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Lieve Scoop-lezers,
Nadat ik een jaar lang, als bestuurslid van de NSA, verantwoordelijk was voor de Scoop wil ik het nu van een andere kant proberen:
vanaf heden ben ik, Isabelle Liesker, hoofdredactrice van het mooiste verenigingsblad van het Science Park. Ik zal vier keer per jaar de
door de zwoegende redactieleden in elkaar gedraaide Scoop inleiden, en jullie vertellen waarom deze Scoop weer de moeite waard is.
Ik ben erachter gekomen dat het blijkbaar de norm is om als hoofdredactrice te gaan reizen, en voor je reis het stokje over te dragen.
Zoals jullie in de vorige Scoop hebben kunnen lezen, heeft Ottilia
een reis gemaakt door Rusland, en heeft Dorine, de vorige hoofdredactrice, hiervoor haar functie in de redactie overgenomen. Dorine is
begin januari vertrokken naar Azië, en nu heb ik haar functie in de
redactie overgenomen. Ik weet nu dus dat ik, als ik genoeg gezien heb
van het hoofdredactriceschap, ik moet vertrekken naar een ver land.
Gelukkig begin ik nog maar net aan mijn avontuur en heb ik nog lang
geen behoefte om te stoppen. Nu kan ik jullie het eerste thema aankondigen: irrationaliteit. Velen zullen hierbij snel denken aan wiskundegerelateerde stukken, en die staan er zeker in, maar naast irrationaal,
kunnen we ook denken aan irrationeel; het valt allebei onder irrationaliteit. Bovendien twijfelt de gemiddelde wiskundige er altijd over: was
het nou irrationele of irrationale getallen? In deze Scoop kan het allebei.
In deze editie zullen we een aantal speciale, lievelings irrationale getallen van de redacteurs beschrijven. Als je altijd al twijfelde tussen
het gebruik van / en o, dan kun je in deze editie een betoog vóór
tau lezen dat je misschien overtuigt. Voor wiens lievelingsgetal niet
/ of tau is, maar het eulergetal e, is er een lofrede voor deze constante. Voor degenen, die getallen liever mijden dan bewonderen, is
er een artikel over de gulden snede en haar magie in de kunst en
een artikel over de irrationale getallen als kunsstuk zoals weergegeven op de voorkant. Ook staat er in deze Scoop de laatste editie
van de filosofische reeks ‘Wiskunde en …’, die nu gaat over wiskunde en de romantiek. Kortom: er is van alles wat. Veel leesplezier!
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Activiteitenagenda

Het woord van de NSA

24 april: Spaanse avond
Lekker even van de Spaanse keuken genieten.

Sebastiaan Arendsen

26 april: BEC
24 NSA’ers zullen zich een week
lang in Barcelona verwonderen
ove rde universiteit, instituten en
observatoria.
29 april: filmavond
Heerlijk met een biertje, fris,
chipjes en popcorn een filmpje
bewonderen.
9 mei: roetersvoetbaltoernooi
De NSA zal hier haar eer hoog
moeten houden door in de top
tien te eindigen.
6 juni: AJW
Drie dagen zullen we ons bevinden in het zonnige Wellerlooi.
13 juni: zeilweekend
Per auto gaan we naar Friesland om daar een weekend het
vaarwater te trotseren met een
zeilboot.
27 juni: eindejaarsactiviteit
Het is alweer het einde van het
collegejaar 2013-2014, en dit
gaan we dan ook episch afsluiten.

Voor je ligt de nieuwe Scoop, de eerste van het “blackboardgroene”
bestuur. Daarmee is een einde gekomen aan het rode bestuursjaar, dat,
anders dan de kleur doet vermoeden, niet gekenmerkt werd door nivellering en Emile Roemer, maar door een fantastisch bestuur en het neerzetten van een hoge standaard. Onze taak gaat nu worden om deze trend
door te zetten en voor het volgende bestuur de lat nog hoger te leggen
Onze bestuurskleur is uiteraard niet willekeurig gekozen, en ook
niet gebaseerd op het CDA, maar een ode aan de wetenschap en
onze studies. Vele blackboards worden volgeschreven met inspirerende (en soms ook minder inspirerende) formules, axioma’s, stellingen, berekeningen en geleuter. Wij hopen dat ons bestuursjaar
net zo inspirerend zal worden als de volgeschreven blackboards,
maar ook een goede afleiding kan verzorgen tijdens het studeren,
want hoe kan je nou beter tot rust komen van een dag stellingen
bewijzen, integralen oplossen en fouriertransformeren dan met een
drankje in de hand op de NSA-bank of op een van de activiteiten?
Het jaar is in ieder geval al goed begonnen met het eerstejaarsfeest bij
Unitas, waarvan de foto’s door de KODAK al op Facebook gezet zijn.
Er zullen het komende jaar waarschijnlijk nog vele prachtige en soms
ook beschamende foto’s van activiteiten volgen. Er staan namelijk nog
vele activiteiten op het programma voor het komende jaar: denk aan
de maandelijkse borrel en de andere terugkerende activiteiten, zoals
de buitenlandexcursie en het AJW, maar ook activiteiten die terug
zijn van weggeweest zoals het zeilweekend en de liftwedstrijd. De liefhebbers van de weekendjes weg met de NSA kunnen dit jaar dus naar
hartenlust de leukste plaatsen in Nederland en daarbuiten bezoeken,
samen met je favoriete NSA’ers. Deze weekendjes weg vereisen natuurlijk wel de nodige voorbereiding, waar we commissieleden voor
nodig hebben. Lijkt het jou leuk om samen met andere enthousiaste
NSA’ers een van deze weekends te organiseren? Kom dan even langs
in de NSA-kamer of gebruik een van de vele communicatiemiddelen
die deze digitale eeuw rijk is, zoals rooksignalen, telegram of e-mail.
Er zijn sowieso genoeg redenen om even de NSA-kamer
binnen te wippen. Een goede discussie voeren met Maarten Post over het irrationale getal tau, een schouder om op
uit te huilen, een plek om te slapen na de borrel of gewoon
een lekker bakkie koffie zetten voor je geliefde bestuursleden.
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Sciencenieuws
Wouter Meinster
Gluren naar quantumtoestanden
Wetenschappers aan de TU Delft zijn in staat geweest om een quantumdeeltje naar een bepaalde
staat te sturen door slim te meten. Een quantumdeeltje kan zich, zolang je er niet naar kijkt, in
twee toestanden tegelijk bevinden. Zodra je gaat
meten, kiest het deeltje een toestand. Door het
deeltje te verstrengelen met een ander deeltje konden de onderzoekers de sterkte van de meting
aanpassen. Hierdoor was het mogelijk, door herhaaldelijk “zwak” te meten, de toestand van het
deeltje te beïnvloeden. Met dit onderzoek kunnen we een beter inzicht krijgen in wat meten
precies betekent binnen de quantummechanica

Nieuw materiaal gemaakt voor supersnelle
elektronica
Aan de Universiteit Utrecht is, in samenwerking
met wetenschappers uit Frankrijk, een nieuw soort
materialen gemaakt en beschreven. Deze nieuwe
materialen combineren de eigenschappen van een
topologische isolator en grafeen. Topologische
isolatoren isoleren in het midden, en zijn materialen die alleen stroom geleiden langs de rand.
Bij grafeen gedragen de elektronen zich als massaloze deeltjes die zich bewegen met een snelheid die bijna gelijk is aan de lichtsnelheid. Door
deze eigenschappen van topologische isolatoren en
grafeen te combineren kan een heel nieuw scala
aan supersnelle elektronica worden ontwikkeld.
Theorie voor fotonische kristallen
Onderzoekers van het instituut MESA+ hebben
een model ontwikkeld voor fotonische kristallen.
Fotonische kristallen zijn kristallen met een patroon
op nanoschaal. Doordat dit patroon dezelfde orde
van grootte heeft als de golflengte van het licht,
kun je met dit patroon licht sturen. Door de vele
toepassingen die dit heeft, is er veel interesse in
deze kristallen. Tot nu toe was het alleen mogelijk
om de eigenschappen van oneindige grote kristallen te berekenen. Aangezien deze niet bestaan, was
het moeilijk om dit aan experimenten te koppelen.
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Nieuwe stap richting quantumcomputer
Wetenschappers van de TU Delft zijn er in geslaagd om fouten in quantumbits (qbits) op te
sporen en te verbeteren. Qbits zijn de bits van een
quantumcomputer en kunnen behalve een 1 en
0 ook een superpositie van 1 en 0 zijn. In een gewone computer worden fouten opgespoord door
informatie te kopiëren en later te vergelijken. Nu
is het in de quantummechanica nog onmogelijk
om een quantumtoestand te kopiëren (volgens de
No-cloningtheorem). Ook verlies je de quantumeigenschappen van je qbit zodra je gaat meten. Door
een deeltje te verstrengelen met een ander deeltje,
en vervolgens dat deeltje te meten, konden de onderzoekers toch de fouten opsporen en corrigeren.
Supersonisch geluid en nanodruppels voor
medische toepassingen
Een samenwerking tussen verschillende universiteiten heeft geleid tot een nieuwe medische toepassing
van supersonisch geluid. Deze toepassing maakt gebruik van nanodruppels met een kookpunt onder de
lichaamstemperatuur. Door de dunne laag die om de
druppel wordt aangebracht, verdampen de druppels
niet als ze in het lichaam komen. De druppels zijn zo
klein dat ze door de wanden van een bloedvat heen,
het weefsel in kunnen. Door vervolgens supersonisch
geluid te gebruiken, verdampen de druppels. De gasbelletjes, die ontstaan door de verdamping, kunnen
met een echoapparaat goed in kaart worden gebracht. Door deze methode is het mogelijk om in het
lichaam te kijken zonder het open te snijden. Door
de druppels, alleen op de plaats waar ze nodig zijn,
te laten verdampen, zou de methode kunnen worden
gebruikt om zeer precies medicijnen in te brengen.

