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Voorwoord
In 1973 deed ik eindexamen gymnasium. Ik
begon het examen met het maken van een opstel.
Daarbij kon ik uit een tiental onderwerpen kiezen;
ik schreef over de nieuwe lerarenopleiding. De
toelichting [11] bij het onderwerp luidde: “De
discussie over de nieuwe lerarenopleiding gaat voor
een groot deel over de vraag: moet een leraar in
de eerste plaats deskundig zijn in het vak waarin
hij lesgeeft, of in de wijze waarop hij lesgeeft? Wat
is jouw mening? Bedenk zelf een titel.”
Ik schreef een beschouwing met twee van mijn eigen docenten in gedachten. Allereerst mijn leraar Frans, deskundig tot en met, maar aarzelend en niet goed bestand tegen ons, luid puberende leerlingen. En ook mijn leraar wiskunde, die motiverend en aantrekkelijk les gaf, maar peentjes
zweette als hij ons de principes van de integraalrekening moest uitleggen. Dan moest hij ineens
krampachtig zijn aantekeningen erbij houden. Ook wilde hij maar liever geen vragen tussendoor
beantwoorden. Uiteraard lag ook toen het antwoord al ergens in het midden. Op mijn kladpapier,
dat ik laatst terug vond, vind ik een beperkt aantal trefwoorden: “Discussie, gulden middenweg,
leraar moet gezag uitstralen, verschillende manieren, gezag zonder kennis is nonsens, kennis zonder gezag ook, gevolgen daarvan, wandelend woordenboek of formulelijst, niet of/of maar en/en.”
Daarna schreef ik een niet bijzonder geslaagd sonnet over iets heel anders, voor ik me aan de
formulering van de tekst van mijn beschouwing wijdde. Ik was er snel mee klaar.
Op 1 januari 2009 ben ik zelf vijfentwintig jaar lerarenopleider. Ik begon in 1984 aan de Christelijke Lerarenopleiding Zwolle, één van de tien
nieuwe lerarenopleidingen, als docent wiskunde en informatica. Na de fusie met andere
instellingen tot de Christelijke Hogeschool
Windesheim heb ik allerlei rollen gehad, van
ICT-consultant tot roostermaker, van coördinator van de omscholing tot docent informatica tot
stage- en studieloopbaanbegeleider. En vorig jaar had ik een leuke bijrol als Windesheim Dichter.
Maar al die klussen deed ik vanuit de lerarenopleiding. Daarbinnen kwamen we regelmatig uit op
dezelfde discussie over vak- en beroepsopleiding. Ik ben nog steeds middenin te vinden.



De tweedegraads lerarenopleiding heeft ten opzichte van andere opleidingen een fantastisch
voordeel. Bijna alle docenten geven les in en over hun vak. Het adagium “Teach as you preach”
is daarom een belangrijk uitgangspunt, al zijn er bij het in praktijk brengen van onze lessen vakdidactiek vele instituutswetten en andere praktische bezwaren die je in de weg kunnen staan. Op
de eerste grote didactiekconferentie die ik bijwoonde, ICME-6 in Boedapest, 1988 [17], hoorde ik
verschillende Amerikaanse collega’s van afdelingen Mathematics Education zich beklagen over het
verschil tussen de dingen die zij hun studenten leerden en de manier van doen van de vakcollega’s van Mathematics. En nog onlangs sprak een voorlichter van de eerstegraads lerarenopleiding
van de VU zijn jaloezie erover uit dat wij vak en didactiek in één hand hadden. Wij beseffen de
voordelen daarvan dikwijls te weinig, al gebruiken we het impliciet wel als we uitleggen waarom
vakdidactiek meer aanslaat bij onze studenten dan onderwijskunde.
Reflecteren en leren reflecteren zijn centrale begrippen in onze
opleidingen. Je hoeft het niet altijd perfect te doen, maar weet je wat
er aan de hand is? Kun je van je fouten leren? Dat moet een soort
natuurlijke houding worden van docenten. Maar zoals veel dingen die
we natuurlijk noemen, is het maar moeilijk aan te leren. Ik heb een
zekere terughoudendheid bij allerlei formele hulpmiddelen die bij vakken als persoonlijke en professionele ontwikkeling of studieloopbaanbegeleiding worden ingezet. Natuurlijk is het handig om een kast vol
gereedschap achter de hand te hebben voor diegenen die er maar niet toe komen enige diepgang
in hun observaties te bereiken. Maar net zoals de één graag met de vulpen schrijft, een ander
zweert bij fineliners en een derde alles op zijn laptop intoetst, zullen er grote verschillen zijn tussen de manieren die studenten en hun docenten kiezen voor die reflectie. En dat hoort ook zo.
Zelf kom ik uit een traditie waarin het vertellen van verhalen
enorm belangrijk is. Het jaarlijkse kerstverhaal, door mijn vader
met zorg gekozen en levendig en beeldend voorgelezen, de
bijbelse verhalen na de maaltijd, op school en in de kerk. Het was
een grote vreugde zelf die verhalen ook te leren lezen. Maar ook
als ik terug denk aan mijn middelbare schooltijd zijn de lessen die
ik me vooral herinner de lessen met een verhaal. Als vakgroep
wiskunde leggen we de nadruk op vakken als geschiedenis en
literatuur van de wiskunde. We willen onze studenten een zekere
bagage aan verhalen rondom het vak wiskunde kunnen meegeven. En een school waarin leraren uitsluitend coach of leerprocesbegeleider zijn, zonder dat ze ook eens geestdriftig over hun vak
kunnen vertellen, lijkt me armoe en doet te kort aan leerlingen, in
elk geval aan leerlingen zoals ik er zelf één was.



Een andere rode draad in mijn leven en werken zijn de spelletjes. We speelden eindeloos
bordspelletjes thuis, we schaakten allemaal in
clubverband, zondagsavonds werd er gejokerd.
En op school leerde ik bridgen; nog altijd één
van mijn grote liefdes. Voor de informatica
olympiade [58] maak ik opgaven over spelletjes. Ik publiceerde en sprak over de wedstrijden die eruit voortkwamen. En als we ergens
in gezelschap bij elkaar zijn heb ik altijd nog
wel iets achter de hand waarmee we de tijd
kunnen doden en de geest kunnen scherpen.
Eigen en Winkler [10] beschrijven hoe spelletjes kunnen worden gebruikt als model. Ze illustreren
er veel onderwerpen in de natuurwetenschappen mee, zowel om er begrip mee te ontwikkelen
als om op beheersbare schaal de effecten te simuleren. Het maken van dergelijke modellen is een
wiskundige activiteit. Met onderwijs over dat proces van het maken van modellen begon ooit mijn
werk als lerarenopleider.
Vijfentwintig jaar leraren opleiden is een goed moment voor reflectie. Ik wil nog eens wil terugkijken op wat er allemaal te beleven is aan het vak. En wat er zoal te zeggen is over de manier
waarop je het moet leren. Om te kunnen spreken over enkele vragen die het opleiden van leraren
allemaal kunnen oproepen, koos ik voor het vertellen van een verhaal. Een verhaal over een
spelletje. Het is een verhaal als rode draad, als doorlopende lijn. Een verhaal dat ik af en toe zal
onderbreken om een thema uit de vakdidactiek en de lessen die ik geef of had willen geven te
belichten. En ook nog eens een recent verhaal, hedendaagse wiskunde, met een eeuwenoude
metafoor. Ik wil hier graag vertellen over het gevecht van de engel.
Zwolle, najaar 2008.
Willem van der Vegt



Tenslotte:
Er is wat met engelen afgevochten in de geschiedenis en in onze cultuur. Over de hieronder
genoemde gevechten gaat het in dit boekje niet.
Bekend uit de Bijbel is het verhaal van het gevecht van
Jakob aan de Jabbok, het gevecht met de engel, of wellicht
zelfs met de allerhoogste. Marc Chagall heeft het prachtig
vormgegeven. Het verhaal staat beschreven in Genesis 32. In
datzelfde hoofdstuk wordt enkele verzen eerder het geschenk
van Jakob aan zijn broer Esau beschreven. Daarin zit een
opsomming van de geiten, schapen en alle andere dieren.
Martin Gardner [14] beschrijft dat het getal 220 daarin een
belangrijke rol speelt. Dat is het kleinste vriendschapsgetal:
De som van de echte delers van 220 is 284 en de som van
de echte delers van 284 is 220. Elk jaar geef ik dat voorbeeld
in onze cursus Chaos en Fractals als een voorbeeld van een
attractor.
De folkgroep Flairck bracht in 1976 een album uit met als titel “Het gevecht met de engel” [43].
Het was hun tweede LP, de lang verwachte opvolger van “Variaties op een dame”. Ik bewaar
goede herinneringen aan het concert in de Oosterpoort in Groningen, begin jaren tachtig.
In 1952 schreef Herman Teirlinck “Het gevecht met de engel” [35]. Dat is een werk dat niet in
twee regels is af te doen; ik zal het ook niet proberen. In 2001 werd er in België een theatervoorstelling op gebaseerd.
A.F.J. Köbben schreef ook al een boek “Het gevecht met de engel” [18], over verheffende en minder verheffende aspecten van het wetenschapsbedrijf. Het doen van onderzoek als een “gevecht
met de
engel”. Factoren die wetenschap tot boeiende onderneming kunnen maken, komen in dit boek
aan de orde: maatschappelijke verhoudingen, politieke opvattingen, de diverse onderzoekstradities en de tijdgeest. Een artikel in Vrij Nederland van Köbben over hetzelfde onderwerp werd op
een studieweekend van onze studentenvereniging Hendrik de Cock door de filosoof Jos Lensink
bekritiseerd. Als beginnend wetenschapsfilofoof heb ik daar weer in een artikel in het wetenschapskritische tijdschrift Samenscholing [38] aan gerefereerd. Ook hierover gaat het niet in dit
boekje. Hoogstens zijdelings.



1. De engel wordt in het spel gebracht
Het “Angel Problem” is een probleem uit de combinatorische speltheorie. Het is geformuleerd
door de bekende wiskundige John Horton Conway. Op een Amerikaanse site met reuzen uit de
geschiedenis van de wiskunde [44] staat hij onderaan de lijst met het volgende lemma:
John H. Conway, mathematician (1937-)
In 1970, Conway found the simple rules of a cellular automaton
(the Game of Life ), capable of self-replication and universal computation.
His many other original contributions include the ultimate extension of the ordered
number line…
In 1970 vond Conway de eenvoudige regels uit van een cellulaire automaat, de “Game of Life”.
Deze is in staat zichzelf voort te planten en universele berekeningen uit te voeren. Tot zijn andere
originele bijdragen behoort ook de extreme uitbreiding van de getallenlijn...
Conway heeft van het bestuderen van spelletjes een wetenschappelijke discipline gemaakt, de
combinatorische speltheorie. De getalsmatige benadering die hij koos, leidde hem ook op het
spoor van een nieuw systeem om getallen formeel te definiëren. In zijn benadering is een getal
eigenlijk een bijzonder geval van een spel: een fraaie gedachte waarover hij gelukkig zelf al uitgebreid vertelt in zijn klassieker “On Numbers and Games” [7]. Voor de liefhebbers: In de klassieke
definitie van getallen zit er een hobbel in de overgang van de rationale naar de reële getallen. Die
wordt opgelost door er in de definitie van reële getallen gebruik van te maken dat er al rationale
getallen bestaan. In bijlage 3 vertel ik iets over de geschiedenis van de verschillende soorten
getallen.
Conway zet het getalsysteem opnieuw op en krijgt gehele, rationale en reële getallen in één
systematiek.



Zijn Game of Life [1] is een spel op een oneindig schaakbord, waarvan de cellen op een zeker
moment al of niet gevuld zijn. Bij iedere volgende tijdstap wordt de nieuwe vulling van het bord
bepaald door een paar simpele regels over leven, dood en voortplanting. Het leidt tot boeiende
patronen, die soms uitsterven, soms elkaar herhalen, zoals de hierboven afgebeelde patronen
na een aanloop. Maar in bijzondere gevallen ook produceren ze ook telkens iets nieuws. In mijn
studententijd was het bouwen van een computerprogramma voor Game of Life een practicumopdracht. En elk jaar behandel ik dit spel bij de cursus “Chaos en Fractals” nog als een voorbeeld
van een iteratie die kan leiden tot allerlei verschillend gedrag.

