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Ten eerste wil ik drie nieuwe redactieleden verwelkomen: Yan Grange, Marianne Hoogeveen en Roland van der Veen (resp. twee keer
natuurkunde en een keer wiskunde studenten). Met deze aanwinst
heeft de Scoop een verjongingskeur ondergaan, en kan de oude Scoop
garde het wat rustiger aan gaan doen.
Ten tweede wil ik de lezers bedanken. De eerste weken nadat de
Scoop verschenen is verkeren de redactieleden namelijk in een roes.
We worden overspoeld met enthousiaste reacties over de Scoop. De
reacties zijn bijvoorbeeld: “ik vind dat plaatje niet mooi”, “herhaald
moet hier natuurlijk met een ‘t’”, “en wist je dat je daar ‘een’ vergeten
bent.” Deze feedback zorgt er voor dat we de juiste drive hebben om
met volle overgave aan de volgende Scoop te werken. Ook inhoudelijk krijgen we zeer gewaardeerde reacties: “er staat in de Scoop één
artikel dat ik te moeilijk vind”, “er staat geen Scoop meer in de
Scoop”, “ik vind dat artikel te makkelijk”, natuurkundige :”ik vind dat
artikel bedoeld voor wiskundigen niet leuk” (en nogmaals maar dan
waarbij ‘wis’ verwisseld wordt door ‘natuur’). En natuurlijk stroomt
de Scoop-mailbox over met de oplossingen van de puzzels. Tegenwoordig krijgen we zelfs foute inzendingen, het kan niet op.
Om de Scoop nog leuker te makken hebben we nu een nieuwe puzzel
bedacht. In deze tekst staan precies vier fouten, zoek de fouten, stuur
ze op naar scoop@science.uva.nl en ding mee naar de fantastische
hoofdprijs. De waarde van de prijs is evenredig aan het aantal foute
inzendingen.
Jorn Mossel, hoofdredacteur
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Inhoud

4 Stereogrammen
Voorop deze scoop staat een stereogram. Waarschijnlijk heb je deze 3D-beelden al eens eerder
gezien. Wij leggen uit hoe ze werken!

8 Göttingen
Hilbert, Schrödinger, Dirac, Dirichlet, van der
Noort. Lees enkele van de vele succesverhalen
over deze beroemde, Duitse universiteit.

13 Flatterland
Nieuw in scoop zijn de boekrecensies. Het spits
wordt afgebeten door het vervolg op misschien
wel het beroemdste op wiskunde geïnspireerde
boek.
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14 Tangram
Neem een vierkant blaadje papier, knip er verschillende vormen uit en puzzelen maar. Maar
uiteraard niet voordat je deze scoop uit hebt.

17 Bell-ongelijkheid
Een van de grootste mysteries uit de Quantumfysica wordt uit de doeken gedaan. De Bellongelijkheid. Zelfs Einstein doet zijn best om te
bewijzen dat er iets mis moet zijn met de Quantumtheorie.

14

20 Hoe groot is ?
Dit keer wordt een gat van oneindige waarde in
onze kennis gedicht. Sta op feestjes niet meer
met je mond vol tanden wanneer het onderwerp
oneindigheid ter tafel komt.

22 Puzzels
Ook dit keer hebben we weer moeilijke breinbrekers. En het leuke is dat wij zelf het antwoord ook niet weten. Doe mee en win een fantastische prijs!
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Stereogrammen
Kijk, een gorilla! Ik zie hem niet. Je moet even rustig blijven, en op een gegeven moment zal
hij verschijnen. Is hij verlegen? Heel grappig, je weet heus wel dat hij niet echt bestaat.
Waarom al die moeite dan? Ik word gek! — Charles Mathy
Wat is een stereogram?

lend? Laten we een experiment doen: Kijk naar een
object. Doe dit eerst alleen met je linker- en daarna
alleen met je rechteroog; het plaatje verspringt. Dit
komt omdat je ogen het voorwerp onder een verschillende hoek zien. Hoe dichterbij objecten zijn,
hoe meer ze verspringen. Kijk maar door een raam,
herhaal het experiment, het raam zelf springt meer
dan wat erachter zit.

Sommige gelukkigen onder ons zijn nog nooit een
stereogramfanaat tegen het lijf gelopen. Zo’n persoon vindt niets leuker dan je, met bijna uitgedroogde ogen, te laten staren naar een vel papier
met een jaren-60-wallpaperdesign. Voor diegenen
die niet weten waar het over gaat staat er om educatieve redenen op de voorkant van de Scoop een
stereogram.
Nadat je er een tijdje naar het plaatje hieronder
gekeken hebt denk je: niet zo indrukwekkend. Maar
er schuilt meer achter deze Jackson Pollock-achtige
warboel, dan een Jackson Pollock-achtige warboel.
Er zit in dit plaatje genoeg informatie om een 3D
gitaarband te reconstrueren.

Hoe zie je diepte?

Voor we het mysterie van stereogrammen kunnen
ontrafelen moeten we twee termen introduceren.
Het object vlak is het vlak waarin het object zich
bevindt waar je naar kijkt. Het focusvlak is het vlak
waarop je focusseert. Als de twee vlakken samenvallen zie je het object scherp. De twee verschillende plaatjes die op je netvliezen binnenkomen
worden nu in je hersenen geconstrueerd tot een 3Dbeeld.

Figuur 2

Als je naar een object kijkt komen er twee verschillende plaatjes op je netvlies binnen. Als het object in
het focusvlak ligt zie je deze twee plaatjes als één
driedimensionaal beeld.

Figuur 1

De warboel is betekenisvoller dan het op het eerst
gezicht lijkt, er zit namelijk een 3D gitaarband in
verstopt.

Maar stel dat een object nu verder weg is dan dit
vlak waar je op focust. Worden nu de twee beelden
op je netvliezen ook geconstrueerd tot een 3Dbeeld in je hersens?
Als je vanuit het object twee rechte lijnen tekent
naar je ogen, en je tekent de doorsnijding van die
lijnen met de focusvlak, dan krijg je twee punten; L
en R (zie figuur 3). Wat het linkeroog betreft had

De benodigde bits staan niet in heel klein spijkerschrift genoteerd. Maar op slinkse wijze is er een
superpositie van twee plaatjes van deze band in de
Jackson Pollack-achtige warboel verstopt.
Als je naar een echte band kijkt, dan krijgen je hersens twee verschillende plaatjes van het band te
zien, voor elk oog één. Zijn deze plaatjes verschil-
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het licht net zo goed van L af kunnen komen als
van 2. Dat oog kan in zijn eentje niet weten hoe ver
het object is, hij weet alleen in welke richting hij
moet kijken om het object te zien. En wat het rechteroog betreft kan het object ook

Wees je hersens te slim af

Waar waren we? O ja, je hersens krijgen dus te
allen tijde twee verschillende plaatjes van de wereld binnen, en weten daarmee een driedimensionale impressie van de wereld te vormen. Als we willen weten hoe ver een voorwerp is kunnen we ons
focusseren op het voorwerp. Voor dichtbij gelegen
objecten zijn de plaatjes op onze netvliezen zeer
verschillend en moeten onze ogen dus flink hun
best te doen om een scherp beeld te krijgen. Voor
ver weg gelegen object zijn de twee plaatjes op je
netvlies nauwelijks verschillend en is het gemakkelijk om te focusseren. Dus als je ogen flink hun best
moeten doen om te focusseren weet je dat iets
dichtbij is en vice versa. Toch een slimme truc van
je hersens. Maar we kunnen onze hersens ook te
slim af zijn.

a

b

Stel dat je twee foto’s zou nemen van je kamer
vanuit de perspectieven van je beide ogen. Dat zijn
de plaatjes die op je netvlies worden afgebeeld.
Door de foto’s naast elkaar te leggen is het nu de
truc om hier een driedimensionaal beeld van te
vormen door je hersens voor de gek te houden.
Scheel kijken

Eerst een iets simpeler geval. Kijk naar het volgende tekst (hou de Scoop op ongeveer 20 cm afstand):
C

Figuur 3

a.) Als het focusvlak dichterbij is dan het objectvlak
lijkt het of je twee aparte beelden L en R ziet.
b.) Hoe verder een object van het focusvlak is verwijderd hoe verder de punten L en R uit elkaar liggen.

a
a
b
b
c
c

bij R zitten. L en R zijn dus de punten waar het
object in het focusvlak “zit” ten opzichte van je
ogen. L en R vallen bovendien niet samen, dus in je
hersens zul je object 1 twee keer zien op verschillende plekken. Je kunt makkelijk bewust worden
van het feit dat je hersens twee verschillende
plaatjes van de wereld krijgen. Spreid de vingers
van een hand uit, en kijk erdoorheen naar iets wat
erachter ligt en focus daarop. Dan zijn je vingers uit
focus, en heb je opeens tien vingers!
Als object 2 dichterbij is dan het focusvlak krijg je
de situatie in figuur 3b.
Als we weer dezelfde procedure volgen vinden we
dat ook nu object 2 als twee verschillende beelden
wordt gezien. Merk op dat hoe verder de objecten
zich van het focusvlak bevinden, hoe verder de
punten L en R van elkaar zijn verwijderd.

a a a
a a
a a a
a a
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
c

a
a
b
b

a
a
b
b
c
c

a
a
b
b
c
c

a
a
b
b
c
c

Dit is een voorbeeld van een simpel stereogram. Er
zitten namelijk subtiele verschillen tussen de afstanden tussen de letters: de b’s zijn iets dichterbij
elkaar dan de a’s. Kruis je ogen nu. Het kruisen van
je ogen zorgt ervoor dat je het focusvlak dichterbij
je ogen brengt. Het focusvlak ligt dan voor de
Scoop, en daarom is de Scoop zelf wazig. Je moet
je ogen precies zo kruisen dat twee naast elkaar
liggende a’s precies op elkaar komen te liggen,
zodat je ernaar kunt kijken, en ze scherp worden.
Bravo, je bent je hersens te slim af. Ze denken namelijk dat je nu naar een object kijkt dat dichterbij
je ogen is, dan het werkelijk is. Je merkt dan dat de
b’s uitsteken, ze lijken dichterbij jou te zijn dan de
a’s. De c’s in het midden steken meer uit dan de c’s
5
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vlak verder van elkaar verwijderd wanneer het object zelf verder van de waarnemer staat.

aan de randen. Het blijkt dat de letters die het
meeste uitsteken precies die letters zijn die het
meeste uit elkaar waren.

Het kan cooler
Achter-focus-techniek

Een letter ‘a’ driedimensionaal zien is leuk maar
gaat snel vervelen. Gelukkig kan het allemaal veel
cooler. Je kunt echte foto’s omtoveren tot een 3Dbeeld! Een stereogram is namelijk een overlap van
het plaatje dat je linkeroog en het plaatje dat je
rechteroog ziet. Als je nu met je camera deze twee
plaatjes maakt, door een object vanuit twee verschillende hoeken te fotograferen, kun je je eigen
stereogram maken. Je zet de foto’s naast elkaar en
met één van bovenstaande technieken kunnen je
hersenen van deze twee foto’s één driedimensionaal beeld vormen. Zie figuur 4. Alleen de achterfocus-techniek geeft het goede plaatje, dus oefenen!
Als het eenmaal gelukt is kun je trouwens leuke
vakantiefoto’s maken. Eentje vanuit elk oog. Dan
kun je er thuis in drie dimensies naar kijken. Op
internet zijn hele fotoalbums te vinden met vakantiefoto’s in dit formaat.

Stereogramfananten vinden scheel kijken eerder
iets voor zwakzinnigen en gebruiken daarom een
tweede manier om een stereogram te zien. Je moet
je focus achter het plaatje zetten, en weer zodat
twee naast elkaar liggende a’s op elkaar komen en
de boel scherp wordt. Meestal kun je dit bereiken
door eerst domweg naar het stereogram te staren
zodat het vanzelf wazig wordt. Door nu je focus
subtiel te veranderen zie je opeens uit de wazige
warboel een scherp driedimensionaal beeld verschijnen. Experts noemen dit ook wel de ‘achterfocus-techniek’. Het moeilijke aan stereogrammen
zien is dus het manipuleren van je focus. Maar oefening baart kunst. Bekijk de volgende twee cirkels:
C

Kijk nu van de Scoop af en focusseer op iets ver
weg. Probeer dan vanuit je ooghoeken naar de cirkels te kijken. Als het goed is zijn ze nu wazig en
zie je er vier. Je kunt de afstand tussen de twee
middelste cirkels wijzigen door je focus te veranderen. Je focus kunt je veranderen door te kijken naar
objecten op verschillende afstanden. Let wel, je
kijkt nog steeds niet recht naar de Scoop. Hoe je
deze tekst nou nog moet lezen is weer een ander
probleem.
Je moet de twee middelste cirkels precies op elkaar
proberen te krijgen. Als de twee cirkels op elkaar
staan moet je proberen naar die twee middelste
cirkels samen te staren, alsof het er maar één is. Hij
moet scherp worden! Dan zie je een scherpe cirkel
in het midden, en twee wazige ernaast. Met oefenen
kun je als het goed is je focus veranderen zonder
boven de Scoop uit te staren, je kunt ook even naar
de discotheek gaan om je oogspieren te trainen.