Nanovuurtoren
Op het AMOLF is een nano-antenne van slechts
één element gemaakt. Voorgaande nano-antennes
bestonden uit complexe constructies van meerdere
elementen en waren door hun complexiteit zeer
vatbaar voor fouten. Deze nieuwe antenne bestaat
uit één gouden nanodeeltje. Toen onderzoekers dit
gouddeeltje onder de elektronenmicroscoop legden,
zagen ze dat, als je met de elektronenbundel op de
rand schijnt, er uit de andere kant van het deeltje een
baan rood licht komt. Als ze de elektronenbundel
draaiden, draaide de straal, net als een vuurtoren, mee.
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Een bèta in de financiële sector
Arjen Aerts
Een minderheid van de studenten begint na de studie
aan een academische carrière. Een groot deel komt vroeg
of laat in het bedrijfsleven terecht. Zeker in de huidige
economie wordt het aangeraden je vroeg te oriënteren
op de arbeidsmarkt via carrière-evenementen en stages. Zeker voor bètastudenten is zo’n transitie naar het
bedrijfsleven heftig, want de vaardigheden die je nodig
hebt in het bedrijfsleven verschillen enorm van wat je
hebt geleerd tijdens je studie. Dit is het verhaal van een
bètastudent die afgelopen zomer stage heeft gelopen bij
de afdeling Corporate Finance (CF) van ABN Amro.
Een dergelijke stage leek me aantrekkelijk, omdat
ik bezig zou zijn met het analyseren van bedrijven,
zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit is noodzakelijk op het moment dat bedrijven geadviseerd moeten worden over bijvoorbeeld een fusie of overname.
Gezien mijn kwantitatieve achtergrond, leek het me
interessant de geldstromen en balansen van bedrijven te modelleren en uitspraken te doen over de financiële gezondheid van het bedrijf in de toekomst.
Desalniettemin was het werken bij de Corporate Finance-afdeling voor de gemiddelde bètastudent ver van het bed.
Het viel me op dat er ook een aantal wis- en natuurkundigen rondliep op de afdeling, en ik merkte
dat zij het mooi vonden om over hun oorspronkelijke vakgebied te praten. Desalniettemin was
het werken bij de Corporate Finance-afdeling
voor de gemiddelde bètastudent ver van het bed.
De grootste groep had ofwel een economie/bedrijfskunde of een juridische achtergrond. De
organisatiestructuur was hiërarchisch en communicatie binnen teams was een sleutelelement.
Geen exacte wetenschap
Eén van de pijlers van CF is dat de financiële structuur van een bedrijf (i.e. geldstromen en balansen)
losstaat van de kerncompetenties (‘core business’) van
het bedrijf. Dit is gebaseerd op de veronderstelling
6

dat investeerders (of wie dan ook interesse hebben
in de waarde van het bedrijf ) rationeel zijn en niet
beïnvloed worden door wat nu de `core business’ is.
Een ander belangrijk element van CF heeft betrekking op de manier hoe bedrijven gewaardeerd
worden. Een veelgebruikte waarderingsmethode
voor niet-beursgenoteerde bedrijven is de ‘vergelijkbare-bedrijvenaanpak’. Zogeheten veelvouden
van beursgenoteerde bedrijven worden berekend
door een financiële grootheid te delen door de
marktwaarde. Aannemende dat het bedrijf in kwestie een veelvoud heeft dat in de buurt ligt bij het
veelvoud van de vergelijkbare bedrijven, kun je
een indicatie vinden van de marktwaarde. Echter, dit gaat uit van de efficiënte-markthypothese:
omdat beleggers rationeel zijn, zit alle informatie
al in de prijs verwerkt en is de marktwaarde gelijk aan de echte waarde. In de afgelopen decennia is veel bewijs verzameld tegen deze hypothese.
Ten slotte is een tweede veelgebruikte waarderingsmethode de ‘verdisconteerde-geldstroommethode’,
die zegt dat de waarde van een bedrijf gelijk is aan
alle toekomstige geldstromen, gecorrigeerd voor
de tijdswaarde van geld. Je krijgt dan een meetkundige reeks die verondersteld wordt te convergeren. Ook al is dit een directere methode dan de
vergelijkbare-bedrijvenaanpak, de hoeveelheid
veronderstellingen die gemaakt moeten worden is
enorm en de uitkomst kan zeer gevoelig zijn voor
bepaalde aannames (zoals die van de rentestand).
Autoverkopers
Naast het implementeren van modellen moest er ook
gewerkt worden aan presentaties voor bedrijven. Immers, er moest eerst advieswerk binnen worden gehaald. Een schoenmaker zal altijd zeggen dat er iets
aan je schoenen mankeert; evenzo moeten bedrijven
ervan overtuigd worden dat het voor hen aantrekkelijk is overnames te doen (middels jouw firma).
Achteraf vind ik dat er te weinig kwantitatieve aspecten aan het werk zaten, zoals het maken en ont-

werpen van modellen. Uiteraard had ik wel baat bij
mijn analytische vermogen, maar het was eigenlijk
nog belangrijker om een goede verkoper te zijn.
De wiskundige technieken die gebruikt worden binnen CF zijn relatief simpel. Gezien de complexiteit
van, zeg, een fusie van twee grote bedrijven, zou je
zeggen dat hier wellicht een mogelijkheid ligt voor
wiskundigen om modellen te ontwikkelen die betere voorspellingen kunnen doen. Echter, omdat
de adviseurs weinig financiële stimulans hebben
bij het goed uitpakken van de fusie, is het voor hen
belangrijker een mooi verhaal te vertellen dan ingewikkelde modellen te gebruiken die toch niemand
begrijpt. Deze tak van financiering zal vermoedelijk
niet zo kwantitatief worden als risicomanagement,
actuariaat of handel in financiële instrumenten.
De toekomst
De stage heeft me aan het denken gezet over de financiële sector in het algemeen. Wellicht heeft de
lezer affiniteit met de meer kwantitatieve kant van
financiering. (Handelshuis Optiver was tot voor kort
hoofdsponsor van de NSA.) Een enkeling onder
jullie heeft vast wel eens nagedacht over een dergelijke carrière. In eerste instantie lijkt dit een mooie
combinatie: je bent meer met je studie bezig dan
in CF of consultancy en het verdient goed. Inderdaad, het is een populaire plek om te werken als bèta.
In de afgelopen decennia is de financiële sector niet
alleen veel groter en rijker geworden, maar is ook
de rol van wiskunde binnen deze sector enorm gegroeid. In de film ‘Inside Job’ komt één van de geinterviewden met de anekdote dat een vriend van
hem, die in de jaren ’70 obligatiehandelaar was en,
’s nachts een tweede baan als conducteur had, omdat hij anders zijn gezin niet kon onderhouden.
Sinds de jaren ’80 is een enorme hoeveelheid
wis- en natuurkundigen gaan werken in de financiële sector als ‘quant’, een functie waarin
ze zich bezighouden met een divers scala aan
problemen zoals het ontwerpen van nieuwe financiële producten en het prijzen daarvan.
Ten eerste gaat er op deze manier veel talent ‘verloren’. Immers, de financiële sector creëert louter
waarde voor zichzelf, terwijl iemand die, zeg, een
efficiëntere auto ontwerpt waarde creëert voor zowel zichzelf als de maatschappij om hem heen.

Het is überhaupt de vraag of het type
werk in de financiële en soortgelijke sectoren wel echt persoonlijke voldoening geeft.
Daarnaast is het onduidelijk of de toegenomen
hoeveelheid wiskunde wel zorgt voor een stabielere financiële sector. Volgens auteur, academicus
en voormalig handelaar Nassim Nicholas Taleb
is de economie veel te ingewikkeld om expliciet
te modelleren, zeker gezien de huidige stand van
de wiskundige methoden die binnen theoretische
economie gebruikt worden. De irrationaliteit van
economische agenten (i.e. mensen, bedrijven), alsmede de expliciete interactie tussen hen wordt
vooralsnog niet in ogenschouw genomen in standaard economische modellen. Er zijn gelukkig
economen, zoals Alan Kirman, die een paradigmawisseling zien aankomen binnen de economische wetenschap, als gevolg van de financiële crisis.
Uiteraard is de financiële sector noodzakelijk als ondersteuning voor de economie. Immers, de werking
van de economie leunt op het gebruik van geld, een
belangrijk ruilmiddel. Banken zijn louter nodig voor
alle zaken die te maken hebben met geld, of dit nu te
maken heeft met transacties of het oppotten van geld.
Zij voeren als het ware een nutsfunctie uit. Wellicht
zou deze nutsfunctie meer gescheiden moeten worden van andere activiteiten van financiële instellingen.
Het belangrijkste wat ik heb geleerd is echter, dat wat je ook doet,
je altijd jezelf moet blijven.
Ik raad iedereen met interesse in het bedrijfsleven
aan om naast de studie hier een kijkje te nemen.
Tijdens mijn stage heb ik, naast de gezellige momenten, talloze dingen geleerd. Niet alleen heb ik
veel geleerd over verschillende industrieën binnen
Nederland, ook kan ik nu bijzonder goed omgaan
met PowerPoint en Excel. Ten slotte is het constant
samenwerken in teamverband goed voor je sociale
vaardigheden. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is
echter, dat wat je ook doet, je altijd jezelf moet blijven.
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Hamilton en romantiek
Waarom wiskunde niet alleen maar rationeel is
Tim Hoogeveen
Grens van het denken
Rond het jaar 1800 claimde Kant dat wiskundige
waarheden de behouden grootheden van het verstand zijn: elk van onze denkbeelden, hoe zelfverzonnen, origineel of zelfs surrealistisch ook, is
noodzakelijkerwijs volstrekt met de wiskunde in
overeenstemming. Zoals zoveel van zijn inzichten,
bracht ook deze claim filosofische verlossing van
problemen waarmee de wijsbegeerte worstelde sinds
de klassieke Oudheid. Het verklaart immers waarom wiskundige wetten waar zijn, het maakt duideZelfs de fraaiste filosofische verklaringen hebben hun problemen
lijk dat de mathematische methode geen empirie
en experimenten eist, en doet recht aan de sinds de
zeventiende eeuw in zwang geraakte opvatting dat
wiskunde ten grondslag moet liggen aan iedere andere wetenschap, inclusief de wijsbegeerte. Immers:
als zo’n wetenschap iets over de werkelijkheid wil
zeggen, dan moet ze consistent zijn met de wiskunde. In Kants ideeën zouden we de waarneembare
werkelijkheid kunnen zien als een grote, mechani-

