
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Antwoorden

1. (a) P (E | Hd, Ev) = 1/24

(b) P (E | Hv, Ev) = 99/323

(c) P (Hv | E,Ev) = 2376/2699

2. (a) Q = 5/8

(b) De kans dat twee gegeven (verschillende) echte ondertekeningen toevallig op 9 plaatsen over-
eenkomen is 29296875/536870912

3. De volgende studenten hebben een waterdicht alibi: Luitzen en Jan

4. P (H1 | E) = 400/631

P (H2 | E) = 60/631

P (H3 | E) = 105/631

P (H4 | E) = 66/631

De dader van de moord op Emmy is hoogstwaarschijnlijk: David
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Uitwerkingen

1. (a) De kans P (E | Hd, Ev) hangt niet van Hv af, omdat we aannemen dat de dakloze geen ver-
wante van Emmy is (en dus ook niet van haar ouders). De gevraagde kans is dus gelijk aan
P (E | Hd) en omdat we niets over de dakloze weten, is P (E | Hd) de kans dat een willekeurig
persoon in de bevolking bloedgroep AB heeft. Die kans is gelijk aan de relatieve frequentie in
de bevolking van het genotype AB. Deze is gelijk aan 2p(A)p(B) = 2× 1/4× 1/12 = 1/24. De
factor 2 treedt op omdat het genotype AB op twee manieren kan ontstaan: A van de moeder
en B van de vader, of andersom. De kans op ieder daarvan is p(A)p(B) en omdat de gebeurte-
nissen “vader levert A en moeder levert B” en “moeder levert A en moeder levert B” disjunct
zijn (met andere woorden, elkaar uitsluiten), moet je deze kansen bij elkaar optellen.

(b) De moeilijkheid bij deze opgave is dat je wel de bloedgroepen maar niet het genotype van de
ouders weet. Stel dat de vader A heeft en de moeder B (in het omgekeerde geval geldt precies
hetzelfde verhaal met de rol van vader en moeder verwisseld). Er zijn dan vier mogelijkheden
voor de genotypes:
i. Vader heeft AA en moeder BB. Kans dat kind AB heeft is 1.
ii. Vader heeft AA en moeder BO. Kans dat kind AB heeft is 1/2.
iii. Vader heeft AO en moeder BB. Kans dat kind AB heeft is 1/2.
iv. Vader heeft AO en moeder BO. Kans dat kind AB heeft is 1/4.
Met formule (6b) uit het VM vinden we dat de gevraagde kans P (E | Hv, Ev) gelijk is aan

P (E | Hv, Ev) = P (AA | A) · P (BB | B) +
1
2
· P (AA | A) · P (BO | B)

+
1
2
· P (AO | A) · P (BB | B) +

1
4
· P (AO | A) · P (BO | B).

Hierbij is P (AA | A) de kans dat de vader genotype AA heeft, gegeven zijn bloedgroep A,
enzovoort. We hebben per definitie van voorwaardelijke kansen

P (AA | A) =
P (AA ∧A)

P (A)
=

P (AA)
P (A)

=
P (AA)

P (AA) + P (AO)
=

p(A)2

p(A)2 + 2p(A)p(O)
.

Merk op dat de gebeurtenis AA ∧ A gelijk is aan AA, omdat genotype AA automatisch tot
bloedgroep A leidt. Uit een soortgelijke redenering volgt

P (AO | A) =
2p(A)p(O)

p(A)2 + 2p(A)p(O)
= 1− P (AA | A);

P (BB | B) =
p(B)2

p(B)2 + 2p(B)p(O)
;

P (BO | B) =
2p(B)p(O)

p(B)2 + 2p(B)p(O)
= 1− P (BB | B).

Met behulp van de in de opgave gegeven kansen p(O), p(A), en p(B) vinden we dan

P (AA | A) =
(1/4)2

(1/4)2 + 2 · 1/4 · 2/3
=

1/16
1/16 + 1/3

=
3
19

;

P (AO | A) = 1− 3
19

=
16
19

;

P (BB | B) =
(1/12)2

(1/12)2 + 2 · 1/12 · 2/3
=

1/144
1/144 + 1/9

=
1
17

;

P (BO | B) = 1− 1
17

=
16
17

.

Invullen in de eerste formule geeft dan

P (E | Hv, Ev) =
3
19
· 1
17

+
1
2
· 3
19
· 16
17

+
1
2
· 16
19
· 1
17

+
1
4
· 16
19
· 16
17

=
99
323

.
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(c) Om P (Hv | E,Ev) te bepalen gebruiken we formule (10) van het VM met N = 1, dus

P (Hv | E,Ev) =
1

1 + w1(Ev) ·R1(E | Ev)
.

