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Dat kán
geen 
toeval
zijn

Als Maartje den Breejen haar kosmische 
tweelingzus tegenkomt, gaan ze samen op 
onderzoek uit: is het toeval dat ze allebei 
op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip zijn 
geboren? Dat ze allebei op hockey zitten, 
op vrouwen vallen, bruin haar en bruine 
ogen hebben en een vader met een 
knipselhobby?

We kwamen er achter tijdens een hockey
feest. Zij werd om twaalf uur gefeliciteerd 
door een paar mensen en ik ook. ‘Hé, ben 
jij ook jarig?!’ ‘In welk jaar ben je gebo
ren?’ ‘Hoe laat?’

Bleek dat we beiden op 24 november 
1970, om half twee ’s nachts zijn geboren. 
Marijn Pijnenborg in Nijmegen. Ik in het 
gehucht Zalk. Detail: Mijn broer heet ook 
Marijn. Detail: de geboortenaam van Ma
rijn is Marijntje, de mijne Maartje.

We beginnen een mailconversatie over 
verschillen en overeenkomsten. Beiden 
blijken we niet erg onderlegd in de astro
logie. We weten nog net dat we Boogschut
ter als sterrenbeeld hebben en Maagd als 
ascendant, maar wat in welke huizen staat 
niet. We vertrouwen beiden eerder op de 
wetenschap dan op de sterren, maar zet
ten alles wat niet te bewijzen valt nu ook 
weer niet direct weg als zweverige onzin.

TeksT maartje den breejen
beeld privé

Reportage
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Maartje als kleuter, in zwart wit.
Grote kleurfoto: Marijn op de
kleuterschool.

Onder: Maartje als puber, rechts
Marijn in de puberteit.

Reportage

In de horoscopen van het sterrenbeeld 
Boogschutter met Maagd als ascendant 
en Hond in de Chinese astrologie herken
nen we ons behoorlijk. Want ja, we vinden 
onszelf natuurlijk wel ‘spontaan, eerlijk, 
direct, tolerant, rondreizend, open, on
realistisch, sportief, overdreven, idea
listisch, rusteloos, eigenwijs, optimistisch, 
doelgericht, weinig tactvol en zeer 
 vrijheidslievend’. En Messiasneigingen? 
Ja hoor, in een bepaald opzicht wel.

Ik schrijf: ‘Mijn moeder is lid van een 
 boekenclub en drie tuinclubs. Ze is voor
zitter van de tuinenbond, doet vrijwil
ligerswerk bij de wereldwinkel, gaat één 
keer per week naar yoga, ze zit op een 
 zangkoor en ze speelt bridge. Ze heeft het 
drukker dan ik.’

Marijn schrijft terug: ‘Mijn moeder 
werkt het liefst in de tuin, doet vrijwilli
gerswerk en één keer per week pilates. Ze 
zingt hartstikke vals en speelt bridge.’

Afijn, na vele mails heen en weer, 
 komen we tot een aantal treffende over
eenkomsten. We hebben beiden een vrou
welijke geliefde. We zitten beiden op 
 hockey en zijn geen verdedigers. Onze 
vaders spellen de krant op politiek, zorg 
en economie en sturen ons knipsels. We 
hebben het Noorderlicht zien op onze 

wensenlijst staan. We hebben allebei 
bruin haar en bruine ogen. Dat soort 
 dingen.

evenTueel, heel misschien
We besluiten tot een onderzoek. Bestaat 
toeval of niet? Hoe groot is de kans dat je 
iemand tegen komt die op precies hetzelf
de tijdstip is geboren? En hoe groot is de 
kans dat je flink veel overeenkomsten 
hebt? Of is het zo toevallig allemaal niet 
en is hier sprake van een kosmische 
 samenzwering?

We komen tot een plan om zowel de 
kosmos als de wetenschap te raadplegen. 
We maken ieder afzonderlijk een afspraak 
bij numeroloog Karin Jonkmans, tevens 
homeopaat. Een rondje surfen over inter
net leert ons dat de numerologie de 
 esoterische studie is van getallen en hun 
betekenis, die stoelt op aspecten uit 
 verschillende tradities en oude culturen 
zoals die van de vroeg christelijke my stici, 
het  occultisme van de vroege gnostici, het 
Hebreeuwse systeem van de kabbala, de 
Indische veda’s en de Chinese cirkel van 
de dood.
Jonkmans pretendeert niet dat ze de toe
komst kan voorspellen. Alleen dat ze 
eventueel, heel misschien, een beter 

 inzicht in ons levenspad en onze levens
loop kan geven. Daarbij moeten we dan 
 bedenken dat uit onze gesprekken ande
re dingen naar voren komen, omdat we 
uit een ander gezin en uit een andere om
geving komen en een andere opvoeding 
hebben genoten.

We maken beiden een geluidsopname 
van het consult en vergelijken die daarna 
met elkaar. Daarna vragen we meerdere 
wiskundigen een kansbe rekening los te 
laten op de toevalligheid van onze ont
moeting.