De figuur hierboven is een voorbeeld van een zogenaamde “Hof van Eden”: deze configuratie kan
niet zijn voortgekomen uit een eerdere generatie.
Het Angel Problem gaat ook over zo’n oneindig schaakbord, waar op het midden (waar dat ook
is) een engel wordt geplaatst, die iedere keer als hij aan de beurt is naar een ander vakje mag
springen. Een zogenaamde 1000-engel mag met zo’n sprong terecht komen in één van de vrije
vakjes in een vierkant om zijn originele vakje. Alle vakjes van het toegestane vierkant hebben coördinaten die, zowel horizontaal als verticaal, niet meer dan 1000 van die van het beginvakje van
de engel verwijderd zijn. Je kunt het ook formuleren in termen van een koning in het schaken:
De engel mag in één beurt maximaal 1000 zetten van een koning doen, en hij landt op het vakje
waar de laatste van die zetten eindigt. Dat vakje moet vrij zijn, de tussenliggende vakjes mogen
eventueel al geblokkeerd zijn.
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Na iedere beurt van de engel is de duivel aan
zet. Zoals bekend maakt de duivel ons het
leven zuur. De duivel verwijdert bij iedere
beurt precies één vakje, op een willekeurige
plaats. Dat vakje wordt geblokkeerd en de
engel mag er niet meer op landen. De engel
heeft veel bewegingsvrijheid, de duivel
probeert die in te perken. De engel verliest het
gevecht als hij geen plaats meer heeft waar hij naar toe kan springen; de engel wint als hij kan
laten zien dat hij, wat de duivel ook doet, altijd een veilige route kan blijven nemen.
In 1982 werd dit probleem al eens beschreven voor wat nu de 1-engel zou worden genoemd. In
het boek “Winning Ways” [1], één van de theoretische pijlers van de combinatorische speltheorie,
wordt bewezen dat de 1-engel kan worden opgesloten. Daarover meer in hoofdstuk 3. Maar of
dat voor de 2-engel of de 1000-engel geldt, was lang onbekend.
Wiskundigen hebben het liever over een
k-engel: Een k-engel is een engel die k zetten van een koning in één beurt mag doen
zonder tussendoor te hoeven landen. De
vraag van Conway was: Kan een k-engel
winnen? Zo ja, voor welke waarden van k?
Conway loofde in 1996 zelfs een geldprijs
uit voor de oplossing van dit probleem: 100
dollar voor degene die kon bewijzen dat
de engel altijd kan blijven lopen, of 1000
dollar die kan aangeven hoe de duivel de
engel moet blokkeren.
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2. Eerste associatieve verkenningen
Is dit wel een spel? De doelen van beide spelers verschillen.
In dit spel hebben beide spelers een verschillend doel. Ook hebben ze elk een ander repertoire
aan mogelijke zetten. De één loopt, de ander blokkeert. Onze intuïtie is misschien dat een eerlijk
spel veronderstelt dat beide spelers dezelfde zetten of dezelfde soort zetten moeten kunnen doen.
Maar ook in dat type spellen is er verschil in kansen, omdat de spelers om beurten mogen zetten.
Er zijn spellen waarbij beide spelers om beurten mogen kiezen uit dezelfde verzameling zetten,
zoals Nim of Verdeel-de-taart [1]. In de vaktaal van de combinatorische speltheorie heeft men
het over impartial games. Bij schaken en dammen zijn er vergelijkbare zetten, maar heeft iedere
speler zijn eigen stukken. En bij het engelprobleem zijn er spelers met verschillende doelen, net
als bij spelletjes zoals “Kat en Muis” op een schaak- of dambord. De één wil ontsnappen en de
ander moet dat onmogelijk maken. Dergelijke spelletjes worden aangeduid als partizan games,
waarmee recht wordt gedaan aan het schijnbare krachtsverschil en verschil in doelstelling tussen
beide partijen.
Bij Kat en Muis zijn er vier (of op een dambord vijf) katten en er is één muis. De spelers bewegen
als damstenen op de donkere vakjes van het spelbord. De katten
mogen alleen vooruit spelen, de muis mag voor- of achteruit naar
keuze. De katten winnen als ze de muis hebben ingesloten; de muis
wint als hij veilig de overkant bereikt heeft (of als zeker is dat de
katten dat niet meer kunnen verhinderen). Hoewel bekend is dat de
katten kunnen winnen, veronderstelt dat toch een behoorlijke mate
van systematisch en geconcentreerd blijven spelen. Een serieuze
muisspeler wint het van beginners die met de katten spelen. Tempoen positiespel zijn essentieel voor een goed resultaat.
Bij Halatafl (oud-Noors voor staartbord), één van de oudste spelletjes in dit genre, speelt de
één met twee vossen (rood) en de ander met twintig ganzen (geel). De ganzen moeten het rood
aangegeven gebied van de vossen zien te bereiken, de
vossen moeten dat verhinderen. De vossen kunnen de
ganzen slaan zoals in het damspel, inclusief de mogelijkheid van het doorslaan (verschillende ganzen in één beurt
weghalen). Dit slaan is niet verplicht. De ganzen hebben
gewonnen als ze de vossen kunnen insluiten of als ze het
rode gebied hebben bereikt.
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Bij het spel “Hare and Hounds” [51] mag in iedere beurt
één van de honden alleen naar een aangrenzende cel lopen. Naar links is verboden. De haas loopt in iedere beurt
ook naar een aangrenzende cel, maar die mag naar alle
kanten. De honden hebben gewonnen als ze de haas hebben ingesloten, de haas heeft gewonnen als de honden
hem niet meer kunnen insluiten. In “Winning Ways” [1]
wordt het behandeld als “The French Military Hunt”. Er is ook een groter bord waarop het spelen
nog een slag ingewikkelder is. Het is aardig om te zien dat een eenvoudige wiskundige analyse
beide spelers de kans geeft om het spel zo goed mogelijk te spelen. Principes die in veel van dit
soort spellen een rol spelen, zoals het streven naar een bepaalde symmetrie en het kiezen van
het goede tempo laten zich eenvoudig terugbrengen tot een rekensommetje.
Het spel van de engel en de duivel staat dus in een lange traditie van dit soort partizan games.
Is dit een interessant probleem?
Je kunt je, zoals TenMinJoe [42] doet, afvragen waarom dit een interessant probleem is. Waarom
kan niet iedereen een vreemd spel bedenken en dan vragen wie er wint? Waarom is dit probleem
nu juist zo boeiend? Gács [57], een wiskundige die in hoofdstuk 7 van dit boekje wat uitgebreider
aan bod komt, zegt erover: “Het is een eenvoudig geformuleerd probleem en de oplossing ligt
niet voor de hand. Voor de meeste wiskundigen is dat wel genoeg. Zelf vind ik het ook een interessant probleem omdat ik denk dat ik het kan oplossen met een multi-level strategy, en dat is
nu juist één van mijn specialismen. Verder is het een boeiend probleem omdat het verwantschap
heeft met benaderingstopologie: Wat kun je zeggen over omgevingen op een zekere afstand, in
termen van de mogelijkheden om je tegenstander de pas af te snijden?”
Voor veel mensen is het probleem van de engel ook moeilijk in het wiskundige landschap [29] te plaatsen. We kennen algebra en meetkunde,
statistiek en allerlei rekenmethoden. Maar waar hoort die combinatorische speltheorie nu eigenlijk?
Toen Conway zelf gevraagd werd naar de zin van het engelprobleem
adviseerde hij een jonge wiskundige om zich er niet mee bezig te
houden. “Het is zonde van je tijd omdat het, wat het oplossen van dit
probleem ook oproept, naar alle waarschijnlijkheid geen toepassingen heeft buiten het probleem
zelf.” Verder heb ik weinig commentaar aangetroffen over het belang van het probleem. De meeste wiskundigen die erover schrijven doen dat met een zekere tevredenheid, omdat ze willen laten
zien wat ze ermee bereikt hebben. En iedereen in het onderwijs kent natuurlijk het verschijnsel:
Je gaat pas vragen naar de zin van het onderwerp als je geen zin hebt in het onderwerp.
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Dave Langer [40] geeft een ander argument om over dit soort zaken te lezen. Hij schrijft op zijn
weblog: “En waarom ik dit alles probeer te lezen/leren? Afgezien van het feit dat het amusant is,
levert het een portie geestelijke bagage op die ik al vele malen heb kunnen toepassen in tal van
situaties, en wat dat betreft is kennis niet te vervangen door vaardigheden…”
Hoe vond ik dit probleem?

Vanaf 1991 ben ik als maker van opgaven en later als organisator van de eerste ronden betrokken bij de Nederlandse Informatica Olympiade [58]. Eén van de dingen die ik heb ingevoerd is de
Windesheimprijs. Die is gekoppeld aan een opgave over het spelen van een spel. Onze jurysoftware zorgt voor een toernooi waarin alle deelnemende programma’s tegen elkaar uitkomen. De
leerling of docent die het hoogst in dit toernooi eindigt wint de Windesheimprijs. Sinds 2003 is
dit een open toernooi, de CodeCup [56], met wereldwijde deelname. Ik heb er op een aantal
conferenties over verteld [55, 59].
In 1998 las ik, af en toe op zoek op het Internet naar informatie
over tweepersoons spelletjes die ik kon gebruiken als opgave, dat
het aloude Molenspel wiskundig gesproken was opgelost. In de
veelal Engelstalige literatuur wordt dit spel aangeduid als “Nine
Men’s Morris”. Als beide spelers perfect spelen, blijft het remise
[15].
Ik bestelde het boek waar het bewijs van de Zwitser Ralph Gasser
in werd weergegeven, Games of No Chance, een bundeling van
artikelen over combinatorische speltheorie naar aanleiding van de
gelijknamige conferentie [27]. Kansloze spelletjes, een intrigerend onderwerp, maar ik viel er midden in. Het zou nog jaren duren voor ik de gebruikte notaties in de vingers kreeg. Maar, zoals zo
vaak, op zoek naar het één vond ik iets anders. Het boek begon met een prachtig artikel van John
Conway. Hij behandelde het probleem van de engel [6].
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De vraag naar de herkomst stellen is een vorm van reflecteren, al is het maar op je eigen
geschiedenis met het onderwerp. Op een wiskunde didactiekconferentie van het IVLOS, in Ede
in 1986, presenteerde, toen nog collega lerarenopleider, Bram Lagerwerf uit Utrecht een serie
wiskunde opgaven waarbij hij de deelnemers vragen stelde als: “Hoe weet je dat?”, “Wie heeft je
dat geleerd?”, “Hoe zeker ben je daarvan?”, “Waarom?” Later heeft hij dat ook uitgewerkt door te
kijken naar het niveau waarop de leerlingen zeker zijn van hun kennis.
Het laagste niveau is het autoriteitsniveau. Iets is waar omdat de meester het zegt. Collega Ton
van Alten heeft ooit een student gehad die vroeg of bij hem bij een lineaire afbeelding het beeld
van nul ook nul was of dat er ook wel iets anders uit mocht komen.
Het volgende niveau is het tussenniveau. De leerlingen kunnen nu een onderzoekje doen, een
plaatje tekenen, een voorbeeld bekijken en een vermoeden ontwikkelen, iets berekenen. De leerling is nu zelf actief bij het ontwikkelen van kennis. Hopelijk kunnen studenten de sinus van 60º
in een plaatje bepalen en hoeven ze niet op het laagste niveau aan hun docent te vragen of dat
nu wel of niet ½ is zonder dat ze dat antwoord kunnen verantwoorden.
Het hoogste niveau is het theoretische niveau. Vanuit theoretische concepten wordt kennis afgeleid. De definitie van een lineaire functie wordt gegeven en er wordt bewezen dat het beeld van 0
altijd 0 is. Bewezen wordt dat een translatie geen lineaire afbeelding is. De sinus is gedefinieerd
met behulp van de eenheidscirkel of zelfs in een reeksontwikkeling.
Hoe zit het bijvoorbeeld met de regels van het rekenen met breuken. Op welk niveau zit je?.
Gewoon gelijknamig maken omdat de meester dat zegt je zit op het laagste niveau, kun je het
in een sommetje met een verhaaltje aannemelijk maken dan zit je op tussenniveau, kun je het
vanuit theoretische kennis aansturen dan zit je op het hoogste niveau.
Ik vond het verhelderende vragen waar ik in mijn eigen lessen vaak op terug heb gegrepen.
De engel en de duivel
Spreken over engelen en duivels past in onze religieuze en culturele traditie. De engelen zijn de
bodes of de helpers van God, waarvan er één of meer in opstand zijn gekomen en zich tegen hem
hebben gekeerd. De duivel is de verpersoonlijking van het kwade. Hij verleidt Eva tot het eten van
de verboden vrucht in het paradijs.
Maar ook in andere godsdiensten zien we dezelfde beelden: Goede en kwade machten, in een
voortdurende strijd. Bij de oude Perzen in evenwicht, bij anderen overheerst het geloof dat de
goede krachten zullen winnen of al hebben gewonnen.
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Ook in de Koran is er sprake van engelen en de duivel. “De duivel is geschapen uit vuur, mensen
zijn van klei en engelen uit licht. Engelen bezitten leven, ze spreken en ze hebben verstand. Engelen kennen geen vleselijke lusten, noch worden zij toornig. Er is gezegd dat hun voedsel het vereren van de glorie van God is. Hun drank is het proclameren van Gods heiligheid, hun spreken het
herdenken van God en hun vreugde is het aanbidden van God. Engelen zijn van een lagere orde
dan de menselijke profeten, omdat hun bevolen werd zich voor Adam ter aarde te werpen. Sura 2
“De koe” vers 32: “En toen Wij zeiden tot de engelen: Werpt u neder voor Adam toen wierpen zij
zich neder, alleen Iblis weigerde en verhovaardigde zich en hij werd van de ongelovigen”.” [53]

