
Lieggrafiek 3(bron: Ionica Smeets, twitter):
Even lijkt het alsof de consument enorm veel geld uitspaart
als er wordt overgestapt naar het Aardgas Premium-pakket
van energieleverancier Eneco. In de grafiek wordt echter
ineens van 0 naar 1.100 euro gesprongen, waardoor de staven
enorm in lengte verschillen.
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Bij grafieken van media en an-
dere bedrijven gaat vaak van
alles mis, waardoor er een
scheef beeld van de werkelijk-
heid ontstaat. De wiskundige
illustraties, die zouden moe-

ten dienen als verduidelijking
van het nieuws, roepen door
de vele fouten vooral vraagte-
kens op. De zogenoemde ’lieg-
grafiekjes’ zijn voor betrokken
wiskundigen en journalisten
een bron van ergernis én ver-
maak.

De fouten die in de grafie-
ken worden gemaakt zijn uit-
eenlopend. Zo wordt er gegoo-
cheld met staven en slaan lij-
nen ineens vele tientallen ja-
ren over. „Deze illustraties
schieten zo hun doel totaal
voorbij”, vertelt Jerry Verma-
nen. De data-journalist maakt
grafieken voor zijn werk en de
dwalingen vallen hem daar-
door extra op. „De bedoeling
van grafieken is het verschaf-

fen van helderheid, maar als ze
incorrect zijn word je als kijker
of lezer juist op het verkeerde
been gezet.”

Vooral op tv zijn de blunders
die gemaakt worden schrij-
nend, zegt hij. „Het maakt niet
uit of je naar het NOS Journaal
of het RTL Nieuws kijkt. Negen
van de tien keer zitten ze er-
naast.” Volgens Vermanen
speelt de factor onnozelheid
een grote rol bij de foutieve
voorstellingen in de media.
„Maar niet alles is af te schui-
ven op een gebrek aan know-
how. Journalisten willen hun
cijfers wel eens sappiger pre-
senteren dan ze zijn, zeker als
de nieuwswaarde eigenlijk ge-
ring is.”

Ook bedrijven die in andere
sectoren dan die van de
nieuwsgaring opereren maken
zich schuldig aan geknoei met
grafieken. Vermanen houdt
het erop dat er in de meeste ge-

Gegoochel met grafieken zet
consument op verkeerde been
Lieggrafiek.
Wiskundige illustraties
worden regelmatig
opgepoetst door media
of bedrijven om cijfers
er rooskleuriger te
laten uitzien. ‘Negen
van de tien keer zitten
ze ernaast.’

Theoretisch natuurkundige Hans Wisbrun. / ADE JOHNSON | ANP

vallen geen opzet in het spel is.
„Maar het komt bedrijven na-
tuurlijk niet slecht uit als de
kwartaalcijfers er door een
kleine verandering ineens drie
keer zo goed uit zien als die
van de concurrent.”

De term lieggrafiek is in het
leven geroepen door Hans Wis-
brun, een natuur- en wiskundi-
ge die de meest in het oog
springende fouten wekelijks
verzamelt op zijn eigen blog.
„Het liegen slaat op de grafiek
en niet op de maker ervan. Ik
kan niet in iemands hoofd kij-
ken, weet niet of de maker fou-
te bedoelingen had. Maar het
punt blijft dat de grafieken
wiskundig gezien niet vertel-
len wat ze zouden moeten ver-

tellen. Ze liegen, kortom.”
Deze week viert hij het een-

jarig jubileum van de Lieggra-
fiek van de week-rubriek, en
hij is in die tijd al heel wat te-
gengekomen. „Binnen de wis-
kundegemeenschap wordt er
smakelijk om al die gevallen
gelachen, maar de Nederlan-
der die er niet zo scherp naar
kijkt wordt wel bedot.” En dat
terwijl het volgens Wisbrun
vaak helemaal niet om ontzet-
tend ingewikkelde dingen
gaat. „Dit is onderbouwstof.
Dat zou iedereen fatsoenlijk
moeten kunnen.”

Voordeel

„Het komt bedrijven
natuurlijk niet slecht uit
als de kwartaalcijfers er
door een kleine verande-
ring ineens drie keer zo
goed uit zien als die van
de concurrent.”
Jerr y  Vermanen.

In het centrum van Jeruzalem
zijn zeker negen mensen
gewond geraakt bij een aan-
slag. Een auto reed opzettelijk
in op mensen die net uit een
tram waren gestapt.