Afb1: Volgens de Verlichting is de wereld een klok, en de wiskunde een beschrijving van iedere mogelijk raderwerk.:
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sche klok; de wiskunde beschrijft de eigenschappen
waaraan ieder denkbaar raderwerk moet voldoen.
Zelfs de fraaiste filosofische verklaringen hebben
echter hun eigen problemen. Zo is het allerminst triviaal hoe we moeten achterhalen wat die behouden
grootheden, die per definitie altijd geldende principes, dan zijn. Eerder hebben we gezien dat David Hilbert voorstelde om maar gewoon te beginnen met zo
simpel mogelijke definities; de regels van het optellen
en aftrekken bijvoorbeeld. Wanneer we deze combineren met een klein aantal basale logische principes
(als p impliceert dat q waar is, en p is waar, dan is ook
q waar) en systematisch te werk gaan, zou volgens
hem de gehele wiskunde afleidbaar moeten zijn.
Wiskunde zonder charme
Als Hilbert gelijk zou hebben, zouden we simpelweg onze axioma’s in een computer hoeven te programmeren. Die computer zou vervolgens de ene
na de andere wiskunde waarheid produceren, en
dus uiteindelijk de gehele wiskunde beschrijven.
Helaas voor Hilbert en zijn vele volgers bewees
Kurt Gödel in 1931 dat deze strenge formalisering van de wiskunde onmogelijk was: als de gekozen axioma’s, de aangenomen logische wetten
en de gebruikte programmeertaal krachtig genoeg
zijn om optellen en aftrekken te beschrijven, kunnen ze resultaten opleveren die zichzelf tegenspreken. In zo’n geformaliseerde wiskunde zouden er
dus uitspraken zijn, die zowel waar als onwaar zijn.
Op het eerste gezicht lijkt dit nogal een tegenvaller: Hilberts methode zou immers een volmaakt
rationele en volledig transparante methode zijn om
de wiskunde te beschrijven. Niet langer zouden we
hoeven verklaren hoe zoiets rationeels als de wiskunde tot nog toe voortkwam uit een klein aantal
onvoorspelbare en onverklaarbare inzichten van een
klein clubje zonderlinge mannen. Echter: Hilberts
geformaliseerde wiskunde zou nauwelijks meer lijken op de Koningin der Wetenschappen die hem

intrigeerde en die ook ons verleidde om ons jarenlang alleen met haar bezig te houden. Zo’n door een
computer gegenereerde lijst feiten ontbeert iets wat
de ‘echte’ wiskunde, de wiskunde die wij kennen, wel
heeft, en waardoor plotseling alle charme verloren is.
Een mogelijke reden voor het onappetijtelijke
maar Hilberts wiskunde lijkt niet op
de Koningin der Wetenschappen
voorkomen van Hilberts wiskunde is onze wens
de wiskunde niet alleen te kennen, maar ook te
begrijpen. In de formalistische fantasie zouden we
van iedere uitspraak kunnen laten uitrekenen of ze
waar of onwaar is, en we zouden er zelfs een formeel bewijs bij hebben. Nooit zouden we echter
het gevoelsmatige begrip hebben van de geoefende
wiskundige, die direct, zonder na te denken over
een bewijs, een sterke intuïtie heeft over de waarheid van een uitspraak. Formele deducties, het
enige type bewijs dat een computer aan zou kunnen, zijn ook niet bepaald geschikt om de waarheid van een stelling erg inzichtelijk te maken: ze
laten slechts zien hoe je door symbolische manipulaties van bekende tot nieuwe resultaten komt.
Voor Hilbert is dit geen probleem: hij stelt dat de
wiskunde niet meer is dan een verzameling regels.
Er is dus geen wiskundige realiteit die we proberen te begrijpen, geen werkelijkheid die we proberen te beschrijven en geen onderlinge samenhang
om intuïties over te hebben. We hebben gezien dat
ook Wittgenstein deze opvatting grotendeels aan-

verliezen en daarmee volslagen triviaal wordt.
Zo’n openbaring is, net als een filosofische, religieuze of esthetische revelatie, volstrekt overklaarbaar
en irrationeel.
Waar komt dat irrationele, door visioenen voortgedreven facet van de wiskunde vandaan? Het is
immers duidelijk dat wij ons huiswerk en onze tentamens niet als formeel deducerende robots maken: we
staren naar een vel papier, tot we plotseling een eurekamoment hebben, en uit het niets inzien hoe het in
elkaar steekt, waarna we, overtuigd van de genialiteit
van ons eigen inzicht, driftig beginnen te schrijven.
De manier waarop wij redeneren valt nauwelijks nog
redelijk te noemen. Dat geldt natuurlijk niet alleen
voor ons, bescheiden studenten, maar ook voor de
grote geesten van de wiskundige geschiedenis. Blijkbaar is er meer aan wiskunde dan alleen het gortdroge, geformaliseerde aspect dat Hilbert benadrukt.
De eerste verklaring daarvoor is dat, zelfs als wiskunde zo’n formeel karakter heeft als Hilbert wil, we
wiskunde nu eenmaal niet zo bedrijven als het zou
moeten. In tegenstelling tot écht formele bewijzen,
bevat onze wiskunde niet alleen logische symbolen,
maar ook uitgeschreven uitleg; anders dan een computer, kunnen wij eenvoudige denkstappen weglaten
en moeilijke argumenten verduidelijken; wij accepteren, zelfs in de meest rigide definities, meer dubbelzinnigheid dan een computer aan zou kunnen.
Subjectieve wiskunde
Onze manier van opschrijven wijkt op al deze
manieren af, omdat onze manier van werken ver-

Een wiskundig inzicht is als
een religieuze revelatie
hing: omdat alles wat we kunnen denken nu eenmaal consistent moet zijn met de wiskunde, is het
onmogelijk om een situatie of een stand van zaken
voor te stellen waarin een wiskundig feit niet waar
is. De enige manier om tot nieuwe wiskunde komen, is dus ook de formele methode van Hilbert.
Niet slechts gortdroog
Wittgenstein benadrukt echter ook dat de waarheid van een wiskundige uitspraak zich aan ons
kan openbaren, plotseling haar mysterie kan

Afb2: Hilberts wiskundige is een vreugdeloze deductiemachine.
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schilt: we proberen onze intuïties te gebruiken,
willen ‘gevoel’ voor wiskunde ontwikkelen, we onderscheiden hoofd- en bijzaken en proberen ons
bovenal, ook in abstracte gevallen, een beeld te
vormen van hetgeen we proberen te beschrijven,
of van hetgeen in onze syllabi beschreven wordt.

hij rotaties in drie dimensies op elegante wijze kon
beschrijven. Terwijl hij langs het water liep, besefte hij plotseling dat hij een vierde dimensie nodig
had, waarmee hij zijn idee in één regel kon vangen:

Dit leidt tot een dilemma: is wiskunde wel werkelijk
dat formele systeem van Hilbert en Wittgenstein, of
bestaat de werkelijke wiskunde uit de constructies
en beelden die wij scheppen als we een bewijs be-

In een brief aan een vriend probeerde hij de volgende dag te beschrijven hoe hij gekomen was tot
deze ontdekking, die later een fundamentele rol
in de algebra en rijke toepassingen in de natuurkunde en informatica bleek te hebben. Ondanks
zijn poging om zijn redenatie uit te leggen, concludeert hij in zijn brief toch dat zijn gepeins “a
very curious train of mathematical speculation”
was, en dat het was alsof “een stroomkring zich
plotseling sloot, en een vonk tevoorschijn flitste.”

Science is the Tree of Death
denken of lezen? Deze vraag was een van de aanleidingen van de zogenaamde ‘grondslagenstrijd’,
die in het begin van de vorige eeuw woedde, en die
uitliep op een persoonlijke vete tussen Hilbert en ‘s
lands beroemdste wiskundige, L.E.J. Brouwer, die
de radicale voorman was van de tweede stroming.
Het lijkt er echter op, dat het weinig uitmaakt
wie van de twee gelijk had. Zelfs als de wiskunde
tot op zekere hoogte te formaliseren valt, lijken de
onvolledigheidsstellingen van Gödel te impliceren
dat we altijd een niet te programmeren, menselijke creativiteit nodig hebben om verder te komen.
De wiskundige praktijk, onze manier van werken,
geeft bovendien aan dat werkelijk begrip van wiskunde niet schuilt in handigheid met symbooltjes,
maar in een gevoel voor samenhang tussen wiskundige objecten en resultaten, en in een intuïtief
beeld van wat definities en stellingen ons nu werkelijk vertellen. Dát er een subjectieve, individuele
wiskunde bestaat, die wij zelf in onze geest scheppen, lijkt zonneklaar; wat ter discussie staat, is of er
daarnaast nog een universele wiskunde bestaat, bijvoorbeeld in de vorm van een axiomatisch systeem.
Quaternionen
Het bekendste voorbeeld van een plotseling inzicht,
een spontane intuïtie, is misschien wel dat van de
ontdekking van de quaternionen. William Rowan
Hamilton, onder natuurkundigen en liefhebbers
van het schrödingervergelijkinglied ook bekend
van de naar hem vernoemde hamiltoniaan, liep op
een maandagochtend in oktober 1843 door Dublin, op weg naar een saaie vergadering. Zoals het
een goed wiskundige betaamt, was zijn hoofd niet
bij de vergadering, maar was hij in meetkundige gedachten verzonken: hij probeerde te begrijpen hoe
10

i² = j² = k² = ijk = -1.

Opmerkelijk aan deze anekdote, is dat het goede
inzicht en de heldere formulering niet na elkaar
komen, maar twee zijden van dezelfde medaille
zijn. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Hamiltons ‘vonk’, maar voor wiskundige vondsten in het
algemeen, en misschien ook wel voor ideeën van
schrijvers en dichters. De geniale auteur blinkt, net
als de geniale wiskundige, uit in het scheppen van
formuleringen die tegelijk fraai en veelzeggend zijn.
De romantiek
Hamilton zelf was één van de weinigen die in
zijn tijd, de eerste helft van de negentiende eeuw,
een overeenkomst zag tussen wetenschap en po-

Afb3: ‘The Angel of Revelation’: het visioen zoals uitgebeeld
door de romantische schilder en dichter William Blake.”

ezie. Het was de tijd waarin bij de kunsten werd
geprotesteerd tegen de verlichtingsidealen van
een redelijke, rationele mens en van een verstand
dat bij ieder mens in essentie hetzelfde werkte.
De nadruk verschoof van rationaliteit naar irrationaliteit, van bedachtzaamheid naar spontaniteit, en van kennis naar plezier en schoonheid.

ze impliceert dat de mens van nature een redelijk
wezen is. De romantici verzetten zich tegen deze beperking: alles wat het leven écht interessant maakt,
is niet koel, rationeel en bedachtzaam, maar juist
spontaan, en door emotie en intuïtie gedreven: wiskunde, wetenschap en wijsbegeerte, menen zij, zijn
begrenzingen die juist doorbroken moeten worden.