Deze tegenstelling, goed en kwaad, engel en duivel, is volgens de Franse filosoof Roger Garaudy
[13] een dualisme, een leidend begrip in onze cultuur. Hij voert het belang van dergelijke dualismes terug op de filosofie van Plato. Hij stelt dat je dat dualisme bijvoorbeeld heel scherp getekend ziet door het werk van Karl Marx. Tegelijkertijd beschrijft hij dat Jezus van Nazareth in zijn
leven, dood en opstanding laat zien dat hij de dualismes, denken en doen, goed en kwaad, leven
en dood, God en mens, heeft overwonnen. Maar dat is een ander verhaal en daarover wordt op
andere plaatsen verder verteld.
De definitie van de begrippen goed en kwaad wordt overigens bijna nooit gegeven. Zo´n definitie
zou plaatsvinden op het theoretische niveau van Bram Lagerwerf en de lezer zit vaak nog op het
tussenniveau of nog lager, waar de begrippen intuïtief worden aangevoeld. Zo wordt in de Bijbel
de lezer vaak het goede of het kwade voorgehouden terwijl deze begrippen elkaar heel dicht kunnen benaderen. Goed en kwaad zijn contextgevoelige begrippen. Het spreekwoord van wat goed
is voor de een is kwaad voor de ander, is misschien zo gek niet.
Volgens Martin Buber was de boom van de kennis van goed en kwaad in het scheppingsverhaal juist
bedoeld om het verschil tussen goed en kwaad aan te duiden; alles was goed, behalve het eten van
die boom. Nadat er van was gegeten waren goed en kwaad veel moeilijker uit elkaar te houden.
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Ook in het werk van William Shakespeare komen de beelden van engel en duivel voor. In 1599
verschenen in The Passionated Pilgrim een tweetal sonnetten dat aan hem wordt toegeschreven,
waaronder het gedicht dat later bekend werd als zijn sonnet 144 [71]:
‘k Loop met twee liefdes, troost en wanhoop, rond.
Twee engelen als geestelijk adviseur.
De betere engel is een man, is blond,
de slechtere een vrouw, donker gekleurd.
Zij wil mij in haar hel, en daarom lokte
zij, vrouwelijk kwaad, mijn engel weg van mij.
Mijn heilige als duivel? Ja, ze gokte
tegen zijn puurheid op haar vleierij.
En is mijn engel nu mijn tegenstander?
Ik moet er bang voor zijn, ik weet het niet.
Maar ze zijn samen, kozen voor de ander.
Hij warmt zich, ben ik bang, op haar gebied.
Ik weet het echt niet, zal in twijfel leven
tot zij mijn engel ooit de bons zal geven.
In het tweede deel van zijn sonnetten, waar ook dit sonnet 144 toe behoort, gaat het om een gecompliceerde driehoeksverhouding van de dichter met een man, die hij aanduidt als de jeugd, en
een donkere dame [54]. In eerdere termen: Een dualisme. En of die personages nu zijn terug
te leiden op karaktertrekken van de schrijver zelf of historisch als zelfstandige personen hebben
geleefd, is voor de verstaander van het verhaal eigenlijk niet echt van belang. Net zo min als de
vraag of er werkelijk engelen en duivels bestaan. In onze cultuur bestaan ze, in kerken afgebeeld,
in spreekwoorden en gezegdes of in het spelletje Engel-duivel [69] dat ik vond op Internet.
Met zijn keuze voor de namen engel en duivel staat Conway in een lange traditie. Hij lift mee op
de gevoelswaarde die de termen oproepen. Hij zet de zaak er in zekere zin ook mee op scherp.
Uiteindelijk staat bij de strijd tussen engel en duivel tenslotte zelfs het eeuwige leven op het spel.
Zijn sympathie is ook meteen duidelijk: je zult nu eenmaal niet zo snel de duivel als je favoriete
deelnemer aan een spel aanwijzen. Ook in het spelletje hiernaast speelt de bediener van het
programma als vanzelfsprekend voor de engel. Alleen de Rolling Stones hebben “Sympathy for
the Devil” [41].
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Het gedachte-experiment
Over het oneindige schaakbord van Conway moet ik ook nog wel iets zeggen. Zo’n schaakbord
bestaat natuurlijk niet echt, je kunt het niet in de winkel kopen of in je technieklessen maken.
Maar voor een wiskundige bestaat het wel echt, net zo echt als dat schaakbord dat in de winkel
ligt. Iedereen weet wat ermee bedoeld wordt, dat is genoeg. Wiskunde gaat net zo gemakkelijk over materiele als over mentale schaakborden. Een wiskundige maakt een denkmodel bij
een schaakbord en dat model is generaliseerbaar tot oneindig veel hokjes. Het eindige en het
oneindige model zijn dan beide even echt; ze bestaan in onze geest, in onze gedachten. En als
je onderzoekt of de engel een uitweg kan blijven vinden, roepen de argumenten die je gebruikt
zodanige beelden op dat je elkaar kunt begrijpen, al gaat het om een speelveld dat fysiek niet
kan bestaan. Dat deert dan niet.
In wiskunde gebeurt dat regelmatig. Zodra je het tellen in de vingers krijgt kan de vraag zich
voordoen hoe lang je door kunt tellen. Voor altijd; je wilt het er niet meteen aan maar tot op zeker niveau weet je het wel. Ieder natuurlijk getal heeft een opvolger; er is geen grootste getal. Je
kunt altijd doortellen en daar een denkmodel bij ontwikkelen. Daarin kun je dan het begrip oneindig invoeren. Je kunt dan zelfs gaan fantaseren over wat daarna komt. Ook lijnen lopen oneindig
door; wat je je altijd tegelijk wel en helemaal niet kunt voorstellen. Want hoe ver is dat, oneindig?
Binnen de wiskunde, om precies te zijn binnen de verzamelingenleer, is de vraag te beantwoorden: Liggen er evenveel punten op een lijn als dat er natuurlijke getallen bestaan. Het antwoord
is nee, het oneindig van de punten op de lijn is veel groter dan het oneindig van de natuurlijke
getallen. Je moet een hele wereld voor die oneindigheden scheppen. Dit is door Zermelo Frankel
gedaan; binnen zijn theorie kun je met verschillende hoeveelheden oneindig rekenen.
Komen deze werelden in de werkelijkheid voor? Ja, dat is het geval.
De Griekse filosoof Zeno kwam met een aantal paradoxen, waaronder het verhaal dat iemand
nooit de afstand tussen twee punten kan overbruggen. Voor je bij je bestemming bent, moet je
namelijk eerst halverwege komen. Maar voor je daar kunt komen, moet je weer eerst halverwege komen. Omdat je de afstand oneindig vaak kunt halveren is het theoretisch helemaal niet
mogelijk om in beweging te komen. Maar in een wiskunde waarin je met oneindig kunt rekenen
en redeneren is dit geen probleem: iets kan in een eindige tijd of op een eindig lijnstuk oneindig
vaak gebeuren. In de file kun je oneindig vaak op de plaats zijn waar iemand in de langzame
file eerder was voordat je die inhaalt. Oneindig is heel reëel begrip, het is overal om ons heen.
Het heeft te maken met de manier waarop mensen naar der wereld kijken, punten markeren en
gebeurtenissen ordenen.
Getallen en lijnen komen samen in het didactische begrip getallenlijn. In het voortgezet onderwijs
voer je die in als een manier om de onderlinge posities van de getallen in beeld te brengen: eerst
alleen de getallen waarmee je telt, dan de negatieve getallen, dan de breuken.
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Dan zie je dat er tussen breuken altijd weer gaten blijven zitten. Dus tenslotte vul je de gaten
op, voeg je de resterende getallen er bij in en krijg je een lijn waarvan ieder punt (zonder eigen
afmetingen, ook al zo’n gedachte-experiment) correspondeert met precies één reëel getal.