Volgens de politie zijn drie
mensen, onder wie een baby,
in kritieke toestand naar het
ziekenhuis gebracht. De dader
sloeg na de aanrijding op de
vlucht en is door de politie
neergeschoten. Zijn identiteit
is nog onbekend.

In Jeruzalem worden vaker
aanslagen gepleegd met voer-
tuigen. Begin augustus reed
een graafmachine in op een
bus, die daardoor kantelde.
Een passagier kwam om het
leven. De bestuurder van de
graafmachine werd doodge-
schoten. ANP

Aanslag. Man rijdt
station Jeruzalem in:
negen gewonden

Ravage na de aanslag. / ANP

Drie tienermeisjes uit de buurt
van Denver die zich wilden
aansluiten bij Islamitische
Staat, zijn afgelopen weekend
gepakt in Duitsland. Dat liet
een woordvoerder van de FBI
dinsdag weten, aldus Ameri-
kaanse media.

De meisjes, twee zusjes van
15 en 17 met Somalisch bloed
en een vriendinnetje van 16
met een Sudanese achter-
grond, stapten vrijdag op het
vliegtuig in plaats van naar
school te gaan. Ze waren op
weg naar Syrië, maar FBI-agen-
ten wisten de meisjes bij een
overstap op het vliegveld van
Frankfurt te stoppen. Ze wer-
den meteen op een vliegtuig te-
rug naar Amerika gezet. Ze
hoopten Syrië te bereiken via

Turkije. De politie heeft de
computers van de tieners in be-
slag genomen. Zo moet worden
achterhaald hoe en met wie de
meisjes in contact kwamen om
zich aan te sluiten bij IS. Zelf
zeiden de meisjes dat ze naar
Duitsland gingen voor een fa-
miliebezoek. ANP

Verdwenen. Amerikaanse
jihadmeisjes gepakt 
op weg naar Syrië

Tickets

2000
Om de vliegtickets te kunnen betalen

hadden de meisjes 2000 dollar gestolen van

hun ouders. Toen de vader van de zusjes zag

dat ook de paspoorten weg waren, belde hij

zijn dochters, maar die namen niet op.

Hoewel gesprekken tussen
studentenleiders en de
regering van Hongkong
dinsdag niets hebben
opgeleverd, was de nacht
daarop een van de rustigste
in weken. Een paar hon-
derd mensen houden drie
plekken in de stad nog
bezet, maar er waren geen
incidenten. Sinds eind
september wordt in Hong-
kong geprotesteerd, vooral
door studenten, voor min-
der bemoeienis van de
Chinese regering en meer
democratie. Dinsdagmid-
dag volgden duizenden
mensen de gesprekken, die
2 uur duurden, via grote
schermen op straat. Chine-
se media noemen de stu-
denten buikspreekpoppen
van het buitenland. ANP

Protest

Rustige nacht in
Hongkong

Een jury in de Amerikaan-
se hoofdstad Washington
heeft gisteren een voorma-
lige medewerker van het
particuliere beveiligingsbe-
drijf Blackwater schuldig
bevonden aan moord in
2007 in Bagdad. Drie ande-
ren werden schuldig be-
vonden aan doodslag. Op
16 september 2007 open-
den Blackwater-medewer-
kers op het drukke Nisur-
plein in de Iraakse hoofd-
stad het vuur, waardoor 17
burgers omkwamen, onder
wie vrouwen en kinderen.
Amerikaanse onderzoekers
konden later geen enkel
bewijs vinden dat de Blac-
kwater-medewerkers
waren aangevallen. Zij
schoten in het wilde weg
op burgers. ANP

Irak 

Beveiliger schuldig
aan moord Bagdad

Lieggrafiek 1 (bron: Jerry Vermanen, twitter):
Bij deze grafiek lijkt de vuurwerkverkoop in 2012 enorm te
zijn afgenomen, maar dat komt doordat er pas vanaf 65
miljoen geteld wordt. Als dat vanaf 0 was geweest zou de
daling veel minder scherp zijn. Bovendien zijn de cijfers
van voor 2010 gemiddeldes, wat leidt tot de onrealistisch
vlakke lijn.

Lieggrafiek 2 (bron: Ionica Smeets, twitter):
Het RTL Nieuws maakt het hier wel heel erg bont door ge-
bruik te maken van twee totaal verschillende assen. De ver-
koop van LP’s lijkt die van CD’s te zijn genaderd, maar in
werkelijkheid is het verschil zo’n acht miljoen verkochte
exemplaren.
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