“Do not all charms fly / At the mere touch of cold
philosophy?”, dichtte John Keats in 1819, nadat William Blake al eerder tegen de zielloze, saaie wetenschap protesteerde: “Art is the Tree of Life. Science
is the Tree of Death.”. Waar de verlichtingsdenkers
rationaliteit als de ultieme menselijke eigenschap
zagen, meenden romantici de mens juist als gekenmerkt door een irrationele verbeeldingskracht.
Volgens hen veronmenselijkte de verlichting dus
het menselijk bestaan, door alles te rationaliseren.

Met Hamilton zouden we tot een derde optie kunnen komen. We kunnen met de romantici eens zijn
dat de wiskunde, en redelijkheid in het algemeen,
kil en dwingend kunnen overkomen, en het vermogen tot verbeelding kunnen beperken, wanneer
ze van buitenaf worden opgelegd, en wanneer ze
de vorm krijgen van onbetwistbare regels en methoden. De starre onbetwijfelbaarheid van de wiskunde kán beklemmend zijn, wanneer ze, zoals
Kant claimt, ons denken begrenst. Wat de romantiek echter vergeet, is dat ook wiskunde fantasie
en verbeeldingskracht vergt. Gödel bewees al dat
de wiskundige niet slechts een domme deducerende machine kan zijn; Wittgenstein maakte zieners van ons, en Brouwer noemde ons scheppend
kunstenaars. Hamilton sluit zich hier, al dichtend,
bij aan, en maakt duidelijk dat de wiskunde niet
slechts beperkend werkt, maar ons juist ook de beperkingen van het aardse kan laten doorbreken:

De eveneens romantische dichter William Wordsworth nam al een genuanceerder beeld in tegenover
de wetenschap: “The knowledge both of the Poet and
the Man of science is pleasure; but the knowledge of
the one cleaves to us as a necessary part of our existence, our natural and unalienable inheritance; the
other is a personal and individual acquisition, slow to
come to us, and by no habitual and direct sympathy
connecting us with our fellow-beings.” Ook in wetenschap schuilt dus plezier, maar zonder het individuele, creatieve aspect dat kunst wel heeft. Hamilton,
die met Wordsworth bevriend was, protesteerde: “I
must say that I believe myself to find in mathematics
what you declare you do not – a formable matter out
of which to create Beauty also; and that, to my particular constitution of mind, a mathematic theory presents even more of the “intense unity of the energy
of a living spirit” than the work of a poet or an artist.”

“Up to the heaven of heavens; to climb
Above the bounds of Space and Time;
To call ideal worlds to view,
His own creation bright and new.”

Rationaliteit en creativiteit
In het denken van de verlichting is redelijkheid
dus datgene waarnaar een mens moet streven; de
romantische stroming stelt creativiteit als doel. In
de filosofie van de wiskunde zien we een eeuw later hetzelfde gebeuren: het formalisme van Hilbert
doet een ultieme poging de wiskunde te rationaliseren, waarna het intuïtionisme van Brouwer de
menselijke creativiteit probeert terug te brengen.
Kants idee van de wiskunde als grens van het denken blijkt kortom een splijtzwam. Hilbert en hijzelf
onthaalden deze begrenzing als een zegen, omdat

Afb4: De Ierse wiskundige William Rowan Hamilton
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Natuurconstanten
Constanten opgebouwd uit irrationale getallen
Wouter Meinster
In de natuurkunde komen e en / zo vaak voor dat het
lijkt alsof de hele natuurkunde is opgebouwd uit die
twee irrationale getallen. Er zijn in het verleden dan
ook aardig wat pogingen geweest om natuurconstanten
uit te drukken in deze getallen. Tot op heden zonder
succes. Maar waar komt die drang om natuurconstanten in irrationale getallen uit te drukken vandaan?
Wat zijn natuurconstanten?
Binnen de natuurkunde zijn de meningen over de
definitie van een natuurconstante sterk over verdeeld. In dit artikel houden we de definitie van
Feynman aan die zegt dat constanten dimensieloos
zijn. Om te illustreren dat dit inderdaad zo is, doen
we een gedachte-experiment dat Feynman heeft
opgesteld. We bellen een buitenaards wezen dat
leeft in een ander universum. Vervolgens willen we
weten of zijn universum hetzelfde is als ons universum: hebben zij dezelfde natuurconstanten als wij?
We vragen het buitenaards wezen bijvoorbeeld hoe
groot een waterstofatoom is. Het buitenaards wezen
gaat meten en geeft antwoord: “ons waterstofatoom
is 103 Boo’s lang”. Nu moeten wij erachter komen
hoe groot een Boo is. Dit gaat echter niet lukken
zonder aan te nemen dat iets in zijn universum dezelfde afmeting heeft als in het onze. Je kunt van
constanten mét een dimensie dus niet bepalen of ze
in het andere universum hetzelfde zijn als bij ons.
Dit is de reden dat Feynman zegt dat alleen dimensieloze constanten “goede” constanten zijn. Iets dat
we wel aan het buitenaards wezen kunnen vragen,
is wat de ratio is tussen een proton en een elektron.
Nu vragen we het buitenaards wezen om een cirkel
te tekenen en de omtrek van de cirkel te delen door
de diameter, dus we vragen wat / is. Zolang er geen
vreemde krommingen in de ruimte zitten en ons buitenaards wezen in een twee- of hoger dimensionaal
universum leeft, zou zijn / hetzelfde moeten zijn als
de onze. Wiskunde is dus daadwerkelijk universeel.
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Natuurconstanten uitdrukken in irrationale
getallen
Als we een natuurconstante kunnen uitdrukken in irrationale getallen, dan zouden deze
constanten ook universeel moeten zijn. De universaliteit van de irrationale getallen hebben we
immers net al aangetoond. De natuurkunde zou
dan net zo universeel zijn als de wiskunde. Ook
zou daarmee de fundamentele vraag of constanten daadwerkelijk constant zijn, zijn opgelost.
Er zijn theorieën die voorspellen dat de natuurconstanten net iets anders waren in het begin van de
ontwikkeling van het universum. Daarom wordt er
gekeken of natuurconstanten variëren met de tijd.
Als je natuurconstanten kunt uitdrukken in irra-tionale getallen, zou het niet meer nodig zijn om te onderzoeken of ze variëren met de tijd. Het getal / zal
namelijk bijvoorbeeld niet variëren met de tijd, dus je
natuurconstanten, die je hebt uitgedrukt in /, ook niet.
Eerdere pogingen om constanten uit te drukken in irrationale getallen
In het jaar 1950 is er een artikel in Physical Review
Letters gepubliceerd over de hypothese dat de proton-electron-massaverhouding overeenkwam met
6/2. Deze massaverhouding was toen op vier decimalen nauwkeurig bekend en deze kwamen inderdaad
overeen met de eerste vier decimalen van /. Toen de
volgende twee decimalen bekend werden, kwam men
er echter al snel achter dat de massaverhouding toch
niet gelijk was aan 6/2. Later is er nog veel vaker beweerd dat je alle natuurconstanten kunt uitdrukken
in irrationale getallen. Helaas bleek dit niet waar.
Dit heeft onder andere te maken met het feit dat
je werkelijk elk getal tot op een zekere precisie wel
kunt uitdrukken in een lineaire combinatie van / en
e. Er bestaat nu zelfs een site, waar je na het invullen
van een willekeurig getal, een aantal mogelijke formules krijgt, die vaak tot op vijf decimalen kloppen.

Gras
Matthijs Laan

ik was al een tijdje bezig bij deze hoek
de vlekken zaten in mijn spijkerbroek
nog minder dan de helft om af te maken
mijn knieën begonnen pijn te doen
ik zou nooit de tel kwijtraken
de gedachte kwam pas toen

dat terwijl ik de sprietjes van
het midden aan het tellen was
er onstond aan de getelde kant
alweer een leger vers jong gras

hoe de mensen naar me keken
verraadde het feit dat ik iets
behoorlijk fout had gedaan

ik had nooit die weddenschap over
of het veld een even of oneven aantal
grassprieten telde aan moeten gaan
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Het nieuwe bestuur van de NSA
Het 38ste bestuur, oftewel bestuur 2014
Robbie Škoravić
Al sinds de start van mijn studententijd is de NSA
er één van de allermooiste aspecten van. Vele malen mocht ik genieten op bonte borrels, sportieve
spelletjesmiddagen, en riante reizen naar het butenland. Ik hoop dit jaar gelijksoortig genot te bezorgen bij mijn mede-NSA-ers. Gezamenlijke
gezelligheid, mooie muziek en somberheidsverlichtende sportactiviteiten zijn zekere zaken die ik regelmatig regelen wil. Met afwisselende activiteiten,
leuke leerzame reizen, en een permanente prachtsfeer in de NSA-kamer ben ik er zeer zeker van
dat 2014 een wonderjaar wordt, voor mij, voor het
bestuur, maar ook vooral voor al onze lieve leden..
David Hendriks
Toen ik begon aan de studie natuur- en sterrenkunde had ik nooit bedacht dat ik nu hier zou
staan. Ik, David Hendriks, ben verheven tot de
functie penningsmeester van de NSA. Uiteraard
zal ook ik het aankomende jaar een stuk vaker in
de NSA-kamer en bij de activiteiten zijn, in tegenstelling tot de eerste twee jaar van mijn studie.
Hierdoor zal ik bijvoorbeeld ook een stuk meer
mensen van buiten mijn jaarlaag gaan ontmoeten,
iets waar ik zelf in ieder geval veel zin in heb. Ik
denk dat ik voor ons allen kan spreken als ik zeg
dat we dit jaar tot een succes zullen gaan brengen!