Je tekent een stukje van de getallenlijn [63], je kunt het uitvergroten zo veel je wilt, maar het
blijft verwijzen naar een beeld in je hoofd, een abstractie, die voor iedereen voldoet aan dezelfde
regels en wetten.
De eerste keer dat ik me bewust werd van de term gedachte-experiment was toen ik bij Lakatos
[22] las over het bewijs van de stelling van Euler over veelvlakken. Die stelling gaat over het
verband tussen het aantal zijvlakken Z, het aantal ribben R en het aantal hoekpunten H van een
veelvlak. Hiernaast staan de vijf bekende regelmatige veelvlakken zoals Kepler ze al kende en
beschreef. Daarvoor geldt Z+H=R+2.
Als je dat voor een willekeurig veelvlak wil laten
zien doe je het volgende gedachte-experiment:
Je neemt één zijvlak weg en je stelt je voor dat
de andere zijvlakken van één of ander elastisch
materiaal zijn. Je kunt ze daarom zo vervormen
dat je deze vlakken uitrekt tot ze in een plat
vlak liggen. Je kunt nog steeds alle ribben en
hoekpunten zien, en ze overlappen elkaar niet. De
figuur die je dan krijgt heet een Schlegeldiagram.
Hieronder staat het Schlegeldiagram van een
kubus.
Met de veelhoek die je zo hebt gekregen kun je een aantal slimme dingen doen. Als je een
lijnstuk toevoegt waarmee je een veelhoek in twee veelhoeken deelt, verandert de waarde van
Z+H-R niet (Z is nu het aantal veelhoeken, H het aantal hoekpunten en R het aantal zijden van
de figuur). Als je van alle veelhoeken driehoeken maakt ook niet. En als je op een systematische
manier telkens een driehoek weghaalt verandert die waarde ook niet. Voor de ene driehoek die je
overhoudt na dit procédé geldt Z+H=R+1. Als je tenslotte je oorspronkelijk verwijderde zijvlak er
weer bijtelt zit je op Z+H=R+2 en daarmee is de stelling bewezen.
Iedereen weet dat je een veelvlak niet zo kunt vervormen; maar iedereen kan het zich ook in
meer of mindere mate voorstellen.
Overigens is dit een ingewikkelde wereld.
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Je moet heel goed afspreken wat je wel en niet onder een veelvlak mag verstaan. Het boek van
Lakatos geeft een fraaie discussie weer in een klas vol hoogbegaafde leerlingen, waar de ene na
de andere tegenwerping tegen de stelling naar voren komt. En zo is dat boek op zich een gedachte-experiment. Je kunt via dat verhaal van alles leren over de manier waarop theorieën in de
wiskunde tot stand komen en aangescherpt worden. Maar dat is een ander verhaal, en bovendien
al eens prachtig verteld.
Bewijzen en weerleggen
Conway zoekt naar een oplossing en verwacht een bewijs. Dat is een goede gewoonte; wiskunde
is een vak waarbij het er om gaat dat je zeker bent van je oplossing. Ook moet je door je redenering daar anderen ook van kunnen overtuigen. Gemakkelijk is dat niet altijd. Er zijn vele vermoedens die nog steeds niet bewezen zijn, zoals dat ieder even getal groter dan 2 te schrijven is als
de som van twee priemgetallen, of dat er geen oneven volmaakt getal bestaat. Een tegenvoorbeeld helpt je vaak om te laten zien dat iets niet altijd geldig is. Een voorbeeld is aanleiding voor
een vermoeden. Het harde bewijs, als het komt, is de fraaie bekroning. Je moet er soms lang op
wachten. Het bewijs is vaak de afronding van en onderzoek van een vermoeden aan de hand van
voorbeelden.
Bij een tegenvoorbeeld is de kous af dan hoef je niet verder te zoeken naar een bewijs, dat kan
immers niet bestaan. Een wiskundige gaat altijd uit van logica en consistentie: iets kan niet tegelijk waar en niet waar zijn.
Twee voorbeelden:
Bewering 1: Ieder positief geheel getal kan worden geschreven als de som van vier kwadraten.
Nu helpt het je niet bij het bewijzen ervan als je mij dertig verschillende getallenvoorbeelden
noemt en bij allemaal laat zien dat het werkt. Dat bewijst niets, het levert alleen een vermoeden
op. Als je er één vindt waarvoor het niet waar is, kun je de stelling al wel onwaar verklaren. Overigens is de uitspraak waar, maar nog niet zo gemakkelijk te bewijzen.
Bewering 2: De diagonalen van een parallellogram snijden elkaar midden door.
Nu kun je tekenen tot je een ons weegt, maar je zult mij niet met deze voorbeelden overtuigen.
Wie weet of er niet één exotisch parallellogram is dat zich aan deze wetmatigheid onttrekt? Geef
me een redenering dat zo’n parallellogram niet bestaat en ik zal je geloven. Met een beetje vlakke
meetkunde kun je die redenering wel opzetten: Een diagonaal verdeelt het parallellogram in
twee congruente driehoeken. Kijk, dat is acceptabel, daar wil ik graag in meegaan, je hebt me
overtuigd, het is bewezen.
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In de rechtspraak gebeurt iets dergelijks. Rechters, en in andere landen ook de jury, moeten een
dwingende redenering zien te ontdekken in de argumenten van de officier van justitie of van de
advocaat. Andere feiten dienen ter illustratie maar zijn nooit een bewijs voor het onderhavige feit
bij de rechter. In een persbericht over een lezing over “Bewijs en waarheid in de rechtspraak”
[66] wordt het zo gezegd: “In de rechtspraktijk komt het vaak voor dat juristen feiten moeten
vaststellen of aantonen. In zekere zin houdt een dergelijke vaststelling een waarheidsoordeel in.
Vanuit verschillende gezichtshoeken verschilt feitenonderzoek en bewijs in het recht niet vreselijk
van wat elders gebeurt als er serieuze zaken op het spel staan, bijvoorbeeld bij investeringsbeslissingen, of van wat gebruikelijk is in vele takken van empirisch wetenschappelijk onderzoek.”
Informatici werken daarom zelfs aan intelligente computerprogramma’s die rechters kunnen helpen bij het afwegen van argumenten en het logisch redeneren [52]. De empirische wetenschap
draagt vanuit de kans- en waarschijnlijkheidsrekening een model aan om aan gebeurtenissen een
waarschijnlijkheid te koppelen. Hoe je dat in een individueel geval dan weer moet interpreteren
blijft een discussie onder deskundigen. Dit is hoogst actueel, bijvoorbeeld in de zaak Lucia de B.
Voorbeelden in de wiskunde zijn als aanvullend bewijs in de rechtspraak: Je kunt er een zaak mee
schetsen, maar geen redenering aan ophangen.
Studenten wiskunde aan de lerarenopleiding krijgen er mee te maken dat ze het woord bewijzen
ook op een heel andere manier tegen komen. In het begeleidende materiaal bij de eerste stage
staat over het portfolio: “Aan de hand van je portfolio laat je zien hoe je aan de beroepstaken
hebt gewerkt en bewijs je je
competentieontwikkeling.” En in het handboek “Werken aan competenties in de major” staat een
hele alinea hieraan gewijd:
“In je dossier heb je al het materiaal verzameld dat belangrijk is als het gaat om je competentieontwikkeling. Om aan te tonen dat je competent bent, ga je op zoek in je eigen dossier en je
kiest die zaken uit die relevant zijn als bewijsmateriaal. Zo heb je misschien wel 20 lesvoorbereidingsformulieren in je dossier zitten, maar ze zullen niet allemaal geschikt zijn om te dienen
als bewijsmateriaal. Je maakt dus een zorgvuldige selectie! Als bewijsmateriaal voeg je altijd beroepsproducten bij, maar je kunt ook denken aan (fragmenten uit) weekjournalen, zelfontwikkeld
lesmateriaal, leerlingenwerk of leerlingenenquêtes, feedback van je coach of collega’s, video-opnames etc. Voeg ook ingevulde beoordelingsformulieren toe, één van jezelf en één van je coach.
Soms wordt er vanuit de opleiding bepaald bewijsmateriaal verplicht gesteld. Dit vind je terug in
de specifieke omschrijvingen van de betreffende beroepstaken.”
De enige manier waarop je die competentieontwikkeling kunt bewijzen is door voorbeelden te geven. Maar dat proberen we onze wiskundestudenten nu juist te leren als start van een onderzoek.
Zekerniet als afrondende bewijsmethodiek.
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Neem bijvoorbeeld de stelling dat de som van de hoeken van een driehoek 180º is. Je laat leerlingen heel veel verschillende driehoeken tekenen, hoeken meten en uitknippen. Allemaal prachtig
en tenslotte komt er een reflectie op bewijsniveau en een conclusie dat je bijvoorbeeld met
dezelfde driehoeken een vlakvulling kunt maken. De logica van het portfolio zou genoegen nemen
met enkele driehoeken waarvan de som 180º is, binnen de lessen wiskunde is dat niet genoeg.
De essentie van wiskunde is de reflectie op de voorbeelden en de redenering dat het geldt voor
alle mogelijke driehoeken.
Het portfolio zit niet op het hoge theoretische niveau van Bram Lagerwerf, slechts op het tussenniveau van het werken met voorbeelden en het leren hiervan. Een tegenvoorbeeld is voor
een wiskundige genoeg om een stelling te verwerpen. Een tegenvoorbeeld leg je in je portfolio
terzijde en je bewijst het gestelde zoals gevraagd met zorgvuldig geselecteerde voorbeelden. Voor
een wiskundige is zoiets onmogelijk. Het past alleen in een wereld vol tegenspraken, waarin alles
bewijsbaar en ontkenbaar is.
De inzet
Aan het eind van zijn artikel doet Conway iets bijzonders: Hij heeft
een beloning over voor de eerste echte oplossing. Maar die beloning zegt tegelijkertijd iets over zijn verwachting van de oplossing.
Als hij serieus had gedacht dat de duivel het zou winnen, had hij de
inzet wel anders gekozen.
Vaak is het zo dat je bij een probleem wel enige intuïtie hebt over de verwachte uitkomst. Eén van mijn
vroegere collega’s gaf midden jaren tachtig het vak “Probleem oplossen”. Daar kregen studenten relatief
onbekende soorten opgaven, waarbij ze altijd tussentijds ook moesten zeggen wat ze dachten van de
mogelijke oplossing. Kun je een stomphoekige driehoek bijvoorbeeld ook zo in stukken delen dat je uitsluitend scherphoekige driehoeken krijgt? Je probeert het een tijdje, het valt je niet mee, en gewend om
onze ervaringen met eerdere voorbeelden te extrapoleren roept al snel iemand dat het nooit kan. O nee?
Nee, kijk maar. Hoe zeker ben je er van? Durf je er een fles wijn op in te zetten? Of duizend gulden?
Op het plaatje hiernaast is iemand al in de stompe
hoek begonnen. Maar dat verplaatst het probleem;
bij iedere knip naar een zijde worden er twee nieuwe
hoeken gevormd, die samen 180º zijn; die kunnen
dus niet elk kleiner dan 90º zijn! Kan het dus niet?
(De oplossing staat in bijlage 2). Zelf heb ik aan dit
specifieke vraagstuk ook wel eens een goede fles
overgehouden.
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Op ICME-6, de grote vierjaarlijkse wiskunde didactiekconferentie, 1988 in Boedapest [17], vertelde Kenny Travers, een
Amerikaanse high school teacher dat hij de intuïtie van zijn
leerlingen probeerde te scherpen door ze combinatorische
puzzeltjes op te geven. Ze mochten er pas aan gaan rekenen
als ze eerst een schatting hadden gegeven. Hij gaf het voorbeeld van de wedstrijd tussen de haas en de schildpad. Een
haas gooit met een dobbelsteen, mag zoveel stappen vooruit
als hij ogen heeft gegooid, maar moet op de finish uitkomen. Als hij teveel heeft gegooid gaat de
beurt ongebruikt voorbij. De schildpad gaat iedere beurt één of twee vakjes vooruit, één bij een
oneven worp met de dobbelsteen, twee met een even worp. Hij mag de finish ook passeren en
doorsjokken. Dit is een partizan game. Bij welke lengte van het parcours is dit een eerlijk spel?
Eerst inzetten, en dan maar eens een simulatie doen. Waarschijnlijk zat je een paar vakjes te laag
met je schatting.
Met mijn leerlingen van 2 atheneum behandelde ik ooit het probleem van het touw om de aarde.
Het stond in de extra stof van Getal en Ruimte. Iemand spant een touw om de evenaar; het heeft
een lengte van 40000 km (dat is namelijk de omtrek van de aarde). Nu maakt hij het touw één
meter langer. Hij zorgt dat het overal even ver boven de evenaar wordt gehouden. Hoe groot
is de afstand dan van het touw tot de evenaar? Voor we eraan gingen
rekenen liet ik de leerlingen een schatting doen. Uiteraard leverde
dat allemaal heel kleine getallen op, afstanden als 1 micrometer of
0,000000002 meter. Eén leerling schatte een dappere 4 millimeter
en ze werd ongeveer weggehoond door de klasgenoten.
Als je eraan gaat rekenen blijkt het uiteindelijk veel meer te zijn.
Hoeveel meer is een ander verhaal, dat ik graag een andere keer
wil vertellen. Aan het einde van de berekening was er voor deze
beste schatting een kleine oorkonde.
Zelf vind ik schatten vooraf vanuit verschillende oogmerken effectief. Het dwingt je vast een idee
te formuleren over het antwoord. Als je dat vaak doet word je er handiger in. Het zet de aandacht
op scherp. Als jouw schatting in een rijtje op het bord staat naast die van anderen, blijf je vanzelf
meer gespitst op het juiste antwoord. Al is het maar omdat je graag gelijk krijgt. Als ik met de
derdejaars het oude staartdelingalgoritme voor worteltrekken behandel, gaat het niet om dat
algoritme maar om de eisen die je aan je leerlingen wilt stellen op het gebied van algoritmische
kennis. Maar als je zelf even wilt ervaren hoe het is en je de wortel gaat trekken uit een getal van
ongeveer zes cijfers, moet je wel eerst een idee hebben wat er ongeveer uitkomt. En dus zet ik
even alle schattingen op een zijbord. Daarna kijken we in de klas wat er uit komt. En vervolgens
onderzoeken we met elkaar waar je die schattingen eigenlijk op baseert.
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3. De engel loopt in de val
Bij het oplossen van een nieuw probleem is één van de vragen waarmee je begint de vraag naar
je voorkennis. Wat weet je al over het probleem? Wat kun je erover te weten komen?
Het voorwerk is al gedaan door Conway en een aantal van zijn collega’s. Zo heef Berlekamp in
“Winning Ways” [1] laten zien dat de duivel een schaakkoning kan opsluiten binnen een eindige
rechthoek. En Conway en Blass [6] hebben een aantal gehandicapte engelen gedefinieerd en
laten zien dat die het allemaal niet redden tegen een slimme duivel.
Een vraag vooraf is nog wat je nu precies kunt bewijzen. Een anonieme deelnemer aan een webdiscussie [49] formuleerde het zo: “Hoe kan de engel nou ooit winnen? Zijn enige doel is om altijd
maar door te blijven lopen. Je hebt toch nooit gewonnen als het spel niet afloopt?” Het antwoord
van sigpfe: “Het spel eindigt als de engel kan bewijzen dat hij altijd kan blijven doorlopen. Dan
zijn de feitelijke bewegingen waaruit dat blijkt niet meer nodig.” En Marc beweert op dezelfde
site: “Als de duivel wint en de engel dus niet altijd kan blijven doorlopen, is er een groot vierkant
waar de engel binnen kan worden opgesloten. De duivel wint als hem dat met zo’n vierkant lukt,
de engel wint als hij dat met ieder vierkant kan voorkomen.” En dat is inderdaad de redenering
waar het tenslotte allemaal op neerkomt; kan de duivel op tijd een hek maken van voldoende
breedte om daarmee het speelveld van de engel in te perken?
Een koning verliest het van de duivel
Een schaakkoning is in staat om zich iedere beurt naar één van de
acht buurvakjes te verplaatsen. Daarmee is de koning in termen
van het engelprobleem een 1-engel.
In veel puzzels en bijzondere spelletjes wordt gebruik gemaakt
van het schaakbord en de schaakstukken. De eerste die voorstelde
een stuk te introduceren dat in staat was om willekeurige velden
van het hele bord onklaar of ontoegankelijk te maken was David L.
Silverman [64]. Hij noemde dat stuk een Quadraphage, naar het
Latijnse woord voor vierkant en het Griekse woord voor eten.
Het spel Quadraphage is gepubliceerd door R. Epstein en bekend geworden door Martin Gardner.
De schaakkoning moet het hierbij opnemen tegen een tegenstander die iedere beurt één vakje
van het bord opeet. Het spel wordt gespeeld op een rechthoekig bord, afmeting i bij j. De koning
begint zo veel mogelijk op het midden van het bord. De koning wint als hij de rand van het spelbord bereikt, de tegenstander als de koning niet langer kan zetten. Omdat de tegenstander, de
latere duivel, iedere beurt een ander vakje eet, is het spel na maximaal ixj-1 beurten afgelopen.
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Er zijn bij ieder formaat bord maar drie mogelijke uitkomsten: De koning kan winnen, de koning
kan verliezen, of degene die de eerste zet mag doen kan winnen. Remise komt niet voor omdat
het bord op bepaald moment helemaal is opgegeten. Als er een formaat is waarvoor de duivel
altijd wint, wil dat zeggen dat de 1-engel uit het probleem van Conway verliest omdat hij kan
worden opgesloten binnen een eindige rechthoek (het spelbord van Quadraphage).
In Winning Ways [1] geven Berlekamp, Conway en Guy
in detail aan hoe de duivel in staat is om de koning in een
beperkt deel van het vlak te houden. Kutz [65] vat hun
werk samen in twee observaties: Je kunt er zeker van zijn
dat een koning die nog een paar stappen van een zekere
lijn af is, die lijn nooit zal kunnen oversteken, en door wat
voorwerk in de hoeken van een groot vierkant te doen kun
je de koning voor zijn als hij van richting verandert.
De figuur hiernaast geeft een beeld van dat voorwerk; er
zijn formaties in de hoeken geplaatst, die wat weg hebben
van verdedigingstorens. De stippellijnen geven aan waar
de duivel gaat proberen de koning tegen te houden. Dat tegenhouden kan zolang de duivel tijdig
drie velden naast de koning kan blokkeren, zoals in de figuur hieronder.
Nu kan hij de lijn namelijk blijvend bewaken; als de koning naar a gaat, blokkeert hij u, als de
koning naar a’ gaat, blokkeert hij u’.