Figuur 4

Je kunt ook stereogrammen maken door twee foto’s
uit verschillende hoeken te maken van hetzelfde
voorwerp.

Je moet dus je focus achter het stereogram zetten
zodat de plaatjes over elkaar heen komen te staan.
Dan heb je twee warrige plaatjes die je moet negeren, en in het midden een gefocust plaatje.Dat moet
precies goed gaan. Het verassende is, dat je hersens
denken "ik kijk nu niet naar een plaatje maar de
echte wereld" en maken ze alles mooi driedimensionaal. Als het je gelukt is, zul je de lamp uit het
plaatje zien steken, net als de toetsen op het toetsenbord. Het balletje is mooi rond en de rubix kubus is opgelost. Cool. Maak je niet druk als het nog
niet lukt, dit is een honours-stereogram.

Hetzelfde gebeurt met een stereogram. Probeer met
deze techniek het tekststereogram weer te zien. Je
merkt dat dan het omgekeerde geldt: nu liggen de
a’s op de eerste rij. Als het object zich achter het
focusvlak bevindt, zijn twee beelden op het focusSCOOP
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de twee stipjes op elkaar zitten en in focus zijn
volgt de stereogram vanzelf.

Zelf stereogrammen maken

Tegenwoordig is het in om een verborgen driedimensionaal plaatje te maken (zoals de voorkant van
de Scoop). Dit kan goed met behulp van computers. Het principe is hetzelfde: de superpositie van
twee foto’s van iets, uit twee verschillende hoeken.
In een jaren-60-wallpaperdesign wordt het plaatje
dan gecodeerd door op sommige plaatsen de wallpaper uit te rekken of in te krimpen. Precies zoals
we in de figuur met de letters zagen. Op het eerste
gezicht is het nog steeds een jaren-60-wallpaper
maar even verder kijken en voilà een vis (zie hieronder).
Vaak staan er boven een stereogram twee stipjes
om je te helpen bij het zien van het stereogram. Als

Referenties

Leuke stereogrammen
1. www-ai.ijs.si/sirds/sirds.html
2. www.magiceye.com/gallery/090204s.html
3. home.planet.nl/~zager023/3d/en/start.htm
Maak je eigen stereogrammen
4. www.eyetricks.com/stereograms/onlinetools/st
ereocreator.htm
5. www.gold-software.com/Bigle3Dreview5768.htm

Stereogrammen

Een aantal stereogrammen. linksboven een tekststereogram.
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Göttingen, de plek waar het gebeurt
(1816-1933)
Göttingen, Göttingen? Toch niet het knusse studentenstadje in het zuiden van NoordDuitsland? Jawel. Ooit was het DE place-to-be. Bijna iedereen die ook maar iets betekende in
de wiskundige wereld van de 19e of begin 20e eeuw heeft daar een tijdje gestudeerd of gewerkt. Om de bekendste te noemen: Bessel, Betti, Bianchi, Bolyai, Brauer, Cantor, Casorati,
Clebsch, Dedekind, DeRahm, Dirac, Dirichlet, Ehrenfest, Eisenstein, Fields (van de medailles), Frobenius, Gauss, Haar, Hasse, Hecke, Hilbert, Kaluza, Klein, Landau, Minkowski, Möbius, Noether, Ostrowski, Rademacher, Riemann, Riesz (van Frichet), Struik, Teichmüller,
Toeplitz, Urysohn, Von Neumann, Witt, Zermelo en de gebroeders Grimm (van de sprookjes).
En, niet te vergeten: het afgelopen half jaar was ik er, om te zien wat er nog van de magie van
Göttingen over is. – Vincent van der Noort
Gauss, het andere lemma van Gauss, het nog niet
eerder genoemde lemma van Gauss… Nergens ben
je veilig. Wie was deze man, vraag je je af, en hoe
heeft hij het voor elkaar gekregen zijn naam overal
aan te verbinden?
Ergens hoopte ik dat het een kwestie zou zijn van
het op de juiste feestjes verschijnen of de juiste
mensen omkopen, maar in het geval van Carl Friedrich Gauss (1777- 1855) moet ik na bestudering
van de feiten toch toegeven dat het er waarschijnlijk mee te maken heeft dat hij gewoon het grootste
wiskundige genie aller tijden is. Sommigen roemen
hem als grondlegger van de verzekeringswiskude,
anderen als de eerste die van getaltheorie een serieus te nemen vakgebied maakte. Hij is de uitvinder
van ‘generalized nonsense’ als de niet-Euclidische
meetkunde
maar
ook
van
huis-tuin-enkeukenwiskunde als de kleinste kwadratenmethode.
Fysici danken het idee potentialen waar de hele
electrodynamica om lijkt te draaien aan hem en de
Georg August Universität Göttingen in zijn rol als
thuisbasis van genieen. Het is terecht om van wiskunde ‘voor’ en ‘na’ Gauss te spreken. Niet alleen
omdat er ‘na’ Gauss gewoon veel meer wiskunde
wás, maar ook omdat sinds Gauss de manier waarop wiskundige bewijzen gegeven worden naar moderne maatstaven veel en veel netter is.
Waar te beginnen? Misschien bij zijn geboorte. Die
vond plaats in Brunswick in 1777. Dan een kleine
tijdsprong. Gauss is inmiddels 17 en komt naar
Göttingen om te studeren. Geen wiskunde, maar
klassieke talen. Aiaiai, stelt u zich toch eens voor.
Hier dreigt het grootste wiskundige genie aller tijden voorgoed voor de mensheid verloren te gaan.

Göttingen, dat er nog altijd uitziet alsof het zo uit
een sprookje van Grimm is weggelopen en waar je
in de mensa voor 1 euro 10 een volwaardige maaltijd kunt krijgen, lijkt zich niet heel erg bewust van
zijn rijke geschiedenis als wiskundig Centrum van
de Wereld. Weliswaar is er op het vroegere huis
van Riemann (nu een zaak voor de betere herenmode) een bordje aangebracht dat zegt dat de wiskundige daar ooit gewoond heeft, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar straatnamen zijn de fysici ten
opzichte van de wiskundigen ver in de meerderheid. Nu is dit niet zo verwonderlijk. De overeenkomst tussen natuurkundige ontdekkingen en
straatnaambordjes is duidelijk: beide dienen de
mensheid tot groot nut, iets wat je van de meeste
wiskunde niet kunt zeggen.
Het wiskundegebouw is echter een ander verhaal.
Als je na het beklimmen van de statige bordestrappen de grote ontvangsthal (genaamd: de Hilbertruimte) binnenloopt, ademt de geest van 15 generaties genieën je tegemoet. Temeer omdat de portretten en levensbeschrijvingen van al deze grootheden
door het hele gebouw verspreid aan de muur hangen. Daarom nu, exclusief in Scoop, direct vanuit
Niedersachsen: de laatste roddels over 6 van Göttingens beroemdste wiskundige inwoners.
1. Der Fürst

De eerste pak ‘m beet achtien jaar van je leven heb
je nooit van hem gehoord. Dan ga je niets vermoedend wis- of natuurkunde studeren en plots is zijn
naam overal: Gauss. De stelling van Gauss, het
vlak van Gauss, de methode van Gauss, de kromme
van Gauss, de wet van Gauss, het lemma van
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vervolgens in Hensfeld te promoveren. Al deze tijd,
en ook na zijn promotie, had hij het geluk dat hij
een beurs kreeg van de Hertog van Brunswick, die
kennelijk erg trots was op het feit dat zulke grote
genieen in ‘zijn’ stadje geboren werden.
Voor de Universität Göttingen zag het er ondertussen wat minder rooskleurig uit. De natuurwetenschappelijke faculteit (die zich voornamelijk met
sterrenkunde bezighield) kampte met geldtekorten
en verouderd materieel. In 1803 zag het er even
naar uit dat het iets beter zou gaan: een stukje
grond werd aangekocht om een nieuw observatorium te bouwen. Helaas duurde het door politieke
spelletjes en corruptieschandalen nog tot 1816
voordat de nieuwe sterrenwacht er eindelijk stond.
In dat jaar was het vorstendommetje Hannover
(waaronder Göttingen viel) door een slimme huwlijkspolitiek in handen gekomen van de nietonbemiddelde Koning Jérôme van Westphalen.
Deze stelde in een poging het prestige van zijn koninkrijkje iets op te krikken 200.000 Francs ter
beschikking voor de bouw van de sterrenwacht,
waardoor deze eindelijk afkwam. Maar voor echt
prestige, besefte Jérôme, zijn bakstenen en koper
niet genoeg. Daarom liet hij de (sinds de publicatie
van zijn boek Disquisitiones Arithmeticae in 1801)
wereldberoemde Gauss terug naar Göttingen halen
om daar directeur van de sterrenwacht te worden.
Dit was een gouden zet. De aanwezigheid van
Gauss trok vele andere begaafde wis- en natuurkundigen aan en luidde het begin in van een tijdperk dat tot ver na de dood van Gauss en Koning
Jérôme voortduurde.
Gauss bleef tot zijn dood op (voor die tijd) zeer
hoge leeftijd in de sterrenwacht wonen en werken.
Hij deed vele ontdekkingen op het gebied van wiskunde, natuurkunde en theoretische sterrenkunde.
Ondertussen bleef hij ook trouw aan zijn eerste
liefde: de klassieke talen. Hij publiceerde steevast
in het Latijn (dat zijn status als ‘taal der wetenschap’ toch al enigszins verloren had) en bestudeerde intensief het werk van klassieke wiskundigen, in het bijzonder Archimedes, die hij erg bewonderde.
Over zijn tijdgenoten was hij in het algemeen minder te spreken. Vaak was zijn enige commentaar op
nieuwe wiskundige ontdekkingen dat hij die enige
tientallen jaren eerder ook al gedaan had, maar het
de moeite van het publiceren niet waard vond. Met
zijn norse optreden en ongenaakbare status heeft hij
enige geniale jonge wiskundigen zoals Abel afge-