Xanthe Verbeek
Ik ben Xanthe, een eerstejaars natuurkundestudentje
en de nieuwe commissaris onderwijs van de NSA.
Ondanks dat ik hier nog maar kort ben, leek
het me heel leuk om me een jaartje in te zetten
voor onze mooie vereniging. Ik zal komend jaar
onder andere de boekenverkoop gaan regelen,
en de samenwerking met de VU en alle andere
veranderingen aan de opleiding in de gaten houden.
Verder zal ik jullie natuurlijk zo goed mogelijk op
de hoogte houden. Ik hoop er samen met de rest
van het bestuur en alle commissies een fantastisch
jaar vol activiteiten en gezelligheid van te maken.
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Nigel van Herwijnen
In mijn kamer ligt een boek; een sterrenkundeboek.
En hoewel ik mij niet meer kan herinneren dat ik
het kreeg, was er altijd wel iets magisch aan dit boek.
Misschien was het het handgeschreven stukje tekst
van Sinterklaas, maar ik wil graag geloven dat het
toch de plaatjes van sterrenstelsel waren Het was
dan ook alles behalve onverwachts dat ik, Nigel van
Herwijnen, voor de studie natuur- en sterrenkunde
koos. Door de NSA voelde ik mij hier nog meer op
mijn plek. Als secretaris heb ik natuurlijk mijn eigen
taken, maar ik kijk er nog het meeste naar uit om
ervoor te zorgen dat deze fijne sfeer blijft bestaan.

Mike Joey de Haan
Zoals elk jaar rond deze tijd waait er een wind door
het bestuur van de NSA heen en zijn er nieuwe
mensen die de bestuurstaken uitvoeren. Ik ben tweedejaars natuur- en sterrenkundestudent, en ik zal dit
jaar de taak van vice-voorzitter en portefeuillehouder
acquisitie op mij nemen. Sommigen van jullie hebben mij misschien wel eens ontmoet bij een van de
activiteiten die de studievereniging rijk is. Vaak zal
ik ook in de NSA-kamer te vinden zijn, waar ik een
beetje op een gitaar aan het pingelen, huiswerk aan
het maken, bestuurstaken aan het uitvoeren en soms
ook helemaal niks aan het doen ben. Ik ga in ieder
geval mijn uiterste best doen om te genieten van mijn
bestuursjaar en hoop dat iedereen met mij meedoet!

Sebastiaan Arendsen
Het was een zachte winteravond, 26 februari 2014,
toen de ALV besloot om het nieuwe bestuur van de
NSA aan te stellen, met mijzelf als voorzitter. Hoe
verstandig dit was zal over een jaar pas duidelijk zijn,
maar aan enthousiasme zal het niet gaan ontbreken.
Ik hoop dat ik over een jaar kan terugkijken op een
jaar waarin ik veel geleerd heb en veel heb kunnen
betekenen voor ons aller geliefde vereniging. Alle
activiteiten die ik heb bezocht en commissies
waar ik in heb gezeten hebben mij overtuigd dat
een jaar in het teken van de NSA een goed jaar
zou zijn. Samen met Robbie, Xanthe, Mike, Nigel
en David hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat
iedereen net zo kan genieten van de NSA als ik de
laatste twee jaar heb kunnen doen. Een belangrijke
voorwaarde hiervoor is dat de NSA toegankelijk
is voor al zijn leden, jong en oud, actief en passief.
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De bètabrede wintersport
Een 52-koppig avontuur
Isabelle Liesker
Het begon als een onmogelijke opgave, maar resulteerde in een enerverende ervaring: de bètabrede wintersport. In totaal moesten 60 mensen overgehaald
worden om mee te gaan met deze grote wintersportreis. Dit is bijna gelukt; het deelnemersaantal lag uiteindelijk op 52 mensen. Zorgt een (bijna) twee keer zo
grote groep dan ook voor een twee keer zo leuke reis?
Hier zal ik geen antwoord op kunnen geven: dit tripje
naar Flaine in Frankrijk was mijn eerste NSA-wintersportervaring. Volgens velen was de reis in ieder
geval nog leuker dan normaal. De diversiteit van de
groep heeft hier zeker aan meegeholpen. Het aantal
allochtonen binnen de NSA-groep lag in totaal op
elf wintersporters, waarvan drie ACD’ers, drie CONGOlezen en vijf mensen van buiten het Science Park.
Nadat iedereen was neergestreken in Flaine en zich
een dag had vermaakt, kwam er een zware tegenslag: Flaine bleek een waar boevenparadijs. In onze
groep zijn er in de week maar liefst vier paar ski’s,
een board, vijf paar skistokken en een telefoon gestolen en een bezoek aan de Franse politie was
geen prettig vooruitzicht. De politie was niet zo
behulpzaam, of werkte zelfs tegen: ze werkten immers, zo vonden ze zelf, niet voor de verzekering.
Flaine bleek een waar boevenparadijs.
Gelukkig was dit één van de weinige tegenslagen bij deze wintersportreis. Zo is er bijvoorbeeld
maar één persoon uit de hele groep gewond geraakt.
Hadden we dan alleen maar goede wintersporters
mee, of was er onder ons gewoon maar één waaghals? Het niveau van de bètabrede wintersporters
bleek divers. Er waren mensen die zich pas voor één
van de eerste keren van de berg af zouden storten,
er waren gemiddelde mensen die met gemiddelde
angst op een gemiddelde manier van een gemiddeld
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moeilijke piste afgingen en er waren waaghalzen en
ambitieuze boarders die radslagen makend of offpiste boardend beneden kwamen.
Tijdens de reis is het, ondanks dat we met een
groep van 52 man waren, gelukt om op meerdere
momenten met de gehele groep bij elkaar te komen. Bewijs hiervan is te zien op de foto hiernaast.
Ook hebben we heerlijk met z’n 52-en heerlijk
gesteengrild en gekaasfondued. Gelijk na het eten
werd het net gegeten voedsel al verbrand: er brak
een groots sneeuwballengevecht uit. Een uur lang
hebben 30 fanatieke wintersporters zich uitgeleefd, elkaar ingepeperd en de vijand aangevallen.
Wie er zin had in een dag fanatiek skiën of snowboarden, kon aansluiten bij de vroege vogels; wie
er zin had in een dagje dat wat later van start ging,
kon zich voegen bij de nachtbrakers. Want nachtbrakers waren er zeker: de Flying Dutchman
werd gedoopt tot de Nota, en de barvrouw werd
de Rob. Er werd bier gedronken, luidkeels meegezongen en soms zelfs meegedanst met de foutste après-skihits. Als klap op de vuurpijl werd er
een vlag gestolen de studentenvereniging Nova.
Het was niet alleen het feesten dat de week typeerde:
de hele week waaide er een harde wind die de grote
skiliften teisterde. Op de donderdag, die werd gekenmerkt door de sterke wind, ontmoedigde de wind
om omhoog te gaan. Vanaf het dal ging er nog maar
één lift omhoog: de Tête de Verds. Die dag heb ik me
laten overtuigen om toch even een keertje omhoog
te gaan: `Je moet het even proberen, de koude wind
op je hoofd en het beperkte zicht maakt het echt
avontuurlijk. Dan kun je tenminste zeggen dat je
bent geweest!’. Toen we eenmaal in de lift zaten, had
ik vrijwel gelijk spijt van mijn beslissing om dan toch
maar een keertje af te dalen, maar ja: alles voor die tori.
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Einsteins Angels
Deel 1: Jeugd- en moederliefde
Margot Brouwer
Weinig dingen op de wereld lijken zo irrationeel als de
liefde, en weinig mensen op de wereld lijken zo rationeel als Albert Einstein. Toch had zelfs hij, in gevecht
met deze “fundamentele natuurkracht”, moeite om zijn
gevoelens in bedwang te houden. Hoe verhouden Einsteins relaties met vrouwen zich tot zijn streven naar
de onafhankelijkheid van zijn emoties door middel
van de wetenschap? Dit eerste deel beschrijft de eerste periode van Einsteins leven: zijn jeugd, die vooral
beïnvloed werd door zijn moeder en zijn eerste liefde.
De strenge engelen van de wetenschap
De meesten kennen Albert Einstein uitsluitend
als een genie. Een veel voorkomend beeld van de
beroemde natuurkundige bestaat uit dat van een
briljante maar eenzame ziel, voor wie (in zijn eigen
woorden) “de veeleisende intellectuele arbeid en het
aanschouwen van Gods Natuur de verzoenende,
hartversterkende, doch ongenadig strenge engelen
[zijn] die me door alle moeilijkheden des levens
zullen leiden” [1]. Zijn nagenoeg ongeëvenaarde bijdragen aan de theoretische fysica hebben een mythe
Zijn nagenoeg ongeëvenaarde bijdragen aan de theoretische fysica heb-

Afb1: Alberts moeder, Pauline Koch, was het sterke hoofd van
de familie Einstein.

ook niet verbazend dat dit overeenkomt met de visie
die Einstein zelf waarschijnlijk het meest had gewaardeerd. In veel van zijn brieven en interviews
beschreef hij zichzelf als een “Einspänner”, een door
één paard getrokken wagen, die zich “nooit met hart
en ziel verbonden [heeft] gevoeld met een land of
regio, met mijn vrienden, of zelfs met mijn eigen familie. ... Er bestaat geen twijfel over dat ik hierdoor
iets verloren heb, maar aan de andere kant betekent
het dat ik onafhankelijk ben van conventies, opinies
en vooroordelen van anderen, en dat ik daarom niet
ten prooi kan vallen aan de verleiding om mijn gesteldheid op zulke onstabiele gronden te baseren” [3].

ben een mythe voortgebracht die
Einstein beschrijft als een heilige.
voortgebracht die Einstein beschrijft als een heilige:
een man die zichzelf heeft bevrijd van de geneugten,
zorgen en andere gevoelens die sociale relaties en het
dagelijks leven met zich meebrengen, door in plaats
daarvan te reiken naar de eeuwige en alomvattende
structuur van Gods creatie: de wetten van de natuur.
Dit is waarschijnlijk het meest aansprekende beeld
dat natuurkundigen van één van hun meest gerespecteerde autoriteiten kunnen scheppen. Het is dan
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Einsteins pogingen om zich los te weken van
zijn emoties verschijnen in veel van de brieven
die hij gedurende zijn levensloop schreef. Echter,
in tegenstelling tot populaire (en waarschijnlijk
ook zijn eigen) opvattingen, geven deze brieven
weer dat hij dit doel misschien nooit heeft kunnen bereiken. Nadere inspectie van zijn persoonlijke leven laat juist zien dat hij één van de minst
waarschijnlijke personen is die onbeschadigd
zou zijn gebleven door zijn “irrationele” emoties.
Dit kan met name worden geïllustreerd door te kijken
naar de loop van enkele van de vele relaties met vrou-

wen, die bijna allemaal uiteindelijk tot een onaangenaam einde kwamen. De eerste van deze vrouwen
was natuurlijk zijn moeder, die (bijna vanzelfsprekend) een grote invloed heeft gehad op Alberts leven, denken en verlangen naar emotionele vrijheid.
Alberts moeder: Pauline Einstein
Pauline Koch (1858-1920), trouwde met Hermann
Einstein op 8 augustus 1876. Ze was de dochter
van Julius Koch, die zich had opgewerkt van een
bescheiden bakker naar een welvarende graanhandelaar. Ondanks het succes en de financiële onafhankelijkheid van haar vader was het Paulines moeder,
Jette Bernheimer-Koch, die het sterke hoofd van
de familie vormde. Dit lijkt een sterke invloed te
hebben gehad op Pauline, die ook opgroeide als
Nadere inspectie van zijn persoonlijke leven
laat juist zien dat hij één van de minst waarschijnlijke personen is die onbeschadigd zou
zijn gebleven door zijn “irrationele” emoties.
een sterke en dominante vrouw, die later haar eigen
familie in het gareel hield met orde en discipline.