Hieronder de afbeelding waarin Kutz laat zien hoe de duivel altijd op tijd een blokkade van drie
stenen kan krijgen als de koning nog ver genoeg van de rand verwijderd is. Als de koning nog
vijf stappen van de rand is moet hij een eerste vakje weghalen, op de lijn en recht tegenover de
positie van de koning. De a, b, c en d geven de verschillende mogelijke bestemmingen van de
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koning aan, de u, v, w en x de bijbehorende antwoorden van de duivel. De posities met één of
twee accenten zijn alternatieven die beide spelers kunnen kiezen.
Als de duivel eerst de tijd neemt om de 36 vakjes van de hoeken af te sluiten, moet de engel
daarna nog minstens 5 vakjes van de beoogde rand af zijn. Dan ligt de rand op 41 vakjes van het
midden, waar de koning zijn tocht begon, en is het zeker dat de koning kan worden ingesloten in
een vierkant van 83 bij 83 vakjes.

Het kan nog efficiënter, strikt nodig is dat niet. Op de website van prof. A.E. Brouwer [70] staat
een link naar een applet waarbij de 1-engel altijd wordt tegengehouden op een vierkant van 49
bij 49 hokjes.
En Berlekamp en zijn coauteurs bewijzen dat een vierkant van 33 bij 33 al groot genoeg is om de
koning niet te laten ontsnappen. In latere publicaties wordt zelfs verwezen naar een rechthoek
van 32 bij 33.
Bijzondere gevallen voor de 1000-engel
Voor de 1-engel is de uitkomst bekend. De 1000-engel is een heel ander geval.
Wanneer je nog niet het hele probleem kunt oplossen kan het handig zijn eerst eens een aantal
bijzondere gevallen te onderzoeken. Conway deed dat met Andreas Blass [6]. Zij introduceerden
een aantal typen engelen waarvan wel vast kon worden bewezen hoe het met ze afloopt.
De dwaas
Definitie: Een dwaas is een engel die in iedere beurt zijn y-coördinaat moet laten toenemen.
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Dus wanneer de dwaas op positie (x, y) staat kan hij naar alle vakjes (X, Y) zodat X en x en ook Y
en y maximaal 1000 verschillen en Y > y.
Stelling: De duivel kan een dwaas vangen.
Bewijs: Als de dwaas op zeker moment op een vakje P staat, dan zal hij zich alle volgende beurten bevinden in de “naar boven gerichte kegel” vanuit P, waarvan de grenzen worden bepaald
door twee lijnen door P. Deze lijnen hebben een richtingscoëfficiënt van respectievelijk -0,001 en
0,001. De richtingscoëfficiënt van de stap van de dwaas mag namelijk niet tussen -0,001 en 0,001
liggen, anders houdt hij zich niet aan zijn begrenzing. De duivel kan deze kegel afknotten met
behulp van een lijn AB (A en B zijn vakjes) op een zeer grote afstand H boven de beginpositie van
de dwaas. De duivel gebruikt nu zijn eerste beurten om één van iedere M vakjes van de lijn AB
op te eten. M wordt zo gekozen dat deze opdracht in ieder geval is uitgevoerd als de dwaas een
punt Q bereikt met een afstand ½H tot de lijn AB. (H wordt voor het gemak zo gekozen dat er
voldoende factoren 2 in zitten).
Nu weet de duivel dat de dwaas zich zeker moet beperken tot de kleinere kegel QCD. Het interval
CD heeft maar de helft van de lengte van AB. Nu zal hij de tweede van iedere M vakjes opeten,
maar alleen van het interval CD. Dat is klaar voor de dwaas een punt R bereikt met afstand ¼H
tot AB. Nu is er een kleinere kegel REF, waarbij EF de helft van de lengte van CD heeft. Nu wordt
de derde van elke M vakjes van het interval EF opgegeten.
Als hij op deze manier voortgaat, zal de duivel alle vakjes van het deel van AB waar de dwaas nog
langs kan willen hebben opgegeten als de dwaas nog een afstand 2-MH tot AB heeft. Nu begint
de duivel op dezelfde manier aan de rij ervoor, telkens één van de M vakjes, en als de afstand is
gehalveerd telkens weer één van de M vakjes. Zo ga je natuurlijk door. Als geldt dat H te schrijven
is als 1000 x 2N en N > 1000M, dan zal voordat de dwaas de rij 1000 eenheden onder AB kruist,
het hele gebied waar hij in de volgende zet terecht zou kunnen komen al geblokkeerd zijn. Dus
kan de dwaas niet verder lopen.
Conway en Blass introduceren nog een paar iets minder gehandicapte engelen. Een lakse dwaas
zet zo dat zijn y-coördinaat nooit kleiner wordt. Ook die laat zich altijd blokkeren; de strategie
van de duivel is nu zo dat hij om beurten de lijn in de verte blokkeert, zoals hij bij de dwaas doet,
en de lijn waarop de lakse dwaas nu staat, van weerszijden inperkt. Dan duurt het wel weer veel
langer, maar wie heeft er haast in het licht van de eeuwigheid? Conway en Blass laten zien dat de
lakse dwaas na 8.000.000 beurten niet langer op dezelfde lijn kan blijven en dus moet opschuiven. En daar begint het spel weer van voren af aan. Omdat de duivel intussen ook het perspectief
in de verte afsluit, gaat ook de lakse dwaas tenslotte ten onder.
Ook de zorgeloze dwaas, die belooft nooit te ver terug te zullen lopen in de y-richting, loopt in de
val. En zelfs de naar buiten gerichte engel, die met iedere zet zijn afstand tot de beginpositie blijft
vergroten, kan worden gevangen.
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Voorspelbaarheid
Er doet zich een verschijnsel voor dat een speler wel bij meer spelletjes parten speelt: Je eigen
voorspelbaarheid werkt je tegen. De strategie waarbij je punten geeft aan ieder vakje waar je
naar toe zou kunnen gaan, afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die er nog omheen vrij is, lijkt
een aardige aanpak, maar de duivel heeft alle kans om de engel daarmee in de luren te leggen.
Hij werkt eerst in alle rust aan een hoefijzervormige val, lichtjaren verderop, en lokt dan door aan
de slimme kant vakjes te eten de engel langzaam in de val. Als de duivel weet hoe de engel zal
spelen, lijkt hij er een strategie op te kunnen baseren. Als de engel weet hoe de duivel zal spelen
zal hij hem gemakkelijk kunnen ontwijken.
Iets dergelijks zie je bij andere tweepersoons spelletjes. Het spelletje steen-papier-schaar is erop
gebaseerd dat je een willekeurige keuze maakt. Als je het meerdere keren achter elkaar speelt
tegen dezelfde tegenstander, en je onbewust een regelmaat hanteert, geef je de tegenstander de
kans daarop te anticiperen.
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4. Mag het wel een naam hebben?
Namen van begrippen
Naast de engel en de duivel zijn er door Conway nog een aantal andere spelers geïntroduceerd,
elk met hun eigen naam: De dwaas, de lakse dwaas, de zorgeloze dwaas en de naar buiten
gerichte engel. Waarom geef je deze specifieke spelers of strategieën allemaal hun eigen naam?
Wat wil je er mee bereiken?
Shakespeare formuleerde in Romeo and Juliet [34] zijn beroemde verzuchting:
“What’s in a name? That which we call a rose
by any other name would smell as sweet.”
(Wat houdt een naam in? Al zeggen wij roos,
anders genoemd ruikt ze toch even zoet.)
Welke naam de figuren van Conway krijgen doet er niet zoveel toe, dat ze een naam krijgen
wel. Het gebruik van liefst herkenbare namen geeft je gemakkelijker de kans de verschijnselen,
die er door worden beschreven of mee worden aangeduid, te onthouden en weer op te roepen.
Het meest overtuigend zag ik dat onderbouwd in een bron van een heel andere herkomst. In
misschien wel het meest indrukwekkende bridgeboek aller tijden, “Adventures in Card Play” van
Kelsey en Ottlik [28], schrijven ze, als ze eerst een aantal nieuwe spelfiguren van een exotische
naam hebben voorzien:
“Waarom deze preoccupatie met namen? Wat voor zin heeft het om bijzondere etiketten te
plakken op zaken die je toch wel uit elkaar kunt houden? Heeft dat een bedoeling, een belang?
Ja, je denkt dat dat het geval is. In de eerste plaats geeft het je de mogelijkheid om niet alleen
gemakkelijker, soepeler te praten of schrijven over een verschijnsel, je kunt er ook helderder over
denken. In de tweede plaats kun je iets dat je met een naam associeert beter voelen, het wordt
tastbaarder. Dit helpt je concentratie enorm, die deels op onbewust, intuïtief niveau werkt….
Het geven van namen is een manier om kennis in een tabel onder te brengen, om de dingen in
de goede volgorde op de geheugentapes van je bridgecomputer te zetten waar ze klaarstaan,
zowel voor bewust als voor intuïtief gebruik in de toekomst.”
Mensen raken in verwarring van het gebruik van slordige, ongedefinieerde begrippen. Gebruik de
term “kenmerkende beroepssituatie” voor drie verschillende zaken en niemand weet meer wat je
bedoelt. Waar je de communicatie wilt richten, maak je die zonder duidelijke koppeling van een
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term aan een begrip vaag en ongericht. Het verschijnsel dat de één met een term wil oproepen
wordt als je niet uitkijkt door de ander met iets heel anders geassocieerd.
In de les gaat het geven van namen vaak heel vanzelfsprekend. Tijdens een project over veelvlakken verschijnt er een tabel met aantallen zijvlakken, hoekpunten en ribben van allerlei veelvlakken
op het bord. Het duurt niet lang voor een eerste vermoeden is geformuleerd: Het aantal zijvlakken plus het aantal hoekpunten is twee groter dan het aantal ribben. Dat vermoeden geven we in
de klas een naam, de naam van degene die het als eerste onder woorden bracht: Het vermoeden
van Jacqueline. De hele week door blijven we het zo noemen, al komt natuurlijk tegelijkertijd naar
voren dat wiskundigen dit vermoeden kennen als de stelling van Euler. Maar de naam koppelt het
verschijnsel aan een concrete ervaring, aan het moment dat Jacqueline als eerste in de klas een
verband onder woorden bracht waar iedereen nog op aan het puzzelen was.
In een algebrales hebben we het over proposities, beweringen waarvan we hopen te kunnen
vaststellen of ze waar of niet waar zijn. Eén van de studenten geeft als voorbeeld van een propositie de uitspraak: Alle priemgetallen zijn oneven. Goed voorbeeld; uiteraard is het een niet-ware
uitspraak, maar het is een prima propositie. Wekenlang heet deze uitspraak de propositie van
Arzu; iedereen in de klas weet, zonder dat ik de propositie weer hoef uit te schrijven, wat we
ermee bedoelen.
Zoeken zonder naam
Pas als je weet hoe een verschijnsel of begrip heet, kun je ook gericht op zoek naar aanvullende
informatie. Een paar jaar geleden werkte ik aan een probleem voor de informatica olympiade.
Het ging om het eerlijk verdelen van artikelen met een bepaalde waarde. Bij kleine aantallen is
dat meestal wel te doen: Als ik vier artikelen met een waarde van 1, 2, 3 en 4 eerlijk wil verdelen
over twee personen krijgt de één de artikelen met waarde 1 en 4 en de ander de artikelen met
de waarde 2 en 3. Ik zocht naar een wat groter voorbeeld met een unieke oplossing: Ik wilde een
verzameling van twintig verschillende getallen, die ik maar op één manier eerlijk kon opdelen in
twee deelverzamelingen. Ik schreef een computerprogramma om me te helpen, en vond uiteindelijk een exotisch voorbeeld met getallen van zes of zeven cijfers. Daarna wilde ik een soortgelijk
voorbeeld, maar nu met zeer kleine getallen. Ik ging op zoek naar theorie die me hierbij kon
helpen. Die is er niet zo veel, maar ik had ook geen idee waar ik naar moest zoeken, zonder een
naam voor het verdelen van zo’n verzameling kwam ik nergens. Pas toen een collega zei onder
welke naam hij dergelijke vraagstukken wel eens was tegengekomen kon ik er echt mee aan de
slag.
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Namen van variabelen in de informatica
Schrijvers van computerprogramma’s worden getraind om aan variabelen zinvolle namen te geven. Zo staat in een webcursus over de programmeertaal COBOL [60] het volgende over namen:
“Een naam in COBOL moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
-

Bestaan uit letters en/of cijfers en/of het koppelteken.
Minstens één letter bevatten (uitzondering namen van paragrafen en sections).
Geen koppelteken als eerste of laatste teken hebben.
Niet langer zijn dan dertig tekens.