De mensheid kan wel inpakken, lijkt het, en Göttingen al helemaal. Gelukkig komt hij tijdens zijn
studie (naar men fluistert door het werk van Plato)
in contact met wiskundige problemen waar de Oude Grieken zich mee bezig hielden, zoals passer-enlatje-constructies. Op een ochtend wordt de zeventienjarige Gauss wakker met in zijn hoofd de constructie van een regelmatige 17-hoek. Niet alleen
was dit de eerste vooruitgang op dit gebied van de
wiskunde in bijna 2000 jaar, het overtuigde Gauss
er ook van dat hij zijn hart toch bij de wiskunde
lag. De wereld was gered.
De constructie stond niet op zichzelf. Gauss bewees
in één klap de volgende stelling:
Een regelmatige n-hoek is construeerbaar met passer en latje dan en slechts dan als n te schrijven is
als n = 2^k p1 p2 ... pl met k p1, ..., pl verschillende
Fermatpriemgetallen. Fermatgetallen zijn getallen
van de vorm Fn = 2^(2^n) + 1 met n = 0, 1, 2, ... en
Fermatpriemgetallen zijn Fermatgetallen die toevallig priem zijn. Fermat (Leuke man! Lees meer
over hem in [1]!) claimde dat alle Fermatgetallen
priem zijn. F0 tot en met F4 zijn dit inderdaad. Met
moderne computers kunnen we ook iets grotere
Fermat getallen bekijken en wat blijkt? Tussen de
volgende 10.000 Fermatgetallen zit geen enkele
priem De grootste priem-hoek waarvan we weten
dat we hem kunnen construeren is dus de 2^32 + 1
= 65537-hoek, en in het wiskunde-instituut in Göttingen staat ook ergens een kistje met daarin op een
heleboel papier een netjes uitgewerkte constructie
van dit gedrocht. Niet afkomstig van Gauss, maar
afkomstig van een man die per se AIO wilde worden bij Felix Klein. Klein zag dat eigenlijk niet zo
zitten maar was op een goed moment het gezeur
van de man beu en gaf hem dan maar de opdracht
de constructie van de 65537-hoek netjes uit te zoeken. Het bewijs van Gauss dat dit mogelijk is, is te
vinden in het voor tweedejaars goed leesbare [2].
Goed, Gauss mocht dan zich nog net op tijd tot de
wiskunde bekeerd hebben, Göttingen was hier nog
niet mee gered. In Göttingen was indertijd maar
één hoogleraar (Kaestner) te vinden die zich met
wiskunde bezighield (wiskunde was immers maar
een hulpvakje voor de natuurkunde) en deze was in
de ogen van Gauss geen groot licht. Naar verluidt
besteedde de jonge Gauss het grootste deel van de
lessen aan het tekenen van karikaturen van zijn
leraar (dat kon hij kennelijk ook al). Na twee jaar
verliet Gauss Göttingen zonder diploma en maakte
zijn studie in zijn geboorteplaats Brunswick af, om
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schrikt om naar Göttingen te komen. Toch heeft
Göttingen zijn grote naam vooral aan deze ‘Koning
aller Wiskundigen’ te danken en het is dan ook
terecht dat er een standbeeld van Gauss in een van
de parken staat. Helaas is dit beeld echter gewijd
aan een natuurkundige ontdekking. Samen met de
natuurkundige Wilhelm Weber (weten we eindelijk
ook waar die woont), ontwikkelde Gauss de eerste
telegraafverbinding ter wereld, van de sterrenwacht
naar het natuurkundegebouw (ongeveer 1 km). De
eerste boodschap die ooit door een telegraaflijn is
verzonden luidt ‘Wissen statt meinen, sein statt
scheinen’ (Weten in plaats van veronderstellen,
zijn in plaats van lijken) wat nu als officieuze slagzin van de universiteit Göttingen dienst doet.
2. Der Visionär

De meest getalenteerde leerling van Gauss in Göttingen was Georg Friedrich Bernhard Riemmann
(1826- 1866). Riemanns genialiteit uitte zich op
een andere manier dan die van Gauss. Waar Gauss
duizendeneen bijdragen leverde aan ieder onderdeel van de wiskunde, had Riemann eigenlijk maar
een paar goede ideeën. Deze waren echter meteen
zo goed dat ze de wiskundige gemeenschap tot op
dag van vandaag van de straat houden. Het bekendste voorbeeld hiervan is natuurlijk de Riemannhypothese, waarover alles te lezen is in het scoopartikel [3]. Het daaraan ten grondliggende idee: ‘Hm...
wat zou er gebeuren als we in Eulers functie
∞

1
1 1
1
= k + k + k + ...
k
n
1
2
3
n =1

ξ (k ) = ∑

willekeurige complexe getallen invullen in plaats
van alleen gehele?’ is even absurd als vruchtbaar.
Hiermee bleek het opeens mogelijk allerlei dingen
over gehele getallen (in het bijzonder de nogal ongrijpbare priemgetallen) te zeggen. (Zie ook [4]).
Ook tegenwoordig wordt er nog veel onderzoek
naar de Riemann-Zetafunctie gedaan, maar helaas
‘was het meeste wat we nu weten ook al aan Riemann bekend’ in de woorden van Samuel Patterson, huidig hoogleraar in Göttingen en internationaal erkend expert op het gebied van zeta-functies.
Riemann studeerde twee jaar wiskunde in Göttingen, maar vond het daar niet zo interessant. Buiten
Gauss waren er eigenlijk geen wiskundigen en
Gauss zelf had niet zo veel zin al te veel tijd aan
eerste- en tweedejaars colleges te besteden. Daarom verhuisde Riemann naar Berlijn waar hij les
kreeg van grootheden als Jacobi, Dirichlet en Eisenstein. Na zijn studie kwam hij echter terug naar
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Göttingen om te promoveren bij Gauss. In zijn
proefschrift introduceerde hij wat we nu ‘Riemannoppervlakken’ noemen. Dit was, simpel gezegd,
een meetkundige of topologische manier om tegen
complexe functietheorie aan te kijken, waardoor dit
ondoorzichtige vakgebied opeens een stuk helderder en begrijpelijker werd. Gauss was gecharmeerd
van Riemanns originele kijk op de dingen en droeg
hem voor voor een vaste aanstelling in Göttingen in
1851. Gewoonte was dat iemand die zo’n post
kreeg een lezing hield over wat hij zoal onderzocht
had of van plan was te onderzoeken.
Aan zelfvertrouwen ontbrak het Riemann niet. Hij
bereidde maarliefst drie verschillende lezingen
voor en liet Gauss (net als de zoon in Festen) er een
kiezen. In de lezing die Gauss koos, zette Riemann
uiteen hoe men Gauss’ ideeën over de meetkunde
van gekromde vlakken naar willekeurig hoge dimensies kon generaliseren. Dit vormde het begin
van wat nu Riemannse meetkunde heet. Aan wat
Riemann toen in zijn lezing vertelde wordt nu (in
het vak differentiaalmeetkunde) een heel trimester
besteed. Wie dit vak gevolgd heeft, zal het niet
verbazen dat al na vijf minuten niemand van de
aanwezigen nog maar iets van Riemanns lezing kon
volgen. Niemand, behalve Gauss, die gedurende de
hele lezing met een zeer geamuseerde glimlach op
zijn troon zat. Iets dat, aldus de overlevering, lang
niet meer was voorgekomen.
3. Een man met een principe.

Een van de wiskundige waar Göttingen ook erg
trots op is Johann Gustav Peter Lejeune Dirichlet
(1805- 1859). Dit was ook zonder meer een groot
wiskundige, maar hij heeft eigenlijk maar vier jaar
van zijn leven (en wel de laatste vier) in Göttingen
doorgebracht. Daar werd hij in 1855 naartoe gehaald om de leerstoel van Gauss, die toen stierf,
over te nemen. Voor die tijd heeft Dirichlet aan
verschillende universiteiten in Frankrijk en later
Duitsland gestudeerd en gewerkt. Daar heeft hij
eigenlijk al zijn grote wiskundige ontdekkingen
gedaan.
Het idee waar we hem het meest dankbaar voor
moeten zijn is het zogenaamde ‘laadjesprincipe van
Dirichlet’ of ‘Dirichletprincipe’, dat zegt dat als je
een bureau hebt met n laadjes waar je n+1 paperclips in kwijt wilt, je altijd minstens twee paperclips in hetzelfde laatje moet stoppen. Dit is natuurlijk nogal een open deur, maar je kunt dit idee gebruiken om allerlei minder voor de hand liggende
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stellingen te bewijzen zoals het feit dat er in Amsterdam twee mensen rondlopen met precies hetzelfde aantal haren op hun hoofd.
Een andere stelling waarmee Dirichlet beroemd is
geworden is de volgende:
Als a en b twee onderling ondeelbare getallen zijn,
dan bevat de rij a, a + b, a + 2b, a+ 3b, .... oneindig veel priemgetallen.
In het bijzonder zijn er dus oneindig veel priemgetallen die eindigen op een 3. Dit is een van de sterkste uitspraken die we over de verdeling van de
priemgetallen kunnen doen en hij bevestigt de
hoofdvuistregel van de getaltheorie: ‘de priemgetallen gedragen zich zo onregelmatig als ze zich
maar kunnen veroorloven binnen de zware verantwoordelijkheid van hun taak om (dmv vermenigvuldiging) de hele, extreem regelmatige rij van
natuurlijke getallen voort te brengen.’
4. Waar een Klein groot in kan zijn.

Afgaande op de objecten die naar hem vernoemd
zijn: de Viergroep van Klein en de Kleinfles (zie
[8]), had ik niet het idee dat Felix Klein (18491925) nou één van de grootste wiskundigen uit de
geschiedenis was. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik bij mijn aankomst in Göttingen de
nogal uit de kluiten gewassen ‘Felix Klein Sporthalle’ tegen het lijf liep. Deze bleek te horen bij het
Felix Klein Gymnasium, maar dat maakte de verbazing niet minder omvangrijk.
De tekst over Klein in het wiskundegebouw biedt
uitkomst. Naast een groot wiskundige, schrijft deze, was Klein vooral een groot organisator. Toen
hij in 1886 naar Göttingen kwam, had hij zijn
grootste wiskundige ontdekkingen al achter zich
liggen, maar als directeur van het Mathematisch
Instituut, heeft hij veel voor Göttingen betekend.
Hij wist overal geld los te krijgen en haalde vele
grote wiskundigen, zoals Hilbert, naar Göttingen.
Daarnaast had hij een bijzondere interesse in onderwijs. Hij wist voor elkaar te krijgen dat wiskunde een verplicht vak op school werd in Göttingen
en omgeving en stichte de nog steeds aan de universiteit Göttingen verbonden lerarenopleiding.
Ook liet hij een indrukwekkende collectie draadmodellen van allerhande typen krommen en vlakken aanleggen, die nog steeds te zien is.
Zijn vermogen iets zich concreets voor te stellen bij
abstracte meetkundige objecten was sowieso zijn
grootste kracht als wiskundige en hij weidde zijn
wiskundige leven dan ook voornamelijk aan de

meetkunde. In het bijzonder was hij de drijvende
kracht achter het ‘Erlanger Programm’, een programma om de wirwar van verschillende euclidische en niet-euclidische meetkundes die sinds de
tijd van Gauss was ontstaan in een allesomvattend
axiomastelsel onder te brengen. In het bijzonder
probeerde hij alle meetkunde te beschrijven uitgaande van een abstracte verzameling punten en
een rijtje onderlinge relaties waar die punten zich
aan moesten houden. Dit is natuurlijk precies de
manier waarop tegenwoordig alle wiskunde geformuleerd wordt, maar in Kleins tijd was dit zeer
revolutionair, en we kunnen dan ook zeggen dat
Kleins Erlanger Programm een groot stempel op
onze huidige manier van wiskunde bedrijven gedrukt heeft.
5. De man met de hoed

David Hilbert (1862-1943) beschouwde zichzelf als
de grootste wiskundige van zijn tijd, en eigenlijk
leek zijn omgeving dat volkomen met hem eens te
zijn. Tekenend is het verhaal waarin een journalist
hem vraagt waarom hij ‘als grootste wiskundige ter
wereld’ nooit geprobeerd had het vermoeden van
Fermat op te lossen. Zijn antwoord was dat hij dan
eerst 10 jaar zou moeten uittrekken om alles te bestuderen wat er al over gezegd is, en vervolgens
nog eens 10 jaar nodig zou hebben om het vermoeden te bewijzen. En in die tijd kon hij beter een
hoop andere nuttige dingen doen.
Erg beroemd is zijn toespraak aan het begin van
1900 waarin hij 23 open problemen noemde die de
wiskundige wereld van de 20e eeuw zouden moeten bezig houden (zie [5]). Inmiddels zijn ze op drie
na allen opgelost, maar iedere keer als er weer één
van de ‘Hilbertproblemen’ gekraakt werd gedurende de afgelopen eeuw, was dat een grote gebeurtenis die de wiskundige wereld op haar grondvesten
deed sidderen. Kennelijk had Hilbert geen miljoen
dollar nodig (zoals het Clay Institute, zie [6]) om
een probleem tot een Groot Onopgelost Probleem
te maken, maar was zijn eigen grote naam daarvoor
genoeg.
De vraag waaróm Hilbert nou als zo’n groot wiskundige beschouwd werd en wordt, is niet zo makkelijk te beantwoorden. Volgens zijn onbekend
gebleven leerling Otto Blumentahl komt dat omdat
hij niet zo zeer veel nieuwe concepten heeft geintroduceerd (zoals Gauss en Riemann) maar daarentegen allerlei oude al bestaande concepten op een
veel dieper niveau begreep en doorzag dan andere
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wiskundigen en zo allerlei onverwachte dwarsverbanden binnen de wiskunde ontdekte. Het bekendste voorbeeld hiervan is waarschijnlijk de Hilbert
Basis Stelling die algebra en meetkunde verbindt
en tegenwoordig de basis van de Algebraische
Meetkunde vormt.
Wat voor Hilbert pleit is dat hij zijn status gebruikte om andere grote wiskundigen die op minder
erkenning konden rekenen, vooruit te helpen.
Bekend is (bijvoorbeeld uit het scoopartikel [7])
hoe hij een van de weinigen was die Emmy
Noether niet alleen als vrouw zag, maar erkende als
de grote wiskundige die zij was. Een ander
voorbeeld is dat hij de aanbiedingen die hij van
andere universiteiten kreeg om daar te komen
werken gebruikte om te onderhandelen met
Göttingen. Niet over meer salaris voor hem zelf,
maar over het creëren van een extra leerstoel voor
Minkowski, wat hij uiteindelijk voor elkaar kreeg.
6. It was she…