‘klopT als een bus’
Het eerste dat Jonkmans denkt bij het zien 
van de geboortedatum is: ‘moeder’. Dat 
kan betekenen dat de moeder dominant 
aanwezig was of juist opvallend afwezig. 
Verder vertelt ze eerst wat de getallen over 
ons vertellen, zonder dat ze een van ons 
heeft gezien. Ze heeft het over zielsgetal
len, karmagetallen en een auragetal. Zo 
is het jaar 1970 omgerekend in de nume
rologie ‘een 17/8’. Dat getal bepaalt hoe we 
ons maatschappelijk laten zien, namelijk 
als intelligente en gedreven vechters.
Wat het meest in het oog springt in onze 
numeroscoop is dat we niet afl atend op 
zoek zijn naar harmonie en schoonheid. 

We houden van mooie landschappen, 
kunst en muziek. We zijn bezig met de 
computer, we houden van lezen,  van we
tenschappelijk onderzoek, zeereizen en 
avontuur.

Onze gezondheid hangt af van de 
 manier waarop we vrijheid benutten. Vrij
heid is heel belangrijk in onze numero
scoop. ‘Op het moment dat iemand jullie 
aan de boeien legt, dan steigeren jullie 
meteen: weg met die kettingen! Ik wil zelf 
bepalen wanneer, hoe lang, hoe vaak. Als 
de vrijheid niet goed wordt benut, kan dit 
leiden tot afhankelijkheid, te veel naden
ken, verstrooid zijn en gevoeligheid voor 
verraad.’

Bij het beluisteren van de opnames valt 
op dat ons enthousiasme toeneemt naar
mate we persoonlijker worden. ‘Ja, dat 
klopt als een bus.’ We zijn kind, moeder 
en vader ineen? ‘Ja, daar herken ik me 
helemaal in.’ Ik vertel dat ik de neiging tot 
mateloosheid heb. ‘Dat,’ zegt Jonkmans, 
‘komt door je vijf. Seks, kennis, eten, drin
ken. Je wilt van alles veel.’ ‘Klopt,’ zeg ik, 
terwijl ik de vanzelfsprekendheid van dit 
verband natuurlijk zelf niet zie. Daarna 
komen we te  spreken over losbandigheid, 
discipline, zelfdestructie en mijn studies. 
We hebben het later over mijn ouders, de 

dynamiek binnen mijn relatie en over 
kunnen  ontvangen.

Ik hoor de opnames van Marijn, waar
in ze vertelt dat ze econometrie is gaan 
 studeren, omdat ze zag dat de studieboe
ken uit formules bestonden en dacht: ‘Dat 
is zo moeilijk, dat ga ik doen.’ Ze vertelt 
over de opvoeding van haar kind, haar 
relatie, over haar manier van werken. Hoe 
ze Funda bedacht, toen nog maar weini
gen met internet bezig waren. Dat ze altijd 
bezig is informatie toegankelijk te maken 
voor mensen. Dat ze inmiddels verschil
lende websites over gezondheid heeft 
opgekocht en verbetert. Ik hoor hoe ge
dreven ze is. Dat ze niet zonder sporten 
kan. Hoe liefdevol ze over haar ouders 
spreekt. En ik merk hoe bescheiden ze is 
en daadkrachtig tegelijk.

We doen ontboezemingen,  
jonkmans verklaart een en ander  
 en we horen onszelf zeggen:  
‘Daar herken ik me helemaal in’
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We ontdekken meer overeenkomsten en 
ook meer verschillen. We moeten  lachen, 
omdat ik opveer als Jonkmans zegt dat 
zeereizen bij me past – ik heb de zeevaart
school gedaan – terwijl Marijn antwoordt 
dat ze het benauwd krijgt op een boot. 
 Toeval of niet, we leren elkaar beter ken
nen én het gesprek met Jonkmans was 
verhelderend en leuk.

Marijn heeft ondertussen zitten reke
nen (zie blz 81). We leggen de som voor 
aan Mathisca de Gunst, professor wiskun
de en statistiek aan de VU, die  weinig tijd 
heeft. Ze mailt: ‘Die som lijkt me lang zo 
gek niet als de “gokken” enigszins klop
pen. Een wiskundige zou veel langer doen 
over welke gokken aanvaardbaar zijn, 
welke factoren je mee wilt nemen en zich 
afvragen of zo’n rechttoerechtaan be
nadering wel realistisch is, maar of de 
uitkomst daar betrouwbaarder van wordt, 
is maar de vraag.’