Deze voorschriften maken duidelijke, zinvolle namen mogelijk. Een zinvolle naam is een naam
waaraan je meteen kunt zien wat ermee wordt bedoeld. Voorbeelden van zinvolle namen zijn
ordernummer, rest-na-deling, geboortejaar, uitvoer-record. Zinvolle namen
zijn vaak lang. Ze kosten dus meer schrijfwerk. Maar het is de moeite waard om duidelijk te zijn.
Namen als ordnr, rnd, gebjr en uitrec zijn wel korter, maar minder duidelijk en minder
leesbaar.”
In een recensie [67] van een boek over de programmeertaal C wordt het hoofdstuk over de programmeerstijl geroemd. “Hoofdstuk 3 is gewijd aan de programmeerstijl. Dat dit onderwerp vóór
in het boek staat, nog voor er ook maar iets serieus over C gezegd is, geeft aan dat de schrijver
dit onderwerp belangrijk vindt. Hij vertelt hoe een sourcefile beter leesbaar te maken is door het
gebruik van veel commentaar, door het gebruik van zinvolle namen voor variabelen en vooral door
het simpel te houden. Allemaal zaken die ervaren programmeurs natuurlijk al lang weten, maar
die ik nog niet eerder zo uitgebreid in een beginnersboek gezien heb.”
In theorie wordt de betekenis van een naam bepaald door zijn scope of bereik, de omgeving
waarbinnen hij is gedefinieerd en mag worden gebruikt. Een definitie binnen een omgeving
overschrijft de definitie van de wereld erbuiten. Maar alleen op tentamens over theoretische
informatica word je lastig gevallen met de letter i die binnen één programma zes verschillende
functies heeft; bij een praktijkopdracht zal zo’n programma, wellicht door dezelfde docent, worden
afgekeurd als riskant en onleesbaar.
In een boekje over programmeertalen en –paradigma’s [12] staat te lezen: “In de wiskunde was
het al veel langer gebruikelijk om variabelen met een letter aan te duiden. Vaste conventies dienden als geheugensteuntje: x is (bijna) altijd een onbekende, n is een aantal, α is een hoek, en
ε een heel klein getal. Omdat in programma’s vaak erg veel variabelen nodig zijn, is in computertalen het gebruik ontstaan om meerletterige variabelen te gebruiken, waarin vaak ook cijfers en
(afhankelijk van de taal) symbolen als dollar, onderstreping en accent gebruikt mogen worden.
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Van lieverlee ontstond de gewoonte om variabelen een toepasselijke naam te geven, dus bijvoorbeeld niet x9a of tb, maar totaalbedrag. Je ziet dan ook het aantal letters dat in een
variabele gebruikt mag worden steeds toeneemt.”
Namen van variabelen in de wiskunde
In de wiskundeles beginnen we variabelen aan te geven in zogenaamde woordformules: Bedrag
is 30 cent keer aantal plus 1 euro. (Het ging vaak over de kosten van het afdrukken van een onbekend aantal foto’s van één filmpje; dat is inmiddels natuurlijk volledig achterhaald). Pas in een
later stadium worden het voorzichtig letters, in een verband als b=0,30a+1 en later worden de
a van aantal en de b van bedrag de x van onafhankelijke en de y van de afhankelijke variabele.
En hoewel we willen dat leerlingen het reken- en denkwerk kunnen of het nu met a en b of met x
en y is, in de praktijk noemt iedereen het x en y.
Vanuit het perspectief van het leren werken met abstracte namen is dat een goede ontwikkeling.
Het is grappig om te zien hoe de eisen die men in de informatica stelt aan de namen van variabelen de nadruk veel meer leggen op begrijpelijkheid en inzichtelijkheid dan op deze abstractie.
De angst voor een naam
Zolang een naam gekoppeld is aan een betekenis die je niet doorgrondt, zal er een zekere
weerstand blijven tegen het gebruik van die naam. Het is handig om leerlingen en studenten van
het begin af aan te laten oefenen in het gebruik van de juiste naam. Weinig begrippen zijn zo
zwaar beladen als het kwaad, het bijna absolute kwaad. In het eerste boek over Harry Potter [32]
omzeilt vrijwel iedereen de naam van Voldemort; de meeste personen in het verhaal komen niet
verder dan “Jeweetwel”. De wijze Albus Percamentus geeft een goede raad:
“Meneer?” zei Harry, “Ik bedenk net – de Steen is dan misschien wel vernietigd,
maar Vol – ik bedoel Jeweetwel –”
“Noem hem Voldemort, Harry. Noem dingen altijd bij hun naam.
De angst voor een naam vergroot de angst voor het ding op zich.”
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5. De engel kiest de ruimte
Extreme gevallen
Wat kun je zoal doen om het probleem verder te verkennen? Een anonieme Belg [50] zocht de
oplossing in enkele extreme gevallen. Hij schreef op een website waarop het probleem werd
uitgelegd:
“Ik kan wel helemaal ongelijk hebben, maar het antwoord lijkt me pijnlijk voor de hand te liggen,
voor iedere waarde van k. De duivel haalt gewoon van de randen van de oneindigheid een vakje
af, in iedere beurt, vanaf oneindig min één tot k-1 en van min oneindig plus één tot en met –k+1,
zowel in de x- als in de y-richting. Daarvoor heb je natuurlijk oneindig veel zetten nodig, maar in
theorie kan het op die manier, en hij is per slot van rekening de duivel. Als je rekening moet houden met het aantal zetten in de tijd, gok ik dat het onmogelijk is en dat neem ik dan maar aan.”
Ik geloof niet dat Conway hier zijn geld aan heeft uitgegeven. Later deed dezelfde Belg nog een
nieuwe poging:
“Een oneindig-plus-één-engel zou over alle zetten van de duivel die ik zojuist heb beschreven
heen kunnen springen. Maar dan valt hij van het bord af. Bovendien zou de duivel dat vakje
natuurlijk dan ook wel hebben kunnen weghalen.
Dan doe ik een andere poging. Een 0-engel blijft altijd staan. Dan kan de duivel zijn vakje nooit
weghalen. Dus een 0-engel wint! Kom maar op met die 100 dollar!”
Hoe sympathiek ik ook sta tegenover het onderzoeken van dit soort extreme gevallen, beide varianten dragen niet veel bij aan begrip voor het probleem. Een beetje achtergrond in de wiskunde
is genoeg om te weten dat oneindig plus één niet echt meer is dan oneindig, en oneindig min één
is ook al niet minder. Dat is een tricky materie, maar als je echt denkt dat je van een oneindig
schaakbord af kunt vallen zit je in een gemankeerd gedachte-experiment.
En waar stond ook weer in de spelregels dat de duivel het vakje waar de engel staat niet mag
opeten? De engel kan dan altijd nog weglopen in zijn eerstvolgende beurt. In hoofdstuk 4 wordt
deze variant zelfs apart behandeld. Dit is een voorbeeld van een aanname die niet is gebaseerd
op de tekst van de opgave, maar op een eigen beeld ervan.
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Naar een andere dimensie
Een andere, erkende manier om vat te krijgen op een probleem is het veranderen van de dimensie. Is het mogelijk voor een k-engel om in één dimensie te ontsnappen? Zou het ook lukken in
een hogere dimensie?
En wat is de verhouding tussen een koning en een engel? Is een 2-engel sterker dan een koning?
Dit soort vragen zijn voorbeelden van omtrekkende bewegingen die je kunt maken om het
probleem beter te begrijpen en de moeilijkheden die je bij het oplossen tegen komt zo scherp
mogelijk in beeld te krijgen.
Eerst maar de vraag naar een andere dimensie.
De engel in één dimensie
De gemakkelijkste manier is meestal het probleem in een kleinere dimensie op te lossen. Nu is dat
in dit geval wel erg simpel. Het rooster of schaakbord wordt versmald tot een oneindige strook
met breedte 1. De engel kan k stapjes per beurt nemen, dus de duivel moet aan weerszijden k
aaneengesloten vakjes blokkeren. Omdat de lijn waarop de engel zich beweegt oneindig lang is,
is er alle tijd om bijvoorbeeld eerst ver genoeg rechts van de engel een blokkade te bouwen en
daarna links hetzelfde te doen. Hieronder stapsgewijs de strijd van de engel (geel) die maximaal
drie stapjes naar links of rechts mag bewegen, en de duivel (rood) die vakjes ontoegankelijk
maakt.
Merk op dat deze tekenconventie al een vorm van abstractie is: Je bent goed in staat de oplossing
van het probleem te volgen, ook als je geen afbeelding van een engel of een duivel aantreft.
Overigens beperken de meeste artikelen zich bij het eendimensionale geval tot de constatering
dat het vanzelf spreekt.

Beginpositie (uiteraard loopt de strook oneindig ver naar weerszijden door)

De duivel blokkeert de plaats zes vakjes naast de engel

De engel loopt zo snel mogelijk weg van de blokkade

De duivel laat zich niet weglokken en vervolgt zijn beperkende werk
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De engel loopt zo snel mogelijk weg van de blokkade

De duivel voltooit de blokkade rechts

De engel loopt zo snel mogelijk weg van de blokkade.
Nu gebeurt iets dergelijks aan de andere kant. Ten opzichte van het begin kun je als duivel de positie net zo afmeten in de andere richting en na nog drie beurten heeft de duivel het gewonnen.

In het plaatje hieronder geeft elke regel een stap in de tijd weer, na een zet van de duivel.
Dit bewijs voor de 3-engel laat zich gemakkelijk algemeen formuleren voor het geval van een
k-engel.
Er zijn 2 blokkades nodig, elk met een breedte van k vakjes. De duivel heeft dus maar 2k2 zetten
nodig. In die 2k2 zetten kan de engel zich maximaal k vakjes per beurt verplaatsen, dus de duivel
kan volstaan met blokkades op een afstand van tenminste 2k3 van de beginpositie van de engel.
Daarmee is bewezen dat de eendimensionale engel verliest. De duivel kan het speelveld nog iets
verder beperken. In het voorbeeld hierboven zijn door slimme keuzes te maken nog een paar vakjes te winnen. Maar voor het principe maakt dat natuurlijk niet uit; het is duidelijk dat de duivel
het kan winnen.
De engel in drie dimensies
Hoe zit het in drie dimensies? Als het in twee dimensies al moeilijk is om je voor te stellen dat een
engel met voldoende sprongkracht kan worden tegengehouden, is dat helemaal moeilijk voorstelbaar in drie dimensies. Een 1.000-engel heeft in één dimensie 2.000 vakjes waar hij naar toe kan
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springen (maar net was al te zien dat dit niet genoeg is), in twee dimensies zijn het er 4.004.000,
en dan is het vermoeden dat hij kan blijven ontsnappen. Maar daar gaat het hele probleem nu
juist om. In drie dimensies is het aantal plaatsen dat hij in één sprong kan bereiken opgelopen tot
8.012.006.000, dat de duivel die op tijd allemaal kan hebben geblokkeerd lijkt wel heel onwaarschijnlijk.
In 2005 bewees Martin Kutz [21] dat een 13-engel in drie dimensies altijd kan blijven ontsnappen.
Kutz construeert op ingenieuze wijze een hiërarchisch systeem van blokken, kubussen die zijn
opgebouwd uit kleinere kubussen, met als kleinste eenheden kubussen met een zijdelengte van
13. Hij laat zien hoe je kunt ontvluchten door op elk niveau bij te houden hoeveel speelruimte je
in ieder blok nog hebt. Er moeten altijd voldoende vluchtroutes open blijven, omdat de engel nu
eenmaal flexibeler kan bewegen dan dat de duivel de wegen kan blokkeren. Om het blok waarin
de engel zich bevindt, liggen andere blokken. Er is altijd minstens één blok dat in een begrensd
aantal zetten kan worden bereikt en dat voldoende ruimte houdt om ontsnapping daaruit op
dezelfde manier mogelijk te maken. En deze beschouwing geldt op ieder niveau van de door hem
gemaakte hiërarchie.
Uiteraard heeft Kutz zich de vraag gesteld of zijn aanpak ook werkt in twee dimensies. Daar is de
omweg die de engel soms moet nemen om op zijn voorschrift veilig in een ander blok te komen
zo groot dat niet kan worden gegarandeerd dat dit andere blok dan nog steeds veilig is. Hij loopt
hier aan tegen een hiërarchische versie van het bewijs van Conway en Blass (zie hoofdstuk 3) dat

een dwaas niet ontsnapt.
Onafhankelijk van Kutz kwamen ook Belá Bollobás en Imre Leader [46] met een bewijs dat een
driedimensionale engel die voldoende grote stappen kan maken in staat is om aan de duivel te
ontsnappen. Ook zij werken aan een hiërarchie van blokken, maar zetten een abstractere en algemenere redenering op, zonder aan te geven wat de precieze minimale stapgrootte is die de engel
tot zijn beschikking moet hebben. Ze formuleren daarna het vermoeden dat zelfs een 1-engel in
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drie dimensies kan winnen, ook als hij iedere stap naar een hogere laag loopt. Maar daarvoor
hebben ze geen bewijs weten te vinden.
De engel en de koning
Kutz [65] probeert het probleem van de tweedimensionale engel te reduceren tot een beheersbaar vraagstuk. Hij constateert dat de 2-engel twee voordelen heeft boven de 1-engel: Hij neemt
maximaal tweemaal zo grote stappen, en de muur moet tweemaal zo dik zijn wil hij worden
tegengehouden. Om het snelheidsaspect van het probleem scherp te krijgen definieert hij een kkoning. Dat is een koning die k stappen achter elkaar mag zetten. Hij mag na die k stappen niet
op zijn oorspronkelijke plaats terug zijn gekomen. Dat is nooit een probleem; Conway heeft ook al
eens aangegeven dat de engel nooit hetzelfde vakje nog eens hoeft te bezoeken en Kutz bewijst
hetzelfde voor de k-koning. Omdat de k-koning nooit terugkeert op een vakje waar hij geweest is
als de duivel aan zet is, is het ook geen probleem als de duivel dat specifieke vakje waar hij staat
ontoegankelijk maakt; hij zou er toch niet terugkeren. Vervolgens bewijst Kutz dat als voor zekere
k de k-engel kan ontsnappen, dat dan ook de 99k2-koning kan ontsnappen.