Over het tragische leven van Emmy Noether (18821935) zal ik hier niet zoveel zeggen omdat dat al in
[7] gedaan is. Daarom slechts een persoonlijke
noot. Het is voor de natuurkundigen onder u waarschijnlijk moeilijk voor te stellen, maar wij wiskundejongens zijn stiekem allemaal een beetje verliefd op Emmy Noether. Wat sommige mensen met
de heilige maagd hebben, hebben wij met haar. Eén
van de redenen is dat er natuurlijk niet zo veel alternatief is, in de vorm van grote vrouwelijke wiskundigen. De voornaamste reden voor onze aanbidding van juist deze vrouw steekt echter in het
volgende citaat van P.S. Alexandrov uit 1935 over
Emmy Noether, dat te vinden is in de syllabus van
Algebra 2A:
“It was she who taught us to think in terms of simple and general algebraic concepts - homomorphic
mappings, groups and rings with operators, ideals
– and not in terms of cumbersome algebraic computations.”
Als dat waar is, dachten we (en waarom zou het
niet waar zijn?) dan hebben we feitelijk ons hele
levensgeluk (in elk geval dat in onze studie) aan
haar te danken. Meer nog dan Gauss was zij het die
Göttingen tot een soort bedevaartsoort voor mij
maakte. Ik vond (en vind) het dan ook volkomen
terecht dat haar portret op verschillende plaatsen
meer dan levensgroot in het wiskundegebouw
hangt en dat er naast de Hilbertruimte ook een
Emmy Noetherruimte in dit gebouw bestaat.
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(Waarbij dit laatste bovendien weer een interessant
licht werpt in de eeuwige discussie of Duitsers nou
wel of geen gevoel voor humor hebben.) Alleen…
ze is oerlelijk. Ik kan het niet anders zeggen. Van
welke hoek uit ze ook gefotografeerd wordt, ze
heeft geen enkele ‘X-factor’. Natuurlijk doet dit
niks af aan mijn bewondering voor haar als wiskudige (er zijn tenslotte wel meer lelijke wiskundigen
geweest). En natuurlijk raad ik iedereen nog steeds
van harte aan om een keer naar Göttingen te komen, maar een teleurstelling was het wel.
7. Het einde

Aan de bloeitijd van Göttingen kwam een einde
met het aan de macht komen van Hitler in 1933.
Toendertijd werkt een indrukwekkende lijst mensen in Göttingen: o.a. Emmy Noether, Richard
Courant, Felix Bernstein, Edmund Landau, Gustav
Herglotz en Herman Weyl. Noether, Bernstein en
Courant worden echter ontslagen omdat ze van
joodse afkomst zijn. Landau wordt wegens vermeende communistische sympathieën slachtoffer
van een boycot door de studenten en gaat met vervroegd pensioen. Herman Weyl mag blijven, maar
ziet in dat er met het vertrek van zoveel briljante
wiskundigen in Göttingen niet veel meer te beleven
is en verhuist naar Amerika, waar Emmy Noether
en Felix Bernstein zich al bevinden. Hierdoor was
het wiskunde-instituut in Göttingen niet in staat
zijn rijke traditie voort te zetten en op het oude niveau terug te komen. In plaats daarvan begonnen
Amerikaanse universiteiten zoals Princeton deze
plek als centrum van de wiskunde in te nemen. Met
Göttingen is het nooit meer helemaal goedgekomen.
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Boekbespreking

The Flatter, The Better
In 1884 schreef Edwin A. Abbott het boekje Flatland. Deze klassieker beschrijft de ontdekkingsreis van A. Square (een vierkantige bewoner van het zeer snobistische en tweedimensionale Flatland) naar Spaceland, Lineland en Pointland (landen van respectievelijk drie, één en
nul dimensies). A. Square fantaseert over een land van vier dimensies en wordt daarvoor verbannen uit Spaceland. Ian Stewart, wiskundige en schrijver van Does God Play Dice?, heeft
nu een modern ‘vervolg’ geschreven: Flatterland: Like Flatland, Only More So. — Welmoet
Damsma
Victoria Line (een grapje over de Londense metrolijn) is de achterachterkleindochter van A. Square,
de held uit Flatland. Zij is zoals alle vrouwen in
Flatland slechts een lijn. Ze vindt het dagboek van
haar betovergrootvader en laat zich oppikken door
de Space Hopper, een grijnzend oranje speelgoedbeest. Samen bezoeken ze onder anderen het Fractal Forest, Topologica en Cat Country. Vikki leert
over concepten in de wiskunde en de moderne natuurkunde. Ze ontmoeten de kat van Schrödinger,
die Superpaws blijkt te heten (als in Superpawsition...), Zijne Koninklijke Hoogheid The Hawk King
(inderdaad...), die in de tijdreis business zit en bovendien een Monopole Monopoly heeft en the Space Girls, aangevoerd door Minny Space (een miniatuur versie van de Minkowski spacetime). De plot
lijkt nog op het oude voorbeeld: tweedimensionaal
wezen verkent onder leiding van een Hoger Wezen
andere dimensies.Maar Vikki gaat in tegenstelling
tot haar voorganger naar niet-euclidische dimensies. Eigenlijk is de plot niet belangrijk, het is een
middel om grappen uit te halen met exotische geometrieën en dimensies.

het moeilijk voor te stellen dat dit boek ooit vertaald kan worden in het Nederlands, gezien het
groot aantal taalgrapjes.
De manier waarop Ian Stewart bepaalde problemen
weet te visualiseren is erg knap. Bijvoorbeeld het
foto-elektrisch effect, hoewel hij dat eigenlijk verkeerd om uitlegt, namelijk door een elektron ergens
op te laten knallen, zodat er een foton wordt uitgezonden. Misschien zijn er een paar kleine foutjes
ingeslopen, zoals bij de uitleg van de dimensie van
een fractal, maar een kniesoor die daarop let.
Dit boek lijkt een reisbrochure. Je krijgt een overzicht van wat de moderne natuurkunde te bieden
heeft, maar het is niet meer dan een oppervlakkige
kennismaking. Het is met al zijn kwinkslagen en
vlotte stijl erg geschikt om in een vakantie te lezen.
Een aanrader voor nieuwsgierige mensen met belangstelling voor natuurwetenschappen en zeker
ook leuk voor bèta’s die hun arsenaal aan grapjes
willen uitbreiden.

De auteur is duidelijk fan van Alice in Wonderland
en Through the Looking Glass. De analogie van
Vikki in Wonderland is snel gemaakt en de verwijzingen naar de boeken van Lewis Carroll zijn legio.
Als je die boeken niet kent, zal een deel van de lol
je ontgaan, maar gelukkig staat het boek ook bol
van de bèta-grapjes. De zingende elektronen bijvoorbeeld: “You aint nuthing but a hadron / nucleifying all the time”. En: “I cant get no / more
momentum”. Af en toe is het wel vermoeiend, al
die luchtigheid en het leidt ook af van het eigenlijke onderwerp. Voor een gevorderde natuur- of wiskundestudent is wel veel al bekend, terwijl het voor
een leek erg snel gaat en een aantal dingen te hoog
gegrepen zal zijn, zeker in het Engels. Sowieso is
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Tangram

De wondere wereld van tangram
In Duitsland is onlangs in een grote studie bewezen dat accupunctuur helpt tegen chronische
pijn. Blijkbaar hadden de oude Chinezen best wel wat in hun mars. Het is daarom de hoogste
tijd om eens te kijken naar wat de oude Chinezen nog meer te bieden hebben. Een ander oudChinees product is het zevenslimbord (Ch’i Ch’iao pan), of in gewoon Nederlands: tangram.— Paul Friedel
Voor diegene die nog nooit van tangram gehoord
hebben; tangram is een oude Chinese legpuzzel die
bestaat uit zeven verschillende vormen (de basisvormen) die zijn samen te stellen tot een vierkant.
Figuur 1 laat de versnijding van een vierkant tot de
zeven tangramstukken zien.
Figuur 1

Door een vierkant op
een speciale manier
te versnijden ontstaan de zeven tangramvormen.

De opgave is nu om, o wat een verrassing, met behulp van deze zeven vormen figuren te leggen. De
regels zijn triviaal, maar aangezien natuurwetenschappers uitblinken in het vinden van spijkers op
laag water als de regels niet precies genoeg zijn
gedefinieerd, worden ze hier nog eens opgesomd.
1. De tangramvormen worden gebruikt om
een gegeven tweedimensionaal figuur na
te maken, dus géén grappen met vormen
op hun kant.
2. Alle zeven basisvormen moeten in de tangram worden gebruikt.
3. De vormen mogen niet (gedeeltelijk) over
elkaar gelegd worden.
Wat maakt tangram nu zo leuk? Nou ja, één argument is natuurlijk dat de oude Chinezen het al deden en het is dienovereenkomstig goed voor je Yin
en Yan, Chi en I Tsjing. De te leggen figuren hadden bij de Chinezen niet alleen een amusementswaarde (Hé wat leuk zeg, ik heb een mannetje gemaakt!), maar ook een symbolische en filosofische
betekenis. En als de oude Chinezen het al deden,
dan moet het wel goed zijn.
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Het heeft honderden jaren geduurd voordat tangram
in Europa opdook, maar sinds een aantal eeuwen is
tangram ook hier ingeburgerd. Het schijnt dat Napoleon tijdens zijn verbanning heel veel tangram
gespeeld heeft, want ja, wat moet je anders als je op
Elba gevangen zit?
Nu de koude en donkere wintermaanden weer voor
de deur staan en de verveling dreigend aan de deur
klopt, kan tangram een welkome afleiding bieden.
Want, tangram laat zich eenvoudig zelf in elkaar
knutselen. Laat je vriendjes en familie versteld
staan van de mogelijkheden!
Hieronder staan twee voorbeelden van figuren die
met de tangramvormen te leggen zijn, voorstellende een rennend mannetje (links) een flamingo
(rechts).
Figuur 2

Twee mogelijke tangrams. In China waren tangrams meestal
figuratief.

Wat de oude Chinezen niet begrepen hadden, is dat
je ook leuke wiskunde kunt doen met behulp van
tangram. Voor de wiskunde zijn de figuren hierboven natuurlijk een gruwel, want ze zijn nogal slecht
gedefinieerd. Als je bijvoorbeeld het hoofd van het
mannetje een klein stukje verdraaid, is het resultaat
nog steeds duidelijk een mannetje, maar op deze
manier kun je natuurlijk oneindig veel verschillende tangrams maken en in tegenstelling tot wat verderop in deze Scoop wordt beweert (Hoe klein is
R?), ben ik van mening dat oneindig ietwat lastig te
catalogiseren is. We introduceren daarom een paar
extra regels.
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Tangram
Regels voor gevordeden

4.

5.

n

De figuren die gelegd worden moeten samenhangend zijn, dat wil zeggen dat het
mogelijk moet zijn om vanaf ieder punt
binnen de figuur een lijn te trekken naar
ieder ander punt van de figuur die geheel
binnen het figuur ligt. Twee stukken die
elkaar met enkel een hoekpunt raken zijn
niet samenhangend, alhoewel dat een
beetje een kwestie van definitie is.
We beperken ons tot roostertangrams, dit
zijn tangrams die zo te leggen zijn, dat alle
hoekpunten van de basisvormen precies
op een roosterpunt van een vierkant rooster liggen, zie figuur 3. De zijden van de
tangram die horizontaal en verticaal liggen, noemen we rationeel en de diagonale
zijden noemen we irrationeel.

∑ϕ
i =1

i

= (n − 2) ⋅180°

,
waarbij n het aantal zijden is. We kunnen dit eenvoudig zijn in figuur 4. De tophoeken van de driehoeken tellen natuurlijk op tot 360°, en aangezien
het totaal aan hoeken in een driehoek gelijk is aan
180°, moeten we bovenstaande formule hebben.
Figuur 4

De som der
hoeken is gelijk
aan 180°n-360°.

Stel nu dat de tangram p scherpe, q rechte en r
stompe hoeken heeft, dan vinden we

p + q + r = n en
p ⋅ 45 + q ⋅ 90 + r ⋅135 = (n − 2) ⋅180 .