Uit de aanwijzing P (Hv | Ev) = P (Hd | Ev) = 1
2 in de opgave volgt w1 = 1. Uit de vorige

onderdelen volgt

R1(E | Ev) =
P (E | Hd, Ev)
P (E | Hv, Ev)

=
1/24

99/323
=

323
2376

.

Dit geeft

P (Hv | E,Ev) =
1

1 + 323
2376

=
2376
2699

.

Dit is ongeveer 0,88, wat het waarschijnlijk maakt dat het lijk van Emmy is.

2. (a) We schatten P (0) = 250/(10 · 100) = 1/4, zodat P (1) = 1 − 1/4 = 3/4. De kans op twee de-
zelfde symbolen in twee verschillende (en dus onafhankelijke) handtekeningen is daarmee,
in notatie die hopelijk vanzelf spreekt,

Q = P (00) + P (11) = P (0)2 + P (1)2 = (1/4)2 + (3/4)2 = 10/16 = 5/8.

(b) De gevraagde kans is een speciaal geval van voorbeeld (xiii) op pagina 6 van het VM, met
p = Q, N = 10 en n = 9, en is dus

P10(9) =
(

10
9

)
(5/8)9 · (3/8) = 3 · 510 · 2−29 =

29296875
536870912

.

Dit is ongeveer 0,05, hetgeen suggereert dat David de brief vervalst heeft.

3. Zie volgende pagina

4. De formule voor P (E,Hi) bevat twee soorten termen: P (Hi, L, T,D, Vj) en P (Hi, L, T,D, Vj). Het
Bayesiaanse netwerk geeft

P (Hi, L, T,D, Vj) = P (Hi)P (D)P (T )P (Vj | Hi, D)P (L | Vj , T ),

en dezelfde formule met D i.p.v. D. De aanwijzing “dat buiten het circuit van de professionele cri-
minaliteit een wurgmoord met een riem altijd gebeurt met de riem van de dader” maakt P (D) = 0
(en P (D) = 1). Vervolgens is P (Vj | Hi, D) om dezelfde reden gelijk aan 0 als i 6= j en gelijk aan
1 als i = j. Dit geeft P (E,Hi) = P (Hi, L, T,D, Vi). De aanwijzing “dat de verdachten in eerste in-
stantie in precies dezelfde mate onder verdenking staan” geeft P (Hi) = 1/4 voor alle i = 1, 2, 3, 4,
zodat P (E,Hi) = 1/4 · P (T )P (L | Vi, T ) en dus

P (E,Hi)
P (E,Hj)

=
P (L | Vi, T )
P (L | Vj , T )

=
P (` = 50 | ti)
P (` = 50 | tj)

.

Deze kansen volgen uit de derde kolom in de tabel; de tweede kolom is irrelevant, evenals de
gegeven kansen op taillematen. Invullen geeft dan het antwoord, bijvoorbeeld:

P (H1 | E) = 1/

(
1 +

P (` = 50 | t = 31)
P (` = 50 | t = 38)

+
P (` = 50 | t = 33)
P (` = 50 | t = 38)

+
P (` = 50 | t = 30)
P (` = 50 | t = 38)

)
= 1/

(
1 +

1/10
2/3

+
7/40
2/3

+
11/100

2/3

)
=

400
631

.
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3.

Logigram Wiskundetoernooi (oplossing) 
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VERDACHTE PLAATS TIJDSTIP VERVOER 

LUITZEN PLAATS  R OM  2:20 TE  VOET 

EGBERTUS PLAATS  Q OM  1:37 PER  AUTO 

DAVID PLAATS  P OM  2:07 PER  FIETS 

JAN PLAATS  S OM  1:28 PER  BUS 

 

Luitzen en Jan kunnen de moord niet gepleegd hebben. Luitzen moest te voet 5 kilometer afleggen om
bij R te komen. Met zijn loopsnelheid van 4 km/uur deed hij daar 75 minuten over. Hij is om 2:20 bij
R gezien, wat betekent dat hij uiterlijk om 1:05 is vertrokken bij het feest. Omdat de moord na 1:15
gepleegd is, is Luitzen onschuldig. Jan ging met de bus van F via T (de op één na kortste route) naar S,
een afstand van 14 kilometer. Daar deed hij een kwartier over, wat betekent dat hij uiterlijk om 1:13 het
feest moet hebben verlaten. Aangezien de moord na 1:15 gepleegd is, heeft hij dus ook een alibi.

De getuigen verschaffen geen van de andere verdachten een alibi. Egbertus moest 15 kilometer afleggen
per auto, wat in 15 minuten te doen is. Hij moest uiterlijk om 1:22 weg bij het feest en heeft zeven
minuten de tijd gehad om het slachtoffer om te leggen. David moest per fiets 10 kilometer afleggen. Dat
kan in veertig minuten, wat betekent dat hij niet later dan 1:27 bij het feest moest vertrekken. Dat geeft
hem zelfs de meeste tijd om de moord gepleegd te hebben.
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