Zo heeft hij het probleem teruggebracht tot een ander probleem, waarbinnen hij kan zoeken naar
aaneengesloten routes voor een k-koning, in plaats van naar vrije velden voor een engel. Als de
duivel drie zijden van een vierkant heeft geblokkeerd en de vierde zijde helemaal open ligt, en
als de 2-koning zich aan de verkeerde kant van het vierkant bevindt, kan de 2-koning worden
ingesloten. Hierboven staat de strategie aangegeven waarmee de open kant kan worden afgesloten; de helft van de vakjes moet zijn geblokkeerd voor de koning in de buurt is. Met stappen
van 2 gaat dat net lukken. Als de koning net niet helemaal 2 stapjes per beurt mag doen heeft
de duivel tijd genoeg om zo’n val voor te bereiden. Maar wat is dat, net iets minder dan 2 stapjes
per beurt? Kutz introduceert daartoe de n/m-koning, die n stapjes mag doen, waarna de duivel m
vakjes mag blokkeren. De snelheid van deze koning is n/m.
Maar als je het zo doet is er wel een probleem. Stel je voor dat je een 1001/8-koning hebt. Die
gaat, is althans de bedoeling, nog iets sneller dan een 125-koning. Maar toch zou hij als hij zijn
zet heeft gedaan onmiddellijk door de duivel worden ingesloten. Dat lijkt onredelijk. Je zoekt dus
een ritme waarin de koning een aantal zetten mag doen, afgewisseld met telkens maar één zet
van de duivel, en de verhouding gaat zo goed mogelijk naar n/m. Voor iedere n/m kleiner dan 2
kan Kutz laten zien dat de n/m-engel kan worden ingesloten, door de timing zo te kiezen dat de
duivel rustig aan zijn val werkt en de koning er gericht naar toe kan leiden.
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6. Hoe los je het op?
Hoe pak je een probleem aan?
Veel wiskundeboeken en –presentaties gaan vooral over de inhoud en minder over de methode.
Lakatos [22] beschrijft hoe in het veelgebruikte boek van Rudin over analyse [33] ergens vanuit
het niets de functies van begrensde variatie worden ingevoerd. Bladzijden lang gaat het over
eigenschappen van deze functies, en pas na een hele tijd komt het konijn uit de hoge hoed en
wordt er een stelling bewezen door gebruik te maken van deze specifieke functies.
Polya schreef in 1957 een boek vanuit de vraag naar het hoe van de wiskunde, met de duidelijke
titel “How to Solve It?” [31]. Hij gebruikte termen als heuristiek, een redeneerwijze die je kan
helpen om een probleem aan te pakken, en hij verzamelde een hele collectie technieken om problemen te lijf te gaan. In bijlage 1 staat een korte samenvatting van zijn vragen. In een andere
discipline zou men het waarschijnlijk hebben over metacognitieve vaardigheden.
In dit boekje heb ik geprobeerd de weg naar de oplossing van het probleem van de engel te laten
zien in een vergelijkbare volgorde als door Polya wordt gesuggereerd. In hoofdstuk 1 wordt het
probleem verkend. In hoofdstuk 3 en 5 worden de zaken die al wel bekend zijn en de resultaten
van het oplossen van problemen die er op lijken besproken. Twee bijzondere toepassingen van de
vragen van Polya zijn hierboven speciaal benoemd: Extreme gevallen opzoeken en de dimensie
veranderen.
Extreme gevallen zoeken
De vaardigheid om bij een complexe opgave een simpel voorbeeld te bedenken onderscheidt
goede wiskundedocenten van middelmatige. Alleen als je vertrouwd bent met je vak kun je gemakkelijk switchen van niveau, van gemakkelijk naar ingewikkeld en weer terug, van algebra naar
meetkunde, van plaatjes naar getallen. Je kunt je leerlingen met een plaatje duidelijk maken wat
er in de tekst staat, je kunt een formule aannemelijk maken met een getallenvoorbeeld. En als je
het probleem zelf nog niet kunt oplossen kun je het zoeken in iets simpels: Nul invullen voor een
variabele en kijken wat er dan gebeurt, kijken naar de uiterste waarden van de onbekende. Dat
deed de Belg uit het begin van dit hoofdstuk, al hielp het hem door zijn onbesuisde optreden niet
echt verder.
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Van dimensie veranderen
Het zoeken in een andere dimensie is ook een uitwerking van de vragen van Polya. In één dimensie wordt duidelijk dat de duivel op tijd een hek moet plaatsen van voldoende breedte, in drie
dimensies blijkt de wendbaarheid van een engel met voldoende stapgrootte. En in de gebroken
dimensie van de 3/2-engel van Kutz wordt ook nog eens duidelijk dat kunnen vliegen de mogelijkheden van de engel enorm laat toenemen. Je wist het wel, of voelde het al wel aan. Maar het is
scherper neergezet.
Ook bij het bedenken van opgaven kan het veranderen van dimensie
een bekend probleem een nieuw gezicht geven. Burton en Hiron [5]
geven dat ook expliciet aan in de beschrijving van hun methoden om
nieuwe problemen te formuleren voor programmeerwedstrijden zoals de
informatica olympiade. Ze geven als voorbeeld het spelletje Clicks. Bij
dat spel kan de speler uit een rechthoek een aantal aan elkaar grenzende vierkantjes van dezelfde kleur weghalen; losse vierkantjes mogen
niet worden verwijderd. Er ontstaat dan een nieuwe situatie omdat de
andere vierkantjes doorschuiven; zo kunnen die losse vierkantjes vaak
ook weer aansluiten bij andere. Als je de gebieden in de goede volgorde
weghaalt, kun je zo weinig mogelijk vierkantjes overhouden.
Hiron maakte hiervan een opgave waarbij hij dit planningsprobleem (in welke volgorde haal ik
gebieden weg) verplaatste naar een snoer met kralen. Alleen aangrenzende kralen van dezelfde
kleur kunnen worden weggelaten. Hij laat een dimensie vallen en vervormt het tot een andere
structuur door begin en einde van de kolom op elkaar aan te laten sluiten.
Kun je er op een andere manier tegenaan kijken?
In mijn eigen opleiding tot leraar maakte ik kennis met de term blikwisseling. In een pakketje oefenmateriaal bundelen Van Dormolen en Doevendans [9] een aantal problemen waarbij de essentie er in zat dat je elk probleem altijd op verschillende manieren kunt aanpakken. Maar vaak was
de voor de hand liggende benadering veel minder handig dan een andere. Die andere vond je als
je het probleem op een andere manier kon benaderen. Een voorbeeld: 83 leden van een tennisvereniging spelen een toernooi om het clubkampioenschap. De eerste ronden spelen er 82 elk één
onderlinge wedstrijd; nummer 83 heeft deze ronde vrij. De winnaars gaan door naar de volgende
ronde, waarin zo nodig ook weer iemand vrij is. Hoeveel wedstrijden zijn er gespeeld voor de
clubkampioen bekend is? Je kunt dit probleem oplossen door het aantal wedstrijden per ronde
te tellen: 41+ 21+10+5+3+1+1=82. En daarna realiseer je je waarschijnlijk pas dat je wel wist
dat deze systematiek van dit soort toernooien een afvalsysteem wordt genoemd: Iedereen valt af,
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verliest één keer, behalve de winnaar. De lenigheid van geest die nodig is om problemen van alle
kanten te kunnen bekijken kun je maar beperkt trainen. Veel verschillende kanten leren kennen
is in ieder geval handig. Daarom hebben we veel verschillende wiskundevakken in onze opleiding
opgenomen. We proberen ook af en toe proberen stil te staan bij al die dwarsverbanden.
Het maken van dergelijke gedachtesprongen en het kiezen van nieuwe invalshoeken is uiteraard
niet voorbehouden aan wiskundigen. De goeroe van creatieve oplossingen en lateraal denken is
de Bono [2]. Zelfs als problemen niet kunnen worden opgelost, kan hij nog een bijdrage leveren,
zoals in het voorbeeld van de kantoorflat met de veel te trage liften. Iedereen mopperde op die
liften, maar er leek niets aan te doen. De Bono verplaatste de focus. De liften veroorzaakten
het probleem, maar het echte probleem was de tijd die mensen moesten doorbrengen terwijl ze
wachten op de lift. Hij adviseerde het management om op alle verdiepingen manshoge spiegels
op te hangen naast de liftingang en het gemopper werd een heel stuk minder.
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7. De engel breekt door
In 2006 was de tijd blijkbaar rijp voor een oplossing van het probleem van Conway. Onafhankelijk
van elkaar bewezen maar liefst vier wiskundigen dat de k-engel het bij voldoende grote k kan winnen. Een overzicht van alle vier kan worden gevonden op de website van Oddvar Kloster [46]. Er
zit wel iets troostrijks in dat de overwinning van de engel gevonden kan worden door te studeren
in het (werk van) Kloster. Hebben die monniken de eeuwen door zich toch niet voor niets teruggetrokken.
De bewijzen van Kloster [47] en Máthé [25] zijn het eenvoudigst te doorgronden. Ze bewijzen
bovendien dat iedere k-engel kan winnen vanaf k=2. Máthé’s bewijs is misschien nog iets eenvoudiger, maar Kloster geeft naast een bewijs ook een voorschrift voor de engel waarmee hij kan
winnen. Bowditch [4] bewijst het voor de 4-engel, Gács [45] alleen dat er een k bestaat waarbij
de k-engel kan winnen, zonder een exacte waarde voor k te geven.
De oplossing van Kloster voor een 2-engel
Oddvar Kloster is een Noorse wiskundige die als leerling in 1989 en 1990 deelnam
aan de Internationale wiskunde olympiade.
Onderstaande oplossing staat door Kloster aangegeven op zijn website over het
probleem van de engel.
Ik heb alleen de tekst vertaald en af en toe de voorbeelden wat verder uitgelegd.
De engel verklaart een deel van het speelveld tot verboden gebied. Aan het begin van het spel is
dat de helft van het vlak. Hij staat zelf op een vakje net rechts naast het verboden gebied.
De engel blijft op ieder moment op een vakje dat grenst aan het verboden gebied. Minstens één van de randen van het vakje waarop de
engel staat, maakt deel uit van de omtrek van dat verboden gebied.
Deze grens noem je het baken voor de engel en de hele omtrek van
het verboden gebied heet het pad van de engel. Als de engel aan de
beurt is, verplaatst hij het baken twee eenheden langs het pad. Hij
landt op het vakje naast zijn baken. Het baken wordt zo verplaatst
dat het verboden gebied altijd rechts van de engel blijft.
In de figuur hiernaast is een aantal mogelijke zetten van de engel te
zien. Het baken wordt geel aangegeven, het verboden gebied is rood
(de door de duivel ontoegankelijk gemaakte vakjes zelfs donkerrood). Er is te zien dat de engel in
de buurt van een hoek niet altijd zo ver springt als zijn vermogen hem toestaat.
Wanneer de duivel weer een vakje heeft opgegeten staat de engel voor de vraag of hij een aantal
vakjes zal toevoegen aan het verboden gebied en daarmee het pad zal aanpassen.
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Hij moet dat doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- Het verboden gebied blijft verbonden.
- Het pad achter de engel (tot en met het baken) blijft onveranderd.
- De lengte van het pad neemt toe met niet meer dan twee eenheden per door de duivel
opgegeten vakje dat aan het verboden gebied wordt toegevoegd.
Als gevolg van deze regels zal de engel, zodra de duivel zoveel plaatsen in de buurt van het pad
van de engel gegeten heeft dat dit een bedreiging voor hem gaat vormen, het betreffende gebied
verboden verklaren en erom heen lopen.
De afbeelding links, waar een val dreigt omdat de duivel nog twee vakjes kan blokkeren, wordt door de stap rechts opgelost; het pad loopt
door, het voorbije pad is niet aangepast en in plaats van drie zijn er nu
negen zijden van vierkantjes die het veranderde pad vormen.
De volgende afbeeldingen geven een wat
complexere situatie aan. Hier waren al wat
geblokkeerde vakjes, waarover de engel zich tot op dat moment geen
zorgen had gemaakt. Nu is het mogelijk het verboden gebied zo uit te
breiden dat de totale lengte van het pad zes eenheden groter wordt terwijl er drie extra geblokkeerde vakjes aan het verboden gebied worden
toegevoegd. Hij heeft nu weer een veilige weg voor zich. Het geblokkeerde grijze vakje zit hem niet in de weg en opnemen ervan in het verboden
gebied zou op zijn minst vier extra eenheden kosten. Daarom is het niet nodig.