Figuur 3

Een voorbeeld
van een nietroostertangram
en een welroostertangram

Elimineren van r uit de bovenstaande vergelijking
levert

2p + q = 8−n .

Met deze regels erbij wordt tangram pas echt leuk.
We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen, hoeveel
convexe tangrams er bestaan. De definitie van convex is makkelijk. Een convexe tangram is een samenhangende tangram waarbij de verbindingslijn
tussen twee willekeurige punten bovendien recht
moet zijn. Precies wat we normaal gesproken ook
bedoelen met convex dus. Het aantal convexe roostertangrams is niet zo groot en we zullen nu bewijzen dat er om precies te zijn dertien verschillende
bestaan.1
Het bewijs gaat als volgt. Ten eerste merken we op
dat voor iedere convexe veelhoek geldt dat het aantal zijden gerelateerd is aan de som van de hoeken
door

Aangezien p en q minstens gelijk zijn aan nul, is
het aantal zijden maximaal acht. De mogelijkheden
voor de verdeling van de hoeken zijn nu
n
p(45°) q(90°) r(135°)
8
0
0
8
7
0
1
6
6
0
2
4
6
1
0
5
5
0
3
2
5
1
1
3
4
2
0
2
4
1
2
1
4
0
4
0
We kunnen iedere convexe veelhoek met zijden
van 45°, 90° en 135° inschrijven in een rechthoek
zoals in figuur 5.

1

Dit bewijs werd voor het eerst geleverd door Fu
Traing Wang en Chuan Chih Hsiung van de National University of Chekiang in 1942, de rest van de
wereld was bezig met oorlogvoeren, maar in China
ging men gewoon door met puzzeltjes leggen.
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Figuur 5

Iedere convexe
figuur met hoeken
van veelvouden
van 45° kan op
deze manier worden ingeschreven
in een rechthoek.
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Tangram
We kunnen van deze achthoek bijvoorbeeld een
zevenhoek maken door de punten A en B samen te
laten vallen, de afstand AB wordt dan nul, maar dat
maakt voor het resultaat niet uit. We kijken nu even
terug naar figuur 1. We zien dan dat het mogelijk is
het totale vierkant te verdelen in 16 kleine basisdriehoeken. We nemen deze basisdriehoeken natuurlijk als eenheid. Stel nu dat PQ een lengte van x
basisdriehoekszijden heeft, en zijde QR een lengte
van y. We definiëren nu de lengtes a,b,c,d zoals in
de figuur aangegeven en we zien nu dat voor het
totale oppervlak (gemeten in basisdriehoeken) van
de rechthoek moet gelden

figuur van zeventien stukjes kunnen leggen. Je kunt
natuurlijk ook een figuur leggen uit achttien basisdriehoeken en dan twee driehoekjes wegnemen.
Geduld is de begrenzende factor in dit geval. Het
aantal basisdriehoeken dat nodig is om een gegeven
tangram aan te vullen tot een convexe figuur is het
convexiteitsgetal. Hieronder staan fraaie voorbeelden van een 1-, 2- en 3-convexe tangram.
Figuur 7

Voorbeelden
van een 1-,2-, en
3-convexe tangram.

2 xy = 16 + a 2 + b 2 + c 2 + d 2 .
De oppervlakte van de tangram plus de oppervlakte
van de hoekstukken moet gelijk zijn aan de totale
oppervlakte van de grote rechthoek. Verder hebben
we natuurlijk de randcondities
a + b ≤ x , c + d ≤ x, a + d ≤ y , b + c ≤ y .
De oplossingen van dit stelsel geven twintig verschillende mogelijkheden voor een convexe veelhoek van zestien basisdriehoeken. Dertien van deze
veelhoeken kunnen ook met tangram worden gelegd, zie figuur 6.
Figuur 6

Alle dertien mogelijke convexe roostertangrams.

De convex omhullende die ontstaat als we de tangram hebben aangevuld met basisdriehoeken, heeft
een maximale grootte. Dit komt omdat de rand van
de convex omhullende figuur nooit langer kan zijn
dan de rand van de tangram zelf (the prove of this
statement is left as an exercise to the reader). Aangezien alle tangramvormen tezamen een rand hebben van dertig (rationele+irrationele) basisdriehoekszijden en minstens twee maal zes van de zijden binnen de tangram liggen en dus niet bij de
rand horen, is de maximale omtrek van de complex
omhullende dus achttien basiszijden. De maximale
oppervlakte die bij deze omtrek te realiseren is,
beslaat 80 basisdriehoeken. Als we nog rekening
houden met het feit dat er maximaal 10 irrationele
zijden kunnen zijn in de rand van de tangram, komen we tot een theoretisch maximale oppervlakte
van 72 basisdriehoeken en dus een maximaal convexiteitsgetal van 72-16=56.
Figuur 8

Een tangram met
convexiteitsgetal
30.

n-convexe tangrams

Stel nu dat we een complex figuur van zeventien
basisdriehoeken maken. Als we nu één basisdriehoek weghalen ontstaan mogelijkerwijs een figuur
dat te leggen is met de zeven tangramvormen. Het
kan zijn dat de resulterende figuur zelf ook weer
convex is, maar het is natuurlijk leuker als dat niet
zo is, anders hadden we net zo goed niet eerst een
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In de praktijk zal het waarschijnlijk niet lukken een
tangram te leggen met dit convexiteitsgetal. De
grootste gevonden waarde ligt bij mijn weten bij
40. Wie een tangram kan leggen met het grootste
convexiteitsgetal (het liefst >40), wint de puzzelhoofdprijs van deze Scoop.
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Een groot Quantummysterie
In dit artikel wordt in huis-tuin-en-keukentaal één van de grootste quantummysteries uit de
doeken gedaan. We beschrijven een simpel apparaat, gebaseerd op een versie van de Bellongelijkheid, waarvan de werking zeer verassend blijkt. In feite werkt de natuur precies zo. —
Stefan Kowalczyk
In dezelfde categorie als de bekende uitspraak
“Anybody who is not shocked by quantum theory
has not understood it”, is er ook de wat minder
bekende “Anybody who is not bothered by Bell’s
theorem must have rocks in his head.” Mooi hè…
Het verhaal van de beroemde Bell-ongelijkheid
gaat terug naar Einstein, Podolsky en Rosen. In een
artikel uit 1935 (vaak wordt dit de EPR-paradox
genoemd, zie kader) claimen zij dat òfwel quantummechanica incompleet is, òfwel wij in een nietlokale wereld leven met “spooky-actions-at-adistance”, zoals Einstein dat zo mooi noemde. Lange tijd bleef de discussie over de vraag welke van
de twee opties werkelijkheid is van filosofische
aard; zonder experimenteel bewijsmateriaal. Pas in
de jaren zestig kwam John Bell met een idee voor
een experiment waarmee de waarheid boven water
zou komen drijven. Het duurde nog eens twintig
jaar voordat men in staat was een dergelijk experiment uit te voeren. Het was Alain Aspect die er in
1982 in slaagde een experimenteel bewijs te leveren voor het feit dat quantummechanica een complete theorie is. De overgebleven optie is er eentje
die absoluut onredelijk lijkt: die van mysterieuze
instantane connecties tussen verafgelegen systemen. In de loop van dit artikel zal dit allemaal duidelijker worden. Eigenlijk komt het erop neer dat
we zien dat er vreemde dingen gebeuren, maar dat
er geen verklaring voor is. Maar of dat nou een
probleem is? Wie zal het zeggen? Richard Feynman zei hierover het volgende (Int. J. Th. Phys. 21,
467, 1982): “It has not yet become obvious to me
that there is no real problem. I cannot define the

real problem, therefore I suspect there’s no real
problem, but I am not sure there is no real problem.
So that’s why I like to investigate things.” Op de
vraag of snaartheorie dan misschien een verklaring
kan geven voor de mysterieuze connecties, ant
woordde Brian Greene (die hier laatst op uitnodiging was van de Koningin - die blijkbaar ook op de
hoogte wil blijven van de nieuwste snaarontwikkelingen!) het volgende: “Stringtheory has no explanation for it either it can make us only feel better
about it.” Een uitleg van waarom dingen gebeuren
zoals ze gebeuren kunnen we niet geven; dat kan
vooralsnog niemand.
Wat we wél kunnen doen is beschrijven wat er gebeurt. Dat zullen we nu ook doen. We beginnen
met het beschrijven van een vreemd apparaat. Het
apparaat is behalve vreemd ook `heel echt’, het kan
namelijk in principe gebouwd worden. En in feite
was het apparaat waarmee Alain Aspect twintig
jaar geleden zijn doorslaggevende experimenten
deed in essentie gelijk aan dit apparaat.
Het apparaat

Het apparaat (figuur 1) bestaat uit drie losse onderdelen. (En hier is los ook echt los; dwz, geen mechanische connecties, geen elektromagnetische
connecties, etc.) Twee van de drie onderdelen (A
en B) zijn detectoren. Op beide detectoren zit een
schakelaar die op drie verschillende manieren kan
worden ingesteld, ook zitten er op de detectoren
een rode en een groene lamp (fig. 1). Het derde
onderdeel van het apparaat is een doos (C) die tussen de detectoren is geplaatst. Deze doos kan op
Figuur 1

G

G
1
2

R
1
2
3

A

R

3

C

B
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Het apparaat bestaat uit drie onderdelen:
twee detectoren
(A en B), en een
doos (C) die deeltjes kan produceren.
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commando twee deeltjes produceren (bijvoorbeeld
elektronen) die van elkaar wegvliegen; elk in de
richting van één van de detectoren. Laten we deze
deeltjes voor de grap “spin-1/2 deeltjes in de singlet
state” noemen. (Het is maar wat je een grap
noemt.) Als een detector zo’n deeltje detecteert
gaat of de rode of de groene lamp branden.
Experimenteren

We gaan nu wat experimenten doen met dit apparaat. In elk van de detectoren zullen we de schakelaars willekeurig variëren. Dit geeft ons negen settings voor de twee detectoren (namelijk 11, 12, 13,
21 enz.). De volgorde waarin de detectoren de deeltjes detecteren maakt niks uit, net zo min als het
moment waarop we ze instellen (als een detector
maar is ingesteld voordat een deeltje arriveert). We
houden de resultaten op de volgende manier bij: 21
RG geeft aan dat detector A in stand 2 stond en
rood licht ten tonele spreidde, terwijl B in stand 1
stond en groen scheen. Een typische pagina uit ons
“NiceDay resultaten-kladblok” zou er zo uitzien:
12 RG
22 RR

31 RG
12 RR

22 GG
32 RG

31 GR
11 GG

23 RG
13 GR

(fig. 2). Er vallen ons twee dingen op als we een
grote hoeveelheid data bekijken. (Bedenk dat deze
resultaten niet hypothetisch zijn, maar werkelijk
zijn wat we meten. Dus niet: stel we meten dit,
dan…blablabla; Maar: dit is wat we meten -- hoe
kunnen we het verklaren?!)
(a) In de runs waarin de knoppen in dezelfde stand
staan (11, 22, of 33) schijnen de detectoren altijd
met dezelfde kleur (RR en GG komen met dezelfde
frequentie voor; RG en GR komen niet voor).
(b) In de runs waarin de standen verschillend zijn
(12, 13, 21, 23, 31, of 32) schijnen de detectoren
maar in een kwart van de gevallen met dezelfde
kleur (RR en GG, beide met gelijke frequenties); in
de ander drie kwart van de gevallen zien we twee
verschillende kleuren. (RG en GR, beide met gelijke frequenties)
Het raadselachtige aan dit apparaat