geweest van Einsteins verlangen naar onafhankelijkheid van emoties, meningen en vooroordelen.
Marie Winteler: Alberts kleine engel
Einstein ontmoette Marie Winteler (1876-1957) op
zestienjarige leeftijd, toen hij ging studeren aan de
Kantonschule in Aarau van 1895 tot 1896. Zij was
de dochter van Professor Jost Winteler en zijn vrouw,
Pauline Winteler, die Einstein in huis hadden genomen gedurende deze periode. Uit de bewaard gebleven schriftelijke correspondentie tussen Einstein en
de Wintelers, en ook uit interviews tijdens zijn latere
leven, is duidelijk geworden dat hij zich hier beter
thuis voelde dan bij zijn eigen familie. Eén van de
redenen hiervoor is het feit dat Professor Winteler
een hoger opgeleid man was dan Alberts eigen vader, wat levendige discussies over politiek en andere
onderwerpen tussen de twee mogelijk maakte. Ook
had Pauline Winteler een veel zachter en warmer karakter dan Pauline Einstein. Opmerkelijke tentoonspreidingen van mevrouw Wintelers nauwere band
met Albert zijn te vinden in zijn brieven, waarin hij
vaak zijn persoonlijke gevoelens uit, haar “mamerl”
(“mammie”) noemt en eindigt met zinnen als “duizend groetjes en kusjes”, uitingen van affectie die hij
tegenover zijn eigen moeder nooit zou tonen [1].
Maar de belangrijkste reden van dat hij zich beter
thuis voelde bij de familie Winteler was waarschijn-

Op 14 maart 1879 beviel Pauline van Albert Einstein.
Ze voedde hem op met een zeer grote nadruk op
zelfstandigheid. Volgens Maja Einstein, het zusje
van Albert, toonde Pauline zelden haar gevoelens.
Ze vond het vaak leuk om Einstein te plagen en had
een sceptische en een sarcastische levenshouding.
De nadruk op onafhankelijkheid in haar opvoeding
stond in schril contrast met de eisen die ze stelde
aan Alberts gehoorzaamheid, wat zelfs doorging nadat hij het ouderlijk huis had verlaten. Pauline heeft
geprobeerd om invloed uit te oefenen op iedere romantische relatie die Einstein ooit tijdens haar leven
heeft gehad. Dit resulteerde er niet alleen in dat ze
probeerde een relatie tegen Einsteins wil staande te
houden, maar ook dat ze probeerde om een relatie
met een meisje dat ze niet goedkeurde te ontbinden.
Vreemd genoeg werd Paulines mening over beide meisjes gevormd nog voordat ze hen zelfs
had ontmoet, wat het idee van Einsteins moeder als een zeer bevooroordeelde vrouw onderschrijft. Dit feit, in combinatie met een strenge
en conflicterende opvoeding, kan één oorzaak zijn

Afb2: Albert, ongeveer zes jaar oud, met zijn jongere zusje Maja
Einstein.
Scoop april 2014

19

lijk Einsteins liefde voor hun dochter Marie. De
brieven van deze twee jonge geliefden tonen een kant
van Einstein die in direct contrast staat met de populaire notie van hem als een “intellectuele eenling”.
Hierin toont hij zijn diepste en meest romantische
gevoelens, terwijl hij Marie betovert met zinnen als:

Hoewel hij pas zeventien was, en opgegroeid in een
huishouden waar hem geleerd werd om emoties te
onderdrukken in plaats van uit te drukken, schrijft
Albert zijn vriendinnetje met een emotionele en
romantische grandeur die gemakkelijk in één van
Shakespeares stukken had gepast. Hij schrijft verder:

“Mijn allerliefde schat! Veel, veel dank voor
je charmante kleine briefje, die me eindeloos
gelukkig heeft gemaakt. Het was zo wonderbaarlijk om een stukje papier tegen mijn hart
te kunnen drukken dat twee zulke lieve kleine
oogjes zo liefdevol hebben aanschouwd, en waar
zulke sierlijke kleine handjes zo charmant overheen gegleden zijn. Ik ervaar nu pas, mijn kleine
engel, de betekenis van heimwee en verlangen.
Maar liefde brengt een hoop geluk, veel meer
geluk dan het verlangen pijn brengt...”

“Mijn moeder heeft je ook in haar hart gesloten,
zelfs al kent ze je niet; ik heb haar alleen maar
twee van je schattige kleine briefjes laten lezen.
Ze plaagt me altijd omdat ik niet langer wordt
aangetrokken door de meisjes die me in het
verleden zo hebben betoverd.”
Deze zin suggereert dat Marie niet het eerste
meisje is dat Einstein heeft “betoverd”. Belangijker, echter, is dat het Paulines gretigheid toont om
haar zoons liefdesleven te beïnvloeden, en de snelheid van haar gevelde oordeel over een meisje dat
ze niet één keer heeft ontmoet. Hoewel het in dit
geval natuurlijk onschuldig moederlijk enthousiasme is, zal deze vorm van bevooroordeeldheid later
op een veel negatieveren manier door haar worden herhaald, wanneer ze zich volledig wijdt aan
het ontbinden van de relatie tussen haar zoon en
zijn eerste vrouw, enkel na het zien van haar foto!
Einstein schrijft verder, en onthult daarmee een ander opmerkelijk aspect van zijn relatie met Marie:
“Je betekent meer voor mijn ziel dan de hele
wereld hiervoor deed, mijn onbeduidende kleine
schatje dat niets weet en niets begrijpt.” [1]
Samen met vele andere passages uit hun brieven
laat dit zien dat hun relatie dus niet, zoals men misschien van dè Albert Einstein zou verwachten, een
intellectuele was. In plaats daarvan was het gebaseerd op affectie en tederheid, vooral van Marie’s
kant, en Einstein voelde zich eerder aangetrokken
tot haar liefde en zorg, dan tot haar intellect. Hun
gezamenlijke interesses lagen meer in hun liefde
voor elkaar dan in andere dingen. Marie wist dit,
en keek vaak op zichzelf neer in vergelijking met
haar “grote lieve filosoof ” en “slimme schattige
krullenbol”. Ze toonde ook een zekere angst dat
Albert zijn intellectuele toevlucht elders zou zoeken. Later zou blijken dat haar angst gegrond was.

Afb3: Albert op zijn veertiende, nog twee jaar voor hij Marie
Winteler zou ontmoeten.
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Toen Einstein klaar was met zijn “matura” verhuisde
hij naar Zürich om aan de Poly-technische School te
studeren. Hoewel ze hierdoor geografisch van elkaar
gescheiden waren, was Einstein in eerste instantie
voornemens de relatie en hun schriftelijke correspondentie voort te zetten. Hij stuurde Marie zelfs
regelmatig zijn vuile was, die ze liefdevol gewassen
weer naar hem terugzond. Naar verloop van tijd begonnen zich in Einsteins brieven donkere wolken te
verzamelen. Hij schreef over een meisje dat hij had
ontmoet, de enige in zijn natuurkundeklas, genaamd
Mileva Marić. In die tijd was het nog nauwelijks
mogelijk voor vrouwen om bij technische universiteiten te worden geaccepteerd, en Einstein was zeer
onder de indruk van haar. Later werden zijn brieven nog killer, en maakte hij Marie vaak ongegronde
beschuldigingen die ze liefdevol probeerde weg te
wuiven. De vuile was bleef echter gewoon komen.
Het uiteindelijke resultaat was een brief van Einstein
aan Maries moeder, waarin hij haar aanbod om
Pinksteren in hun huis door te brengen afwijst. Hij
beweert dat hij deze beslissing heeft genomen omwille van Marie, omdat “het mij meer dan onwaardig
“een mol in zijn zelfgegraven hol”
zou zijn om een paar dagen van gelukzaligheid te
verwerven ten koste van nieuwe pijn, waarvan ik al
veel te veel heb veroorzaakt bij dat lieve kind door
mijn schuld.” Hij verwijst vervolgens naar zijn studie, de “verzoenende, hartversterkende, maar meedogenloos strenge engelen” van de wetenschap, die
hem zal helpen omgaan met zijn eigen verdriet en
schuldgevoel. Hieruit blijkt de mentaliteit en het
zelfbeeld waarnaar hij de rest van zijn leven blijft
verwijzen: de bevrijding van emoties door middel van de wetenschap. Toch lijkt hij in dit stadium
niet zo zeker van dit ideaal, wanneer hij vervolgt:
“En toch, wat voor eigenaardige manier is dit om
de stormen van het leven te doorstaan? Op mijn
heldere momenten zie ik mezelf als een struisvogel
die zijn kop in het woestijnzand begraaft, zodat hij
geen gevaar kan waarnemen. Je creëert een kleine
wereld rond jezelf en, hoe jammerlijk onbeduidend
deze ook mag zijn in vergelijking met de voortdurend veranderende grootsheid van het werkelijke
bestaan, je voelt je hierin wonderbaarlijk groot en
belangrijk, als een mol in zijn zelfgegraven hol.” [1]

Dit is hoe Einstein toen, diep van binnen, dacht over
zijn eigen aanspraak op de bevrijding van emoties
en persoonlijke relaties door middel van de wetenschap: “een mol in zijn zelfgegraven hol”. Hij realiseerde zich, hoewel hij dit later niet zou toegeven,
dat het voor hem onmogelijk was om zijn eigen
gevoelens te ontvluchten, en zelfs als het mogelijk
zou zijn, hij in werkelijkheid enkel zijn hoofd in het
zand zou hebben begraven. Ondanks Alberts heldere momenten, de onvermoeibare inspanningen
van Marie om hem met haar toewijding te overladen, en zelfs ondanks de inspanningen van Einsteins
moeder, die zich zowel op hem beriep als met Marie
èn Maries moeder correspondeerde, was Einsteins
beslissing om de relatie te beëindigen genomen.
Marie zou de schok nooit helemaal te boven komen en na deze affaire in een depressie vervallen.
Ze verbleef enige tijd in Waldau, een psychiatrisch
ziekenhuis, maar zou ook na haar herstel ziekelijk
blijven. In 1911 trouwde ze met een andere Albert,
Albert Muller, met wie ze twee zoons kreeg. Ze
scheidden echter zestien jaar later in 1927. In 1957
overleed Marie in een psychiatrische inrichting. [3]
Wordt vervolgd: lees deel 2 van “Einstein’s Angels” in
het volgend nummer voor Einsteins huwelijk en de
voortzetting van zijn strijd voor emotionele vrijheid.
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De verhalen van de gulden snede
Marieke Kral

Afb1: Het probleem van Euclides. De verhouding tussen AC:BC is gelijk aan AB:AC wanneer aan de gulden snede wordt gehanteerd.