We vragen Charlene de Kalle, een jon
ge doctor aan het Mathematisch Instituut 
van de Universiteit van Leiden. Ze mailt 
dat we voor de oplossing van onze vraag 
allerlei gegevens nodig hebben: ‘Zoals 
hoeveel procent van de vrouwen op vrou
wen valt, hoeveel procent van de vrouwen 
op hockey zitten, hoeveel vaders knipsels 

sturen naar hun dochter, etcetera. Het zou 
behoorlijk wat tijd kosten om dat allemaal 
uit te zoeken.’ Ze raadt aan om contact op 
te nemen met Vincent van der Noort. ‘Hij 
is tegelijk met mij gepromoveerd en heeft 
het boek Getallen zijn je beste vrienden 
geschreven.’

Dat blijkt een goede tip. Ik schrijf Van 
der Noort of de conclusie zou kunnen lui
den dat het niet uitmaakt of toeval bestaat 
of niet. Je komt er toch niet achter. Van 
der Noort antwoordt dat die conclusie 
klopt. ‘De berekening van Marijn zegt iets 
over hoe geloofwaardig toeval is als ver
klaring voor jullie ontmoeting. Hoe klei
ner de kans die uit de berekening komt, 
hoe ongeloofwaardiger toeval als verkla
ring. Maar als alle andere verklaringen 
nog ongeloofwaardiger zijn, of als er he
lemaal geen andere verklaringen voor 

handen zijn, is toeval misschien toch nog 
steeds het beste.’

leven en dood
De vraag is hier ook niet interessant, 
schrijft hij verder: ‘Jullie zijn om half twee 
’s nachts geboren. Marijn berekent dat de 
kans 0,6 procent is dat twee mensen die 
op hetzelfde uur van dezelfde dag geboren 
zijn elkaar tegenkomen. Jij weet van je
zelf al dat je op 24 november om half twee 
’s nachts geboren bent. Dus met Marijns 
berekening in de hand weet je dat de kans 
dat je iemand tegenkomt die ook op 24 
november om half twee geboren is, gelijk 
is aan 0,6 procent. Maar, van daaruit kun 
je zonder ver dere berekeningen ook con
cluderen dat de kans dat je iemand tegen
komt die op 15 augustus om 4 uur ’s mid
dags geboren is óók gelijk is aan 0,6 
procent. Toch is er niemand die, als je 
haar vertelt dat je geboren bent op 24 no
vember om half twee ’s nachts en een keer 
in je leven iemand tegenkwam die 
 geboren is op 15 augustus om 4 uur ’s mid
dags zou zeggen: “Wauw! Dat kán geen 
toeval meer zijn.”’

Van der Noort werkt als statisticus in 
het Antoni van Leeuwenhoek en doet 
 kankeronderzoek. In de medische wereld 

kan de vraag ‘toeval of niet?’ juist een 
kwestie van leven of dood zijn. ‘De manier 
waarop Marijn de vraag met haar bereke
ning te lijf gaat, verschilt niet zo veel van 
iets waar ik momenteel aan werk met een 
aantal artsen en biologen: binnen een gro
te groep borstkankerpatiënten ver tonen 
sommigen, die geen baat hebben bij een 
bepaalde, zeer veel gebruikte behandeling, 
overeenkomsten in de mate waarin bij hen 
bepaalde eiwitten wel of niet aanwezig zijn 
in de tumor. De vraag is nu of we zeker 
genoeg zijn dat deze overeenkomsten níet 
veroorzaakt worden door toeval om toe
komstige patiënten met dezelfde eiwit
waarden de behandeling niet te geven.’

De vraag of toeval bestaat, is dus niet 
altijd relevant. Toch sta ik mezelf toe zo 
nu en dan in kosmische samenzwering te 
ge loven. Op de begrafenis van de vrouw 
van mijn vader vloog een jonge vogel tegen 
het raam van hun huis. We vonden uit dat 
het om een weinig gesignaleerd vrouwelijk 
goudhaantje ging. Uiteindelijk vloog ze 
weer weg. De buurman vertelde later op 
de dag dat hij twee jaar geleden aan de 
vrouw van mijn vader had gevraagd of zij 
misschien wist wat voor vogeltje het was 
dat tegen zijn raam was gevlogen. Dat wist 
ze. Een goudhaantje. n

‘ De berekening 
zegt iets over  
hoe geloofwaardig 
toeval is als 
verklaring voor 
jullie ontmoeting’

Reportage

BeRekening 
MaRijn
Aantal Nederlanders = 

16.800.00
Aantal kinderen geboren per jaar = 

180.000
Aantal Nederlanders in zelfde uur geboren 

= 21
Aantal mensen dat je in je leven tegenkomt (een gok) =

10.000
Aantal mensen van wie je de verjaardag weet (een gok) 
= 

5.000
Kans dat twee mensen elkaar ontmoeten die op hetzelf-
de tijdstip zijn geboren = 

0,6%

kanS oP  
oveReenkoMSten
vrouw = 

50%
Relatie met hetzelfde geslacht = 

10%
bruin haar/ bruine ogen = 

50%
zit op hockey = 

3%
Kans dat twee mensen elkaar  
ontmoeten met al deze overeenkomsten = 

0,02%

Marijn 

Maartje