Laten we eerst kijken de betekenis van (a). Waarom schijnen de detectoren altijd dezelfde kleur als
de knoppen in dezelfde stand staan? Bedenk dat de
twee detectoren niet met elkaar verbonden zijn. Er
is daarom geen manier waarop de ene detector
‘weet’ dat de instelling van de andere detector de-
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zelfde is als van de zijne. Er is echter een heel
makkelijke manier om resultaten van geval (a) te
verklaren. Het enige dat we hoeven aan te nemen,
is dat een of andere eigenschap van elk deeltje de
kleur bepaalt voor elk der instellingen van de detector. Wat deze eigenschap is maakt in wezen niks
uit. Van belang is dat de verschillende toestanden
van elk deeltje in acht typen kunnen worden verdeeld: GGG, GGR, GRG, GRR, RGG, RGR, RRG
en RRR. Deze notatie betekent het volgende. Een
deeltje in, laten we zeggen, toestand GRR zal ervoor zorgen dat bij detectie in stand 1 de groene
lamp aangaat, in stand 2 de rode, en in stand 3 ook
de rode. Elk deeltje draagt zijn eigen instructieset
mee. De afwezigheid van de uitkomsten GR en RG
in het geval van twee gelijke detectorstanden kan
nu worden verklaard door aan te nemen dat de twee
deeltjes die in een gegeven run zijn geproduceerd,
dezelfde instructieset hebben. Dit verklaart geval
(a). Een bewijs geven dat dit de enige mogelijke
verklaring is, is niet te geven. We dagen de lezer uit
om een andere verklaring te bedenken. Merkwaardig is dat deze hypothese – dus die van dezelfde
instructiesets voor deeltjes uit dezelfde runs – incompatibel is met wat er gebeurt in geval (b)!
Als onze hypothese correct zou zijn, dan zouden
beide deeltjes in een gegeven run dezelfde instructieset dragen onafhankelijk van of de standen van
de detectoren gelijk stonden of niet. Voor de doos
waar de deeltjes uit komen is er geen manier om te
‘weten’ hoe de knoppen staan, of beter gezegd,
zullen staan. We mogen namelijk net zo lang en
wanneer we maar willen aan de knoppen draaien,
ook na het vertrek van de deeltjes uit de doos.
Beschouw nu een run van type (b). Zelfs nadat een
run is afgelopen, kunnen we de volledige instructieset nooit weten Dit komt omdat we uit de data
alleen wat kunnen opmaken over welke kleur werd
toegekend aan twee van de drie standen. Maar toch
kunnen we wel iets concluderen uit onze data. Stel
dat beide deeltjes een instructieset GGR hadden.
Dan zullen van de zes mogelijke settings van type
(b) alleen 21 en 12 erin resulteren dat de detectors
dezelfde kleur zullen uitzenden (namelijk allebei
groen). De andere vier (13, 31, 23 en 32) zullen
allemaal één keer rood en één keer groen schijnen.
Dus zullen in een derde van de gevallen (b) waarin
de deeltjes instructiesets GGR hebben, dezelfde
kleuren schijnen. Hetzelfde is waar voor GRG,
RGG, RRG, RGR, GRR. De conclusie berust im-
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mers op het feit dat één van de kleuren één keer
voorkomt, terwijl de andere kleur twee keer voorkomt. De overgebleven instructiesets zijn GGG en
RRR, waarbij beide detectoren altijd dezelfde kleur
zullen schijnen.
Hieruit blijkt dat, onafhankelijk van hoe de instructiesets zijn verdeeld over de verschillende runs – in
de type (b) runs, beide detectoren in minstens een
derde van de gevallen dezelfde kleur zullen schijnen. Echter, zoals we zeiden bij de uitleg van het
apparaat, schijnt dezelfde kleur maar in een kwart
van de gevallen als de detectors op verschillende
standen staan, type (b) dus. Voor de duidelijkheid:
die 1/4 is dus wat we experimenteel meten en de
wat onze verwachting is op grond van onze theorie.
We concluderen dat de geobserveerde feiten in
geval (b) incompatibel zijn met onze verklaring van
de geobserveerde feiten in geval (a).

Referenties

N.D. Mermin, Bringing home the atomic world:
Quantum mysteries for anybody, Am. J. Phys.
49(10), Oct. 1981. – Dit artikel beschrijft hetzelfde
apparaat als wij hebben beschreven. David Mermin
heeft nog veel meer leuke stukjes geschreven zoals
“Is the moon there when nobody looks?”
J. Hoogeveen, S.Kowalczyk, M. van de Meent, An
Historical and Modern View on Bell’s Inequality,
2004. - Dit is het verslag van ons derdejaars project
onder begleiding van Klaas Landsman. Zie
www.science.uva.nl/student/scoop

De verklaring

De “dezelfde-instructieset-verklaring” zoals we die
hier hebben bekeken is van niemand minder van
Albert Einstein himself afkomstig. Overigens staat
“dezelfde-instructieset-verklaring” in de volksmond ook wel bekend als ‘hidden variable theory’.
Wat we in dit artikel hebben bekeken is een ‘local
hidden variable theory’. En, zoals we gezien hebben, kunnen we de natuur er niet mee beschrijven
(1/3 is ongelijk aan 1/4). De doorbraak die ons het
inzicht in dit vraagstuk verschafte kwam van John
Bell die als eerste inzag dat het interessant was om
de twee detectoren op verschillende standen in te
stellen. Het lijkt zo simpel, maar kom er maar op…
Meer precies schreef Bell een ongelijkheid op. In
het geval van local hidden variables moet hieraan
voldaan worden. In sommige goed gekozen experimentele settings wordt deze ongelijkheid geschonden. Wat overblijft zijn dus ‘non-local hidden variable theories’, waarin verschillende (verafgelegen) systemen op een geheimzinnige manier
met elkaar in connectie staan en elkaar instantaan
kunnen beïnvloeden. Aangezien dit beïnvloeden op
een stochastische manier gaat (zoals de meeste
dingen in de quantummechanica – een theorie van
waarschijnlijkheidswolken en onzekerheden), kan
op deze manier geen informatie worden verzonden!
Gelukkig maar, anders had de relativiteitstheorie
wel de vuilnisbak in gekund.
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EPR-paradox

Midden op de Atlantische oceaan vervalt een
pion in een elektron en een positron. Het elektron beweegt richting Amsterdam, het positron
richting Boston. Omdat een pion spin nul heeft
moet òf het elektron spin-op hebben en het positron spin-neer, òf precies andersom. Als Alice
in Amsterdam meet dat het elektron spin-op
heeft weet zij dus onmiddellijk dat het positron
spin-neer heeft, onafhankelijk of Bob wel of
niet de spin van het positron gemeten heeft.
Als je ervan uit gaat dat de spin van het elektron en positron van de te voren vast lagen is dit
niet erg schokkend. Maar de quantummechanica kan van te voren niet voorspellen of het elektron spin-op of spin-neer heeft. Kort door de
bocht kun je dus concluderen dat de quantummechanica een incomplete theorie is. (Ook als
je de bocht wat ruimer neemt kun je hetzelfde
concluderen).
Je kunt de situatie ook anders bekijken door te
zeggen dat toen de deeltjes nog onderweg waren de spin onbepaald was. Pas op het moment
dat je de spin van één van beide deeltjes meet
stort de golffunctie ineen tot spin-op of spinneer. Dit zou beteken dat de informatie die Alice-meet ook instantaan bekend is bij Bob. En
hier komt de paradox te voorschijn. Het deeltje
van Bob is zo’n 10.000 km verderop maar weet
Alice direct de toestand van het deeltje. Maar
volgens Einsteins relativiteitstheorie kan niets
sneller dan het licht gaan. Dit geldt dus ook
geen informatie!
Het artikel van Einstein, Podolsky en Rosen is
veel theoretischer van opzet dan dit voorbeeld
maar is desondanks goed te lezen:
http://www.drchinese.com/David/EPR.pdf.
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Scoop vult de gaten in onze kennis

Hoe groot is ?
Ik was laatst op een feestje in Nijmegen (nou ja het is alweer twee jaar geleden, maar als wiskundige kun je niet genoeg gelegenheden aangrijpen om te suggereren dat je regelmatige op
feesten in Nijmegen komt) en daar sprak ik een jongen (ok ik geef toe: een natuurkundige, het
moet niet meteen té hip worden natuurlijk) die mij vroeg of het waar was dat een van de heilige gralen van de wiskunde het vinden van een verzameling is die groter is dan , maar kleiner
dan . Omdat iedereen op feestjes natuurlijk regelmatig vragen van het type ‘Dat oneindig,
hoeveel is dat nou eigenlijk’ moet beantwoorden, nu een speciale aflevering van ‘Scoop vult
de gaten in onze kennis’ over dit intrigerende onderwerp. — Vincent van der Noort
Getallen, wat zijn dat nou eigenlijk?

Bijna iedereen die tijdens zijn leven met verschillende soorten getallen (positief, negatief, reëel,
complex, geheel, gebroken, eindig, oneindig) in
aanraking is gekomen, heeft daarbij een mening
ontwikkeld over welke getallen nou wel en welke
niet ‘echt’ bestaan. Ik zal mijn eigen mening hierover verder voor me houden, maar over een ding is
iedereen het eens: de natuurlijke getallen (0, 1, 2, 3,
…) bestaan echt en zullen dat altijd blijven doen
(nou ja, behalve nul dan misschien).
Er zijn grofweg drie manieren om tegen deze sympathieke wezentjes aan te kijken: als aantallen (van
sinaasappels), als dingen met een volgorde (zoals
de nummers op een cd) of als dingen die gehoorzamen aan bepaalde rekenregels. Alle drie klinken
ze zo opgesomd een beetje dom en alledrie hebben
ze zo hun eigen (onbewuste) aanhangers. Zolang
we ons niet buiten de veilige wereld van de natuurlijke getallen wagen, maakt het niet veel uit hoe je
tegen getallen aankijkt De verschillen duiken pas
op bij verschillende uitbreidingen van ons getallensysteem.
Het zijn de mensen die geloven dat getallen een
aantal zijn, die luidkeels beginnen te sputteren als
je over negatieve getallen begint: minder dan niets,
dat is natuurlijk onzin! De getallen-alsbetekenisloze-dingen-met-een-volgorde-mensen
hebben echter nergens bezwaar tegen. Het stemt
eigenlijk wel overeen met hun rechtvaardigheidsgevoel; waarom zou je naar één kant wel oneindig
ver door mogen lopen, en houdt het de andere kant,
op een volkomen willekeurig moment, plotseling
op? De rekenregel-fetisjisten tenslotte weten er wel
een mouw aan te passen, wat leidt tot quasionbegrijpelijkheden als ‘min keer min is plus’.
Hoewel het tegen getallen aankijken als dingen met
rekenregels verreweg de meeste generalisaties
mogelijk maakt (denk aan reële en complexe
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gelijk maakt (denk aan reële en complexe getallen,
of aan matrices waarvan een minuscuul deel (diagonaalmatrices met steeds hetzelfde getal op de
diagonaal) de natuurlijke (of reële of complexe)
getallen op niet-van-echt-te-onderscheiden wijze
nabootst), wilde ik deze manier van kijken hier
verder buiten beschouwing laten. Een woord als
oneindig heeft in de rekenregelwereld namelijk
nauwelijks betekenis. Interessanter is de vraag wat
oneindig is, en wat voor verschillende soorten oneindig er zijn, wanneer je getallen als hoeveelheden
respectievelijk dingen met een volgorde ziet.
Mag het ietsje meer zijn?