Het zou de reden zijn achter de schoonheid van het
Parthenon, het geheim van de spiraalvormige zonnebloem en de verklaring van Tom Cruise’ veronderstelde knapheid: de gulden
snede
brengt
een spoor van (sterke?) verhalen met zich mee.
Wat maakt dit irrationele getal nu zo bijzonder?
De gulden snede is een getal dat voortkomt uit een
specifieke verdeling, en wordt daarom ook wel eens
de gulden verhouding genoemd. Het wordt aangeduid met de Griekse letter q. De eerste vermelding
van de gulden snede wordt gedaan door de Griek
Euclides rondom 300 voor Christus. In zijn dertien boeken over de toenmalige bekende wiskunde,
Stoicheia (of de Elementen), loste hij het volgende
probleem op. Stel, je hebt een lijnstuk, en dat wil
je in twee lijnstukken verdelen. Je wilt deze verdeling echter zodanig maken dat het grootste van de
lijnstukken zich verhoudt tot de kleinste, zoals het
totale lijnstuk zich verhoudt tot de grootste. Dus in
afbeelding 1, AC:BC=AB:AC. Wat zou de verhouding tussen de twee lijnstukken dan moeten zijn?
Door een simpele kwadratische vergelijking op te
lossen, kunnen wij nu ook tot het antwoord komen:
(1 + √5)/2. Euclides noemde deze verhouding ‘de
verdeling in uiterste en middelste reden’. Een wiskundige verhouding, meer was het eigenlijk niet.
Vermoedelijk is de grote omslag gekomen bij de publicatie van het boek De Divina Proportione van de
Italiaan Luca Pacioli in het jaar 1509. Hij bestempelde de verhouding als de goddelijke verhouding
en koppelde de wiskundige verhouding aan kunst
en natuur. Sindsdien is de verhouding vaak bestempeld als essentieel voor harmonische, esthetisch verantwoorde kunst en ook als een natuurverschijnsel.
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Bewust en onbewust keert de verhouding ook nu
nog terug in architectuur, schilderkunst en natuur.
Een van de beroemdste voorbeelden, die ook direct
de controverse rondom de gulden snede laat zien, is
het Parthenon in Athene. In de constructie van deze
tempel, gezien als toppunt van de Griekse esthetiek,
zouden constant de gulden snede en ook de gulden
rechthoek (daarover straks meer) terugkeren. Of dit
nu bewust of onbewust is gedaan, dit zou een van de
redenen zijn waarom het Parthenon als ‘mooi’ wordt
ervaren. Hieraan heeft de gulden snede de benaming
‘q’ overgehouden; naar de bouwmeester van het Par-

Afb2: De analyse van het gezicht van Tom Cruise aan de hand
van de gulden snede.

thenon, Phidias. Veel kritiek wordt echter geuit op
deze terugkerende gulden snede in het Parthenon:
het idee dat q in het bouwwerk terugkeert, zou
niet gebaseerd zijn op daadwerkelijke metingen en
zou alleen zijn ‘ontdekt’ vanuit het vooringenomen
standpunt dat de gulden snede een esthetisch
ideaal is.
Zeker in de 19e eeuw, gedurende de romantiek, werd
de gulden snede gezien als schoonheidsideaal. De
gulden snede zou hetgeen zijn wat er bij mensen toe
leidt dat zij iets als ‘mooi’ of ‘aantrekkelijk’ ervaren. De
psycholoog G.T. Fechner (1801-1887) deed er onderzoek naar: hij liet proefpersonen aanwijzen welke
rechthoek zij het aantrekkelijkst vonden, en kwam
tot de conclusie dat naarmate de rechthoek meer lijkt
op een gulden rechthoek, de rechthoek aantrekkelijker is. Vervolgonderzoeken hebben dit van de tafel
geveegd, maar de mythe is toch lang blijven bestaan.
Ook in de schilderkunst komt de gulden snede terug. Opnieuw zou bewust of onbewust het gebruik
van de gulden snede tot ‘mooie’ kunst leiden. Veel
kunst is geanalyseerd aan de hand van de gouden
snede, zoals werken van Rembrandt en Da Vinci.
Dezelfde analyse is toegepast bij het gezicht van
Tom Cruise: zijn gezicht zou sterk de ideale indeling aan de hand van q benaderen (afbeelding 2).
Toch is de gulden snede meer dan een kunstideaal.
In 1611 ontdekte Johannes Kepler een rekenkundige
basis van de gulden snede: de ratio tussen twee opeenvolgende getallen van de fibonaccireeks. Deze reeks,
waarbij ieder getal de som is van de twee voorgaande
getallen, benadert met deze ratio de gulden snede.

Afb4: De gulden rechthoek, welks voortzetting uiteindelijk leidt
tot het ontstaan van een spiraal.

Afb3: De spiralen van zonnebloemzaden. De verhouding tussen de spiralen die een andere kant op draaien benadert de
gulden snede.

De fibonaccireeks komt ook veelvuldig terug in de
natuur. Een bekend voorbeeld vormen de spiralen van de zonnebloem (afbeelding 3). De zaden
in een zonnebloem laten een spiraalstructuur zien.
Het aantal spiralen dat met de klok meedraait en
het aantal spiralen dat tegen de klok indraait, blijken vaak twee opeenvolgende fibonaccigetallen
te zijn. Deze spiraal zie je ook terug in de rangschikking van de bladeren van de zonnebloem:
ook hier is een fibonaccireeks te ontdekken, en
daarom ook een benadering van de gulden snede.
Dit is niet de enige overeenkomst tussen de gulden
snede en de genoemde spiraal. Deze spiraal, die
ook wel Spiralis Mirabilis of Spiraal van Archimedes genoemd, is namelijk opgebouwd uit een groot
aantal gulden rechthoeken. Een gulden rechthoek
is een rechthoek waarbij de lengte en de breedte
zich verhouden als q Deel je de rechthoek vervolgens op in een vierhoek en een rechthoek, dan kun
je op deze rechthoek weer hetzelfde trucje toepassen. Als men dit blijft herhalen, ontstaat een spiraalpatroon dat veel spiralen in de natuur beschrijft,
zoals de spiraal van een slakkenhuis (afbeelding 4).
Naast de gulden rechthoek, bestaat er ook nog zoiets
als een gulden hoek. Dit is de hoek die een cirkel
volgens de gulden snede verdeelt (ongeveer 137.5°).
Ook deze komt veelvuldig in natuur terug, bijvoorbeeld bij kelkbladeren. De gulden snede heeft nog veel
meer toepassingen, bijvoorbeeld als gulden driehoek.
In alle gevallen blijft de gulden snede een mysterieus
irrationeel getal, dat, om wat voor reden dan ook,
steeds opnieuw terugkeert in de wereld om ons heen.
Scoop april 2014
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o>/
Waaromo beter is dan /
Maarten Post
Wie een beetje op het internet heeft rondgekeken op
sites die voor ons ‘nerds’ interessant zijn, kent de eeuwige discussie tussen / en o als kandidaat voor de in
de wis- en natuurkunde gebruikte, beste cirkelconstante.
Het getal / is gedefinieerd als de verhouding tussen
de omtrek en diameter van een cirkel en het getal o is
gelijk aan twee keer /. Het getal / is al tweeduizend
jaar favoriet en populair bij (amateur) wis- en natuurkundige. Ook bij de NSA wordt er op /-dag (3/14) regelmatig een taart (Engels: pie) gebakken. Toch is het
tijd om over te stappen op o en de tweeduizendjaar
van onhandige, niet-intuïtieve wiskunde te vergeten.
Net als bij andere discussies die eeuwig duren, komen
er zelden nieuwe argumenten bij om / te gebruiken.
Het is dan ook raar dat de wereld nog massaal o gebruikt. Er zijn een paar belangrijke argumenten vóór
het gebruik van o die iedereen zou moeten weten.
Ten eerste wordt het rekenen met radialen een stuk
intuïtiever als men overstapt op o. Een hoek van o
radialen komt overeen met één draaiing. Draai je een
twaalfde deel? Dan is de hoek o/12. In het systeem
waar / gebruikt wordt, is dit gelijk aan de verwarrende notatie //6. Er zijn veel wis- en natuurkundige
formules waar het makkelijker is om o te gebruiken.
Denk hierbij aan de gaussische verdeling, fouriertransformaties, de integraalformulie van Cauchy, of
aan de constante van Planck ħ, die gelijk is aan h/o.
Als je gaat kijken naar de oppervlakte van cirkel, lijkt
/ esthetischer om te gebruiken, want
Acirkel = / r2.
Toch geeft de formule
Acirkel = 1/2 o r2
juist extra informatie over de oppervlakte. In deze
vorm kan namelijk snel gezien worden dat dit de uitkomst is van een integraal over r van de cirkelomtrek.
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oals cirkelconstante
Waarom zou de letter o het symbool moeten worden voor de nieuwe cirkelconstante?
Onder de voorvechters van o (zie: Meer discussie) is hier consensus over. Wel is er ooit
sprake geweest om het nieuwe symbool te
gaan gebruiken, maar de mening hierover is
niet bekend. Een ander voordeel van tau is dat
de uitspraak van ‘turn’ en bijvoorbeeld ‘halfa-turn’ een ezelsbruggetje is voor ‘half-a-tau’.
Deze tweede formule past ook schitterend in het
rijtje
Ekin = 1/2 m v2
h = -1/2 g t2
Eveer= 1/2 k x2.
Deze argumenten laten zien dat overstappen naar o
het leven wat makkelijker maakt. Toch zijn er ook
mensen die soortgelijke argumenten voor / bedenken en met rijtjes formules komen waar o/2 in
voorkomt. Het belangrijkste argument is er echter
een van fundamentele aard. Een cirkel definiëren
wij aan de hand van de radius, en omtrek, oppervlakte en inhoud van cirkels en bollen drukken wij
ook uit in termen van de radius. Het is zó logisch
om ook de cirkelconstante uit te drukken in termen van de radius: namelijk omtrek gedeeld door
de radius. Toch doen we dit niet. Hoe kan een rationeel mens zo’n perfecte definitie vermijden?
Meer discussie
- Pi Is Wrong, door Bob Palais
- The Tau Manifesto, door Michael Hartl
- Al-Kashi’s Constant Tau, door Peter
Harremoes
- Tau vs Pi Smackdown, Numberphile,
Youtube