Als je een getal als aantal ziet, is het altijd een aantal van iets. En aangezien ‘iets’ al gauw klinkt als
iets uit de echte wereld, en wij wiskundigen daar
nog altijd een beetje bang voor zijn, houden we dat
iets het liefst zo vaag mogelijk en houden het op
‘het aantal elementen van een verzameling’. Algemener kan het haast niet. Het aantal elementen van
verzameling A wordt wel genoteerd als |A| en een
getal dat op deze manier gedefinieerd is, heet een
kardinaalgetal. 5 is een kardinaalgetal, want er zijn
genoeg A’s te vinden zodat |A| = 5. || is ook een
kardinaalgetal, wat meestal ‘aftelbaar oneindig’
genoemd en || is er ook een, en ga zo maar door.
Het is nogal duidelijk dat we zodra we de natuurlijke getallen verlaten en het schemergebied van oneindigheid betreden, de notatie ons nogal in de
steek laat. In plaats van overzichtelijke symbolen
als 3 en 4 zitten we met lelijke voorbeelden van
verzamelingen met de juiste grootte, met strepen
eromheen. Daar willen we graag iets aan doen, en
het eerste wat we daarvoor nodig hebben is een
antwoord op de vraag: wanneer is iets meer dan iets
anders, en wanneer zijn twee verzamelingen even
groot?
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We kennen allemaal het verhaal van het Hilberthotel, een hotel met oneindig veel kamers die, dankzij
de gunstige ligging en het uitstekende personeel,
allemaal bezet zijn (inderdaad, door oneindig veel
mensen). Wie dit ontroerende verhaal nog nooit
gehoord heeft kan het nalezen in de uitgebreide
versie van dit artikel, op de Scoop-site. De clou is
dat wanneer we getallen als aantallen beschouwen,
een hoop verschillend uitziende vormen van oneindig eigenlijk even groot zijn. Hierbij zeggen we dat
twee verzamelingen even groot zijn (|A| = |B|) als
er een bijectie (dwz één-op-één-afbeelding) tussen
de verzamelingen A en B bestaat. Twee oneindige
hotels zijn dus even groot als één. Een verzameling
A heet kleiner dan of misschien wel even groot als
B (in kardinaalgetallen |A| ≤ |B|) als er een bijectie
bestaat tussen A en een deelverzameling van B.
Dit betekent niet dat alle vormen van oneindig hetzelfde zijn: het aantal punten in een lijn (oftewel de
reële getallen) is niet netjes over de kamers van een
Hilberthotel te verdelen. Meer in het algemeen
kunnen we voor iedere verzameling A vrij makkelijk een verzameling maken die strikt groter (dat
wil zeggen: wel groter-gelijk maar niet even groot)
is dan A zelf, namelijk de verzameling P(A) bestaande uit alle deelverzamelingen van A. Het elegante bewijs dat deze inderdaad groter is dan A,
staat in de uitgebreide versie van dit artikel op de
Scoop-site. Hier wil ik slechts vermelden dat 
even groot is als P().
Om dit in te zien, gebruiken we een oude maar leuke truc. Kies je favoriete deelverzameling D van 
en schrijf op je favoriete stukje kladpapier een 1 als
1 in D zit en een nul als hij er niet in zit, vervolgens
een 1 als 2 in D zit, en een 0 als 2 er niet in zit,
daarna een 1 als 3 in D zit en een 0 als hij er niet in
zit en zo verder. Je krijgt al gauw een oneindige rij
nullen en enen, en het is duidelijk dat de verzameling van alle mogelijke rijtjes precies 1-op-1 correspondeert met de verzameling van alle deelverzamelingen van .
Nu komt het grote wonder. Pak je pen en schrijf “0
komma” voor je rijtje getallen. Kijk er nog eens
goed naar. Wat heb je? Een getal tussen 0 en 1, in
binaire notatie! Is het geen wonder? Omdat je ieder
getal tussen 0 en 1 op die manier kunt vinden, is de
verzameling van deelverzamelingen van , dus
gelijk aan het aantal reële getallen tussen 0 en 1. En
van deze kun je met behulp van logaritmes, vermenigvuldigen, optellingen en aftrekkingen met niet

zo veel moeite laten zien dat hij even groot is als
onze goede vriend .
Hierbij hebben we een stukje van het mysterie opgelost: || = |P()|, en met 0, 1, 2, 3, ... ||, |P()|,
|P(P())|, |P(P(P()))|, ... hebben we een aardige rij
van kardinaalgetallen in handen. De vraag is echter
of dit ze allemaal zijn, of dat er – bijvoorbeeld –
verzamelingen bestaan met een kardinaliteit groter
dan die van , maar kleiner dan die van . Het
antwoord ligt gek genoeg besloten in de generalisatie van de andere manier om naar getallen te kijken:
als dingen met een volgorde.
Oneindig maar niet ontelbaar

Tellen is een leuke bezigheid, alleen al omdat het
nooit ophoudt. (Met dezelfde argumentatie kun je
natuurlijk overtuigend aantonen dat tellen een
nogal vervelende bezigheid is, maar laten we in
hemelsnaam alles leuk blijven vinden.) Als je het
getal 17 echter alleen maar kent, omdat je het onderweg tegenkomt als je van 1 tot 20 telt (of verder) dan is het een interessante vraag wat die 17
nou eigenlijk is. Grofweg zijn er twee antwoorden
mogelijk: 17 is de opvolger van 16 of 17 is het
kleinste getal dat groter is dan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16, kortom de getallen die je al geteld hebt. Als je vanuit het ‘domme’
tellen ‘interessante’ bewerkingen als optellen en
vermenigvuldigen wilt definiëren (zonder te beseffen dat een getal ook een aantal kan zijn) is de
opvolgerdefinitie het handigst. Omdat optellen en
vermenigvuldigen ons echter geen snars interesseren en oneindig des te meer, kiezen we voor de
tweede definitie. Oneindig is immers niet de opvolger van het een of andere getal, maar wel een
‘kleinste getal dat groter is dan’, namelijk het
kleinste getal dat groter is dan alle natuurlijke getallen. Getallen die gedefinieerd worden als ‘het
kleinste getal dat groter is dan’ en dan een verzameling kleinere getallen, heten ordinaalgetallen, en
de ordinale versie van oneindig (het kleinste getal
dat groter is dan alle natuurlijke getallen) noemen
we meestal ω . Vervolgens hebben we ook ω + 1,
het kleinste getal dat groter is dan alle natuurlijke
getallen en ω, ω + 2 het kleinste getal groter dan
alle natuurlijke getallen, ω en ω + 1 en zo verder
met ω + 3, ω + 4, ω + 5 en zo door tot en met ω +
ω, wat we meestal afkorten tot 2 ω. Maar dan hebben we ook 2 ω + 1, 2 ω + 2, 3 ω, 4 ω, 5 ω en uiteindelijk ω2, het kleinste getal dat groter is dan ω, 2
ω, 3 ω, etc. Wie zei dat we netjes met stapjes van 1
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moesten lopen? ω is óók het kleinste getal dat
groter is dan alle even getallen.
Vervolgens hebben we ook ω2 + 1, ω2 + ω, ω2 + 34
ω+724, ω3, ω4, ω^ω, ω^ω^ω, ω^ω^ω^ω^…, etc.
Allemaal gratis en voor niets. Je ziet: ordinalen zijn
een stuk openhartiger, leuker, gezelliger, spontaner
en kindvriendelijker dan die vervelende kardinalen.
Het zijn er oneindig veel, het zijn er zelfs oneindig
veel op een manier waar je je niet zo een twee drie
meer een hotel bij kunt voorstellen. Maar ze vergeten nooit waar ze vandaan zijn gekomen en blijven
domweg dingen met een volgorde.
Omdat ieder ordinaalgetal volledig bepaald wordt
door de verzameling van ordinaalgetallen die kleiner zijn, kunnen we ieder ordinaalgetal met deze
verzameling identificeren zonder dat er informatie
bijkomt of verloren gaat. Het ordinaalgetal 4 kun je
identificeren met de verzameling van ordinalen die
kleiner zijn dan 4, dus 4 = {0, 1, 2, 3}. ω kunnen
we identificeren met de verzameling van ordinalen
die kleiner zijn dan ω , dus met . En ω + 1 bestaat
als verzameling uit alle natuurlijke getallen, en het
element “ω”. Dit lijkt niet meer dan een omslachtige manier om er tegenaan te kijken, maar in de
verzamelingentheorie speelt het een grote rol (zie
voor een indruk hiervan de uitgebreide versie van
dit artikel.) Voor ons is het vooral handig om naar
de verschillen en verbanden tussen ordinalen en
kardinalen te kunnen kijken.
De Grande Finale

We kunnen ons nu afvragen hoe groot ordinaalgetallen zijn, wanneer we ze als verzameling beschouwen. Welk kardinaalgetal geeft me de grootte
van een ordinaalgetal α? Voor de kleinste kardinaalgetallen (1, 2, 3, 4,...) is het makkelijk: |n| = n.
Voor ω is het ook niet zo moeilijk: ω=  dus, |ω| is
gewoon “aftelbaar oneindig”, of zoals wiskundigen
dan schrijven ℵ0 . Maar de grootte van ω + 1 is
dan ook ℵ0 (denk aan de nieuwe gast in het hotel)
en die van ω2, ω3, ω^ω, ω^ω^ω^ω^… met een
beetje gegoochel ook. Zijn alle ordinaalgetallen dan
aftelbaar? Het antwoord is nee, en dit is waar het
handig wordt om ordinaalgetallen als verzameling
te beschouwen. Bekijk de verzameling van alle
ordinaalgetallen van kardinaliteit ℵ0 of kleiner.
Dit is zelf ook een ordinaal getal ‘het kleinste ordinaalgetal dat groter is dan alle ordinalen met kardinaliteit kleiner/gelijk ℵ0 en dat noemen we ω1. ω1
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heeft zelf een grotere kardinaliteit dan ‘aftelbaar
oneindig’ want anders zou hij zelf ook element van
(en dus ‘kleiner dan’) zichzelf zijn, en dat is geen
enkele ordinaal. De grootte van ω1 (de ‘kleinste
vorm van overaftelbaar’) noemen we ℵ1 . Op dezelfde manier kunnen we ω2 definiëren als de verzameling van alle ordinalen met kardinaliteit kleiner dan of gelijk aan die van ω1 en zo verder: ω3,
ω4, ω_ω, ω_(ω+1), ω_ω_1, ω_ω_ω_ω_... en al deze ordinalen hebben een verschillende kardinaliteit.
Het is niet makkelijk je iets voor te stellen bij deze
hoeveelheden, maar het is wel heel makkelijk er en
naam aan te geven: |ω1| noemen we ℵ1 , |ω2| =

ℵ2 , |ω_ω| = ℵ_ ω etc... Op deze manier zijn er

dus ook overaftelbaar veel verschillende kardinaalgetallen. Aanzienlijk meer dan het aftelbare rijtje
||, |P()|, |P(P()|... dat we hierboven geconstrueerd hebben. De vraag dringt zich op hoe deze kardinaliteiten in het duizelingwekkende schema van
ℵ passen. In het bijzonder: hoe groot is P() = ?
Het antwoord is: dat weten we niet. Sterker nog:
dat kunnen we niet weten. Het is bewezen dat de
definitie van verzameling die we normaal gesproken gebruiken (zie ook het Scoop-artikel van Bram
Buijs over het keuze-axioma), niet tot een tegenspraak leidt wanneer we daarnaast aannemen dat
|P()| = ℵα , voor welk willekeurig ordinaal getal
α dan ook. We kunnen dus zelf kiezen hoe groot 
is. Een populaire keuze is de Gegeneraliseerde
Continuum Hypothese, die stelt dat |P()| = |P( ω )|
= ℵ1 en dat bovendien |P(A)| = ℵα +1 voor iedere
verzameling A met |A| = ℵα . Het voordeel hiervan
is dat we alle kardinaliteiten netjes overzichtelijk
gerangschikt hebben: voor iedere A is |P(A)| de
kleinste kardinaliteit die groter is dan |A|. In het
bijzonder is er geen verzameling die groter dan ,
maar kleiner dan  is.
Dit is natuurlijk leuk en aardig, maar niet te bewijzen of te weerleggen. Als jij wilt geloven dat || =
ω17, dan kan dat ook, en dan zijn er opeens een
hoop verzamelingen die groter dan  maar kleiner
dan  zijn te verzinnen: ω1, ω2, ω2 +1 etc... Het is
maar net wat je zelf het leukst vindt om te geloven.
Zelf ben ik in de loop der jaren alleen maar meer de
waarheid van een oude wijsheid in gaan zien:
‘Hoeveel is dat nou eigenlijk, oneindig?’ ‘Oneindig
is altijd meer dan je denkt.’

22

Puzzels

Puzzels
Rob van der Waall (die we in de vorige Scoop in de schijnwerpers hebben gezet, in “De
ontdekking van …”) heeft ons een zeer uitgebreide uitwerking opgestuurd van de puzzels
“Primetime” en “Had ik maar meer wiskunde vakken gevolgd”. Bedankt hiervoor, u bent de
winnaar. Dit keer hebben we als thema: “Wij weten het ook niet”. Van de puzzels in deze
aflevering hebben we de oplossingen niet, dus alle hulp is welkom. Geniet ervan, en stuur
oplossingen naar scoop@science.uva.nl. De winnaar krijgt het boek Flatterland (zie pagina
13).Ter herinnering: alle oude puzzels en oplossingen zijn te vinden op de Scoop website:
http://www.science.uva.nl/student/scoop — Charles Mathy
Pascal

Hoe vaak komt een getal voor in de driehoek van
Pascal? Laat zien dat twee getallen in dezelfde rij
van de driehoek van Pascal (ongelijk aan 1), een
grootste gemene deler groter dan 1 hebben. Dus
bijvoorbeeld geldt in de rij {1, 4, 6, 4, 1} dat ggd
(6, 4) = 2 > 1, enzovoort.
Zen

Een plank balanceert op een halve cirkel. Hoe dik
mag de plank maximaal zijn, gegeven dat hij stabiele oscillaties moet ondergaan? Dat wil zeggen
dat hij niet van de halve cirkel valt als hij oscilleert.

dochters. Zijn deze twee mogelijkheden even waarschijnlijk?
Beta basketbal

Beta basketbal is net als standaard basketbal, behalve dat er twee mogelijke waarden te scoren zijn.
Een score binnen de ‘A-punten lijn’ (het analogon
van de drie-punten lijn) is A punten waard, en buiten de ‘B-punten lijn’ B punten. Ook is het zo dat
er slechts 35 verschillende scores zijn die onmogelijk zijn (dat wil zeggen, totale scores van een
team). Eén ervan is 58. Wat zijn A en B?
Oplossingen van de puzzels van het
nummer uit Juni
Gefeliciteerd?

Droste-effect

Zij x een positief rationeel getal. Laat zien dat xx
irrationeel is, behalve als x een geheel getal is.

De kans P(n) dat je een vrijkaartje krijgt op de n-de
plek is gelijk aan: [Kans dat de eerste n -1 personen
verschillende verjaardagen hebben]
KEER [Kans dat jij de verjaardag deelt met één van
de eerste n -1 personen]. Dat is gelijk aan:

2.4 Children

P (n) =

Op je eerste werkdag word je door je baas uitgenodigd voor een barbecue bij hem thuis. Je komt met
hem aan bij zijn huis, en een jonge jongen doet de
deur open. “Mijn andere twee kinderen zullen zo
thuis zijn”, zegt je baas. Je wacht even in de keuken
terwijl je baas chique cocktails maakt. Op de koelkast zit een brief van de school waarop de drie kinderen zitten. In de brief staat: “Beste ouders, elk
jaar rond deze tijd vragen we aan ouders die tenminste één dochter op onze school hebben zitten,
om te helpen met het voetbalteam voor meisjes”. Jij
denkt: “Aha, ze hebben tenminste één dochter!”
Er blijven twee mogelijkheden over: óf ze hebben
een dochter en twee zoons, óf een zoon en twee

1 ⋅ 364 ⋅ 363 ⋅ ... ⋅ (365 − ( n − 2 )) ( n − 1)
⋅
365
365 n −1

We zoeken naar een n zodat je kans op een vrijkaartje daalt als n stijgt, m.a.w. P(n+1)<P(n), dus
P(n)/P(n+1) > 1. Invullen van de formule voor P(n)
levert ons:

P (n)
( n − 1)
365
=
⋅
> 1.
P ( n + 1) ( 366 − n )
n

Dit is equivalent met n − n − 365 > 0 . Op het
oog (of met Mathematica) kun je zien dat er een
nulpunt ergens tussen n = 19 en n = 20 ligt. Dus n =
20 is de oplossing.
Trouwens, de kans op een vrijkaartje is voor n = 20
nog steeds best klein, ongeveer 1/31.
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Primetime

“...Biertje?” continued

n + 4 is voor n >1 nooit priem. (Voor n = 1 wel Een belangrijke opmerking (afkomstig uit een
Scoop opgave van twee Scoops geleden) is dat als
4
n
(ga na!).) Als n even is, dan is n + 4 deelbaar het massamiddelpunt (MMP) op zijn laagste niveau
4

n

door 2, dus niet priem. Stel nu dat n oneven en groter dan 1, dus n = 2k + 1 met k > 0. Dan kun je
nagaan dat

n4 + 4n =
( n 2 + 2 .4 k − 2 k +1 n )( n 2 + 2 .4 k + 2 k +1 n )
Aangezien er geldt:

n 2 − 2 k +1 n = (n − 2 k ) 2 + 2 2 k
zijn beide termen tussen haakjes strikt groter dan 1.
Dus hebben we een priemontbinding.
“Had ik maar meer wiskundevakken gevolgd”

De stelling van de Moivre geeft ons:
cos nx + i sin nx = (cos x + i sin x)n
De Binomium stelling van Newton geeft dan
cos nx = cosn x - [n(n - 1)/2] cosn-2 x sin2 x + ...
Gegeven dat sin2 x = 1 - cos2 x, kunnen we cos nx
uitdrukken als een polynoom in cos x, met gehele
coefficiënten.
Dus, cos x rationeel
cos nx rationeel. Dit impliceert cos nx irrationeel cos x irrationeel.
Neem nu n = 30 and x = 1°. Aangezien cos 30° =
/2 irrationeel is, volgt er dat cos 1° irrationeel is.
Aangezien cos 2x = 1 - 2 sin2 x hebben we ook
cos 2nx irrationeel
cos 2x irrationeel
sin2 x
irrationeel sin x irrationeel.
Neem n = 15 en x = 1°, dan volgt er dat sin 1° irrationeel is. Voor de tangens, gebruik je een iets
minder bekende gonioformule:
tan( a + b ) =

tan a + tan b
1 − tan a tan b

Stel dat tan a tan b ≠1. Dan vertelt deze formule
ons dat als tan a en tan b rationeel zijn, tan(a+b) dat
ook is.
We weten dat tan 30˚=1/√3 irrationeel is. Als tan 1˚
rationeel zou zijn, dan zou tan(1˚+1˚)=tan(2˚) dat
ook zijn vanwege het vorige argument. Maar dan
zou tan(30), etc, tan(300) het ook zijn. Tegenspraak, dus tan 10 is irrationeel.
Geen haarten zonder taarten

Aangezien de knechten allemaal iets anders zeggen, kan er maar één de waarheid vertellen. Dus is
er maar ééntje die geen taarten heeft gegeten.
Knecht 4 vertelt dus de waarheid, de rest liegt.

SCOOP

maart 2005

is, de hoogte van het water precies op de hoogte
van het MMP ligt. Namelijk, als het niveau van het
water onder het MMP ligt, dan gaat het MMP omlaag als er water bij wordt gegoten. Als het waterpeil boven het MMP ligt, dan gaat het MMP omlaag als er minder water in het glas ligt.
Gegeven dat het optimale waterpeil op Z = 4.5 cm
ligt, dat H = 12 cm de hoogte is en dat R = 4 cm de
straal van het glas is. Vanwege de vorige paragraaf
weten we dat het MMP ook op hoogte Z = 4.5 cm
ligt. We nemen aan dat elke vierkante centimeter
van de rand een massa van P grammen heeft (nog
een aanname was dat de dikte van het glas uniform
was). Het volume van het water is
π ZR 2 = 72 π cm 3 , dus haar massa is 72 π
grammen. De bodem van het glas heeft een oppervlakte van π R = 16π cm , dus een massa van
16π P grammen. De zijkant het glas heeft een
oppervlakte van 2π R H = 96 π cm 2 , dus een
massa van 96π P grammen.
De totale massa is dan M = 72π + 112π P
grammen.
Stel dat het object is opgebouwd uit verschillende
onderdelen. Onderdeel i heeft massa M i , en zijn
2

MMP

ligt

op

M Z = ∑ M iZi .

2

hoogte

Zi .

Dan

geldt

i

In dit geval is het glas opgebouwd uit water, de
zijkant, en de bodem.
Het MMP van de zijkant is H/2, en die van het water Z/2 (zie een standaard boek over klassieke mechanica, of bewijs het zelf). Dus we krijgen

MZ = M zijkant

H
Z
+ M bodem 0 + M water
2
2

want de bodem ligt op niveau 0. Invullen levert
( 72 π

96 π

+ 112 π P ) 4 . 5 =
12
4 .5
P
+ 0 + 72 π
2
2

Hieruit kunnen we P vinden: P = 2.25 gram per
vierkante centimeter. Dus het glas heeft een massa
van 2.25 ⋅ (16π + 96π ) = 252π grammen.
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Logica Symposium: Waarheid In Taal
15 maart 2005
www.science.uva.nl/~waarheid
Hoe universeel is taal? Die vraag kunnen we figuurlijk bekijken: wat hebben alle talen gemeen? Wat is de overeenkomst
tussen mensentaal en robottaal? Of we bekijken hem letterlijk:
hoe praat je met buitenaardse wezens? Als we bij dit soort vragen iets doorgraven en net onder het oppervlak kijken, zien we
al gauw dat er logica in verborgen ligt. Logica steekt bij veel
vakgebieden de kop op.
De NSA organiseert samen met de Vereniging voor Logica een symposium waarin
gerenommeerde sprekers hierover lezingen zullen geven. Er zijn sprekers van onze
eigen universiteit, zoals Johan van Benthem. Maar ook de Universiteit Leiden en de
Universiteit Utrecht zijn vertegenwoordigd.
De lezingen zijn zeker niet alleen voor logici! De lezingen zijn allemaal voor een
breed academisch publiek bestemd. Bovendien staat logica aan de basis van alle bètastudies. Alle studenten van de FNWI zullen dus aan hun trekken komen. Ook is
bij de €5,- toegangsprijs een volledig lunchbuffet inbegrepen!
Het geheel zal zich afspelen in het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal. Meer informatie kun je vinden op http://www.science.uva.nl/~waarheid
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Logica Symposium: Waarheid In Taal
Programma
Het programma is als volgt:

10.00

–

11.00

Lezing van prof. dr. Johan van Benthem: Mengtalen
en mengtaken

11.00

–

12.00

Lezing van prof. dr. Jeroen Groenendijk: Hoe logisch
is natuurlijke taal?

12.00

–

13.00

Lunchpauze

13.00

–

14.00

Lezing van dr. Frank Dignum: Kunnen agenten de
waarheid spreken?

14.00

–

15.00

Lezing van dr. Jaap Maat

15.00

–

15.30

Koffiepauze

15.30

–

16.30

Lezing van prof. dr. Alexander Ollongren: Lingua
Cosmica: een taal om met ET te praten

De samenvattingen van de lezingen en meer over de sprekers kun je vinden op de
website.
Van Jaap Maat is de titel van de lezing nog niet bekend. Kijk op de website voor actuele informatie, en schrijf je in voor de mailinglist!
Tot op het symposium!
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De symposiumcommissie
Judith, Marieke, Koen, Balder en Timo
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Moppentrommel
Omdat de scoopredactie nogal eens het verwijt krijgt dat veel artikelen hoog gegrepen zijn
voor de gemiddelde student hebben we de moppentrommel in het leven geroepen. In de moppentrommel zullen moppen met een bètatintje worden gepubliceerd. Wij kunnen de
moppentrommel alleen in stand houden als jullie ons massaal al je natuur-/wis-/sterrenkunde
moppen opsturen. Om de drempel extra te verlagen bijten we het spits af met misschien wel de
slechtste bètamoppen die ooit bedacht zijn. Met dank aan Reinier de Adelhart Toorop.
— Yan Grange
Er loopt een functie door de Kalverstraat. Plotseling springt er een differentiaaloperator tevoorschijn uit een donker steegje. `Ha, ik ga je differentieren.' dreigt de operator. `Kom maar op,' zegt de
functie, `ik ben ex. ' `Mooi,' antwoordt de operator
`ik ben namelijk ∂/∂y’.

Het feestje van de functies is in volle gang en het is
erg gezellig: de sinus en de cosinus zijn samen aan
het dansen en ook de polynomen vermaken zich
prima. Alleen één functie zit stilletjes alleen in een
hoekje. `Kom op, doe ook eens gezellig mee, integreer toch eens een beetje.' spoort de logaritme hem
2
aan. `Kan ik niet,' zegt de functie, `ik ben e x ’.

x2 en y2 zijn samen aan het wandelen in het Euclidische vlak. Opeens kan y2 zijn vriend x2 nergens
meer vinden. Hij besluit eens aan zijn goede vriend
log(x) te vragen of die x2 toevallig ergens gezien
heeft. Maar ook log(x) heeft geen flauw idee. y2
loopt verder en spreekt de positieve y-as eens aan.
`Nee, die heb ik de laatste tijd inderdaad niet meer
gezien.' antwoord de as. Ook in het onderhalfvlak
is geen spoor te bekennen van x2. Zelfs de arcsecans, de polygammafunctie en de RiemannSiegelfuncties hebben niks positiefs te melden. In
blinde paniek richt y2 zich uiteindelijk tot 2x: `Zeg,
heb jij x2 toevallig gezien?' `Huh, wat? O, sorry, ja,
ik was even afgeleid.'

Een wiskundige, een natuurkundige en een sterrenkundige zitten voor een conferentie in de trein naar
het hoge noorden van Schotland. Ze kijken wat
verveeld uit het raam en zien daar een groot, zwart
schaap lopen. `He, wat leuk,' merkt de sterrenkundige op, `hier zijn de schapen zwart.' Dat wil de
natuurkundige wel even corrigeren: `Sorry, maar ik
vind dat je alleen kunt concluderen dat er in Schotland tenminste één zwart schaap rondloopt.' `Nee,'
zegt de wiskundige, `jullie hebben het allebei
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