Irrationaliteit
Matthijs Laan

irrationaliteit
dat is wanneer je
hersenen a zeggen
en je hart b

en dat dan je lever zegt
organen kunnen niet praten
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Het eigenaardige eulergetal
De constante e
Isabelle Liesker
Wie wiskunde B doet op de middelbare school, komt
voor het eerst het prachtige, irrationale getal e tegen. Bij sommigen ontwikkelt zich een angst voor dit
getal, maar bij anderen komt, gelukkig, het inzicht
dat e het mooiste en handigste getal is in de calculus.
Definitie van e
Het getal e komt erg vaak voor in de wiskunde en
het kent vele definities. In één van de eerste colleges van een wiskundestudent wordt de definitie van e gegeven (of voor sommigen herhaald) als

Voor anderen is e bekender van zijn bijzondere eigenschap dat de afgeleide van de functie ex naar x weer de functie ex oplevert.
Een handig gereedschap
Wat de meeste mensen ook wel kennen, is het natuurlijk logaritme. De naam doet al vermoeden: dit
natuurlijke logaritme is een zeer handig gereedschap in de calculus dat ook afkomstig is van het

Een aantal functies zit in de bar. Ineens roept iemand: “Pas op, afleiding komt eraan!”. Iedereen
verstopt zich onder de tafel, maar ex blijft zitten. Afleiding komt binnen en zegt: “Ben je niet
bang voor mij?” “Nee, ik ben ex”, zegt ex. “Maar,”,
zegt afleiding, “Wie zegt dat ik afleid naar x?”

eulergetal. Het natuurlijk logaritme is gedefinieerd
als de log-functie met het grondgetal e, en heeft een
nuttige toepassing in de integraalrekening: zonder e
konden we vele integralen niet oplossen. Een som
die eerst onoplosbaar lijkt, wordt ineens heel simpel
door het gebruik van de ln(x)-functie. Hoe konden
we anders de primitieve van 1/x bedenken? Op de
intuïtieve middelbare-school-manier van integreren
zou je hier de macht van x met één willen verhogen
en de functie willen schalen met een constante, maar
dit kan natuurlijk niet: dit zou x0 + c = 1 + c opleveren. Gelukkig weten we nu wel beter. Een geoefende
calculist zal bij het integreren van een functie van de
vorm f(x) = 1/x een pavlovreactie krijgen en, hopelijk,
gelijk denken aan de magische functie ex. Immers,
.
Ook in de calculus voor gevorderden
komt e vaak voor. De exponentiële functie heeft namelijk een fraaie taylorreeks:

Afb1: Hier is de grafiek van de exponentiële functie te zien. De
rechte lijn geeft de raaklijn aan de functie in het punt , waarbij
te zien is dat de waarde van de raaklijn in 0 inderdaad gelijk
is aan 1:
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Als klap op de vuurpijl kent deze exponentiële functie ook nog eens een zeer nuttige toepassing in het
rekenen met complexe getallen. Elke natuurkundige
kent hem, en de omrekenfuncties kunnen eruit worden afgeleid; de bekende en door velen aanbeden natuurkundige Richard Feynman noemde deze functie
in één van zijn lezingen de ‘opmerkelijkste formule in
de wiskunde’: de identiteit van Euler:
.

Waarom de letter e?
Euler merkte niet als eerste de bijzonderheid van
het getal e op. Het was John Napier die bij zijn
berekeningen met logaritmen als eerste refereerde
naar de constante. Jacob Bernoulli, bij velen bekend van de bernoulliverdeling, was echter de eerste die het getal e specifiek maakte: hij definieerde
de constante, die hij noteerde met de letter b, als
de limiet zoals eerder beschreven in dit artikel.
Het is enigszins vreemd dat we dit getal nu het
eulergetal noemen in plaats van het bernoulligetal, en dat we het noteren met de letter e, en niet met de letter b. Helaas voor Jacob
Bernoulli: Leonard Euler was nu eenmaal de eerste die de constante voor het eerst publiceerde.
Niet alleen binnen de natuur- en wiskunde
Het eulergetal kent ook andere toepassingsgebieden
dan alleen de natuur- en wiskunde. In de financiele sector blijkt de exponentiële functie ex ook belangrijk te zijn. Bernoulli heeft het getal namelijk
ook teruggevonden bij het berekenen van rente.
Stel dat je €1,00 bezit en dit op de bank zet.
Neem aan dat je voor deze euro per jaar 100%
rente krijgt. Dit betekent dat, als je alleen aan het
eind van één jaar je rente laat uitkeren, je in totaal
€2,00 bezit na dat jaar. Bernoulli vroeg zich af hoe-

Afb2: Het eulergetal in de complexe eenheidscirkel.

veel geld je na een jaar bezit als je de rente vaker
dan één keer in het jaar laat uitkeren. Hij kwam
tot de conclusie dat je aan het einde van het jaar

euro bezit, waarbij n het aantal keer is dat je rente
laat uitbetalen. De oplettende lezer heeft al gezien dat als hiervan de limiet van n naar oneindig
wordt genomen, hier precies het getal e uitkomt:
.
Hieruit hebben economen afgeleid dat het bezit na
meer dan één jaar met een startbezit van €1,00 uitgerekend kan worden met een exponentiële functie.

Negen redenen waarom e beter is dan /
1) de e is makkelijker te spellen dan/
2)/ ≈ 3.14, terwijl e nooit zo grof wordt
afgerond: e ≈ 2.71828182
3) de e kan worden gevonden op het
toetsenbord en / niet
4) ln(/1) is een heel lelijk getal en ln(e1) is
gewoon gelijk aan 1
5) e wordt gebruikt in calculus, terwijl / wordt
gebruikt in ‘kleutermeetkunde’
6) e is de meest gebruikte letter in het
Nederlands
7) e staat voor eulergetal en de letter / staat
nergens voor
8) je hoeft geen Grieks te kennen om e te
kunnen gebruiken
9) in het Engels wordt e tenminste niet
verward met eten

Ook in de statistiek is e essentieel; de normaalverdeling, de exponentiële verdeling, de poissonverdeling
en de gammaverdeling worden alle beschreven met
de constante.
De decimalen van e
Door de opkomst van de computer worden er steeds
meer decimalen van e bekend; het aantal bekende
decimalen van e ligt nu op ongeveer één miljard. Net
zoals bij / is het een hele opgave om de decimale
ontwikkeling van e te onthouden. Voor degene die
genoegen neemt met tien decimalen, is er een leuk
ezelsbruggetje: de decimalen van e bestaan uit het
aantal letters van de woorden van de volgende zin:
to express e, remember to memorize a
sentence to simplify this.
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Irrationale getallen zijn kunst
Over Martin Krzywinski’s kunst op de voorkant
Isabelle Liesker
Op de voorkant van deze editie staat het bewijs dat
irrationale getallen kunst zijn. De maker van dit
kunststuk, Martin Krywinski, is een echte liefhebber van irrationale getallen. Hij heeft zelfs zoveel
bewondering voor irrationale getallen dat hij zijn
passie hiervoor heeft omgezet in een creatieve kunstvorm. Hij visualiseerde de decimalen van een aantal irrationale getallen op een bijzondere manier.
Martin Krywinski is een bioinformaticus die
data grafisch weergeeft zodat er een, vaak kleurrijk, kunstwerk ontstaat. Hiervoor gebruikt hij een
zelfgemaakt programma genaamd Circos. Dit programma wordt veel gebruikt in de biologie bij het
weergeven van ingewikkelde data. Krywinski bedacht een nieuwe toepassing van het programma:
de decimale ontwikkeling van irrationale getallen.
De afbeelding op de voorkant is dus niet een willekeurige verzameling van lijnen, maar stelt de decimale ontwikkeling van / voor. De constructie
van deze afbeelding volgt een aantal stappen (zie
ook afbeelding 2). Ten eerste wordt de cirkel verdeeld in tien lijnstukken. De lijnstukken staan
elk voor één getal uit nul tot en met tien. Daarna
wordt een lijn getrokken vanaf één lijnstuk naar
een ander als de bijbehorende getallen elkaar opvolgen in de decimale ontwikkeling. Deze verbindingslijn krijgt de kleur van het lijnstuk waar
deze vandaan komt (zie voorkant voor de kleuren).

Afb2: decimale ontwikkeling van /
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Afb1: Martin Krywinski - “I try to make people think and feel
good by creating visualization tools and information graphics
that combine analytical clarity with an artistic dimension.”

Voor het eerste deel van / worden bijvoorbeeld
de lijnstukken behorend bij één en vier verbonden door een lijn in de kleur van het lijnstuk van
één; het lijnstuk van vier wordt verbonden met
het lijnstuk van één; het lijnstuk één wordt verbonden met het lijnstuk van vijf etc. Door dit
te doen voor een groot aantal decimalen ontstaat er een mooi plaatje zoals op de voorkant.
Naast / heeft Krywinski ook q en e vormgegeven. Hij gebruikt hierbij verschillende vormen,
zoals lijnen, vlakken, en stippen die variëren in
grootte. Zijn werk verscheen onder al in The New
York Times, American Scientist en op meerdere
boekomslagen. Op zijn website http://mkweb.
bcgsc.ca kun je meer van zijn werk bewonderen.