In bijzondere gevallen kan het pad degenereren. Als de engel in een binnenhoek van het verboden gebied staat en de duivel eet het vakje waar hij staat (blijkbaar is dat mogelijk of wordt het in
ieder geval niet in de spelregels uitgezonderd), draait het pad 180º en staat de engel tijdelijk in
het verboden gebied. Uiteraard stapt hij daar meteen weer uit.
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Waarom werkt dit altijd?
Het is nu nodig dat wordt aangetoond dat de engel nooit op een al geblokkeerd of opgegeten
vakje kan landen. Als daaraan is voldaan is het zeker dat de engel altijd een veilige uitweg heeft.
In de eerste plaats geldt dit voor vakjes buiten het verboden gebied. De engel loopt alleen maar
langs de rand en ieder vakje langs de rand dat geblokkeerd wordt, wordt meteen opgenomen in
het verboden gebied. Dat maakt de lengte van het pad namelijk maximaal 2 eenheden groter.
In de tweede plaats moet je laten zien dat de engel nooit kan landen op een geblokkeerd vakje in
het verboden gebied. Dat is het geval, omdat de engel nooit in het verboden gebied terecht komt.
Als de duivel de engel in het verboden gebied wil laten landen, moeten vakjes aan weerszijden
van het pad worden geblokkeerd. Dan is het pad gedegenereerd en landt de engel op een soort
eiland in het verboden gebied.
Stel maar eens dat zo’n eiland in het verboden gebied wordt gemaakt door een soort val op te
zetten: tegen de klok in plaatst de duivel een grens van geblokkeerde vakjes totdat het pad achter de engel wordt geraakt. Dan degenereert het pad (blauwe blokjes in de figuur links). Maar om
een eiland met een gegeven afmeting te kunnen maken, moet de duivel een aantal vakjes opeten
en dat kost hem de nodige beurten. Dan kun je altijd teruggaan in de tijd en als engel op tijd ontdekken dat je in een val dreigt te lopen. De duivel kan pas beginnen met het eten van de negen
blauwe vakjes als de engel op zijn beginpositie is, anders neemt de engel zo’n vakje meteen op in
het verboden gebied. Dan heeft hij negen beurten nodig, maar in die negen beurten kan de engel
achttien stapjes zetten. En dan is hij, hoewel hij langs het pad blijft lopen, het gevaarlijke gebied
al weer uit.
Natuurlijk is dit maar een voorbeeld, maar iedere aanval van de duivel kan op een vergelijkbare
manier worden ontdoken. Op de website van Kloster staat een applet waarmee de ontsnapping
kan worden geoefend. En hoewel dat op zich niets bewijst, is het mij als regelmatige gebruiker
nooit gelukt om de engel tegen te houden.
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De oplossing van András Máthé voor een 2-engel
András Máthé is een jonge Hongaarse wiskundige. Hij studeert nog voor zijn PhD.
Hij introduceert het begrip vriendelijke duivel. Een vriendelijke duivel eet nooit een vakje waar
de engel in het verleden al eens naar toe had kunnen gaan. Als de engel tegen een vriendelijke
duivel speelt, heeft hij verloren als zijn speelterrein wordt begrensd. Anders zou de engel natuurlijk heen en weer kunnen blijven springen tussen twee vakjes die de duivel niet meer mag eten.
Máthé bewijst twee stappen: Hij laat zien dat als de engel van de vriendelijke duivel kan winnen,
dat hij dan ook van de echte duivel wint. En hij bewijst dat en hoe de engel kan winnen van de
vriendelijke duivel.
Ruwweg komt het er op neer dat de engel van een vriendelijke duivel kan winnen door te veronderstellen dat de helft van het vlak ontoegankelijk is (dat lijkt inderdaad erg op de manier waarop
de engel van Kloster begint). Uiteraard zijn ook de al door de vriendelijke duivel opgegeten vakjes
ontoegankelijk. De ontoegankelijke vakjes beschouwt de engel nu als de randen van een doolhof
en hij loopt langs die rand zoals je een doolhof wilt ontlopen, met de muur aan de linkerhand. Hij
bewijst dat een vriendelijke duivel een engel die zo te werk gaat niet kan tegenhouden.
Met een bewijs uit het ongerijmde (stel eens dat de duivel kan winnen, dan kan de vriendelijke
duivel ook winnen, maar die kan niet winnen, dus kan de duivel ook niet winnen) bewijst Máthé
ook zijn eerste stap. Gevolg van deze redeneervorm is dat Máthé wel heeft bewezen dat de engel
wint, zelfs voor k=2, maar niet laat zien hoe de engel kan winnen.
De oplossing van Brian Bowditch voor een 4-engel
Brian Bowditch is wiskundige aan de universiteit van Warwick. Ook
Bowditch maakt van het probleem van de engel eerst een ander spel, dat
hij gemakkelijker kan oplossen. Daarnaast bewijst hij dat uit de oplossing
van het andere spel blijkt dat de engel voor k=4 kan ontsnappen.
Bowditch verdeelt het oneindige schaakbord in tegels van elk vijf vakjes,
in de vorm van een kruis. De vakjes in het kruis zijn gelijkwaardig.
Hij maakt nu een spel 1, waarbij hij iedere kruisvormige tegel op een ander spelbord vervangt door een vierkant. In spel 1 kan de engel één stap
zetten in iedere beurt, maar alleen horizontaal of verticaal, niet diagonaal. De duivel kan per beurt maar één vijfde van een vierkant eten, dat
wil zeggen dat hij het vijf beurten lang moet aanvallen voor het vierkant
ontoegankelijk is geworden.
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Dat komt natuurlijk overeen met het eten van alle vijf vakjes van de oorspronkelijke kruisvormige
tegel. Als de engel in spel 1 naar een naburige tegel kan lopen, betekent dit dat de engel in het
oorspronkelijke probleem naar minstens één van de vijf vakjes kan lopen. Een 4-engel is vanuit ieder vakje binnen een tegel in staat om naar ieder vakje van een aangrenzende tegel te bewegen;
tegels grenzen in dit geval alleen als ze meer dan een punt gemeen hebben; dit in tegenstelling
tot het oorspronkelijke schaakbord!
Natuurlijk is het nu de vraag of de engel in spel 1 altijd een vrij buurvakje tot zijn beschikking
heeft. Hij bestudeert daarom de banen die de engel doorloopt in een tweede spel, waarbij de engel veilig kan terugkeren op een vakje waar hij al eens eerder is geweest. Hij laat zien dat iedere
baan van de engel bestaan uit een doorlopende curve en nul of meer lussen. Als de engel in spel
2 erin slaagt om de lussen weg te laten, is de overeenkomstige engel in spel 1 op tijd bij ieder
vakje dat hij wil bereiken. Maar dat betekent dat de 4-engel die gelijk op speelt altijd veilig is. Wat
de engel in spel 1 doet is net doen alsof hij in spel 2 zit, met enkele beperkende voorwaarden die
hem genoeg helpen om in de beide andere spelletjes overeind te blijven.
De oplossing van Peter Gács voor een voldoende hoge k
Peter Gács is een hoogleraar aan het Computer Science Department van de Universiteit van Boston.
Gács definieert een hiërarchie van dozen, op een vergelijkbare manier als Kutz dat deed bij het driedimensionale probleem. De engel plant zijn route zo dat hij op elk niveau op tijd zijn doos kan verlaten.
Zolang hij weet dat iedere kleinere doos voldoende open ruimte heeft om er doorheen te kunnen blijven
bewegen is hij veilig. Maar hier zit een probleem, waar Kutz al op had gewezen: De duivel kan zien
aankomen via welke doos de engel van plan is te reizen en heeft dan tijd genoeg om die specifieke doos
onveilig te maken. Om dit knelpunt te omzeilen is er een strategie nodig die de engel helpt om zijn keuze
voor een specifieke doos op de route zo lang mogelijk uit te stellen.
Gács oplossing is gebaseerd op het begrip aanval. Op ieder niveau spreekt hij over kolonies en cellen; de
kolonie is een doos op het huidige niveau, de cel een doos op één niveau lager. Vanuit een goede kolonie
(één waarin voldoende goede cellen zitten, waarbij goed uiteindelijk betekent dat er maar een beperkt
aantal plaatsen geblokkeerd is) probeer je een aangrenzende goede kolonie noordwaarts te bereiken. Je
gaat van een rij met goede cellen in de ene kolonie naar een rij met goede cellen in de volgende kolonie.
Dat doe je door je langs die rij te bewegen tot je een kolom hebt gevonden die uitsluitend uit goede cellen bestaat. En in elke cel, die op een lager niveau natuurlijk zelf weer een kolonie is, doe je hetzelfde.
Alleen wanneer er niet meer zo’n kolom bestaat met allemaal goede cellen, moet de aanval worden
ingezet. Als er teveel slechte cellen in dezelfde tussenliggende rij zitten, helpt ook een slingerroute niet.
Dan gaat hij vanaf de kolom met cellen links in iedere slechte cel proberen door te dringen. Als dat niet is
gelukt probeert hij het op een andere slechte cel, tot hij er doorheen is. Het pad dat hij zo kiest, ligt niet
van te voren vast; daarom werken de mechanismen zoals de duivel die tegen de dwaas inzet, niet in dit
geval; de keuzes waar de engel het gaat proberen worden zo laat mogelijk gemaakt.
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8. Hoe bestaat het?
De vreugde van de oplossing
Het vinden van een oplossing voor een wat ingewikkelder probleem kan je vervullen met grote
vreugde. De puzzelstukjes vallen in elkaar, je ziet hoe het in elkaar zit. Je bereikt in zekere zin een
piekervaring, je hebt de piramide van Maslov beklommen. Garaudy [13] noemt het een toestand
van transcendentie, boven de alledaagse dingen uit worden getild; in religieuze termen bereik je
voor even een staat van genade.
De Franse psychoanalyticus Jacques Nimier [26] schrijft over het verschijnsel dat wiskunde veel
emoties oproept bij leerlingen, veel meer dan andere op het oog minder rationele schoolvakken.
Wiskunde wordt ervaren als een wereld op zichzelf, een moeilijke, niet voor iedereen toegankelijke wereld. Daarbij hoort het je buiten gesloten voelen, de afwijzing, wanneer het je niet lukt.
In een recensie van het boek “Schoolpijn” beschrijft Aleid Truijens [37]: “De tweede redder was
een wiskundeleraar met een eivormig hoofd, een blije wiskundenerd, die helemaal niets deed
om in de smaak te vallen. Hij was totaal vervuld van zijn vak, hij was wiskunde. Deze wiskundige
Boeddha draaide de gebruikelijke methode om: Hij liet leerlingen versteld staan van wat ze wel
wisten. Aan het einde van het jaar voelden zelfs de allertraagsten zich opgenomen in een sekte
van mathematici.”
Over de vreugde van het begrip, het succes van je geestelijke worsteling, schrijft Jan Terlouw
in “De derde kamer” [36] als het gaat om Lotte, een vrouw die als wiskundige in de politiek is
geraakt:
“Omgaan met mensen is vormend voor het karakter; de eenzame uren met de boeken van
iemand met een studieuze aard zijn dat ook. Vraag Lotte wanneer ze het gelukkigst is geweest en
ze zal terugdenken aan de stille avonden – een grote pot thee op het komfoortje – waarin ze de
extase beleefde van het begrip, van het doorschouwen. Wiskunde kan een taaie rakker zijn, een
onbarmhartig tegenstander, die pas opgeeft als een scherp verstand tot het uiterste wil gaan. De
strijd met een mathematisch probleem kan zijn als wat een topatleet doormaakt: alleen wanneer
hij tot de grens gaat, als hij zijn lichaam kastijdt, als hij bereid is de felle pijn van de uitputting te
voelen, kan hij het record breken. Zo kan ook de worsteling zijn met het nog onbegrepene, met
de oplossing die zich schuil houdt in de weerbarstige formules.
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En even groot als de vreugde om het verbeterde record kan de bevrediging zijn van de vorser als
de natuur haar geheim prijs geeft, of als de manipulaties met de abstracte theorie leiden tot een
ordelijke mathematische
rangschikking, waarin iedere term een heldere, begripschenkende betekenis heeft.”
Een spelletje is een wereld op zichzelf, doet net zo afgesloten aan wanneer je geen vat hebt op de
regels of wat je tegenstander doet. Maar een spel waaraan je houvast krijgt, dat je snapt, waarin
je het spelverloop naar je hand kunt zetten, geeft af en toe dezelfde piekervaring, de emotie dat
de dingen op hun plaats vallen, dat je controle hebt en inzicht. Hetzelfde geldt met een puzzel.
Deze fascinatie kan iedereen beleven op zijn eigen niveau. Veel mensen beleven genoegen aan
het oplossen van sudoku’s of cryptogrammen. Meer dan honderdduizend Nederlanders spelen
bridge in clubverband. Natuurlijk is dat een sociaal fenomeen, train je als je ouder wordt je korte
termijn geheugen en hoop je de duivel van de dementie te kunnen blijven ontlopen. Maar de
emotie dat het af en toe goed gaat, dat het lukt, is een sterke verleider, voor iedereen die er ook
maar een beetje gevoelig voor is.
Deze emoties gun je je leerlingen. Iedereen heeft bij het leren succeservaringen nodig, moet zich
kunnen blijven concentreren en plezier in het vak houden. Anders komen die vragen steeds weer
terug: waarom we het doen, waar we eigenlijk mee bezig zijn. Natuurlijk moet je voor dat soort
vragen als wiskunde docent een antwoord paraat hebben. Maar voor af en toe. Als de vraag zich
aandient, is dat een teken dat je lessen niet op het goede spoor zitten.
Waarheden over denkbeeldige objecten
Nu is er toch wel iets bijzonders gebeurd. Er is een gedachte-experiment uitgevoerd, een werkelijkheid geschapen waarvan duidelijk is dat die niet op die manier bestaat (daarover zo nog
meer), en binnen die werkelijkheid is er een ware bewering gevonden: De 2-engel wint. Er is
door Conway iets bedacht, een spel op een oneindig schaakbord, maar dat is blijkbaar niet zo te
bedenken dat de duivel dit spel altijd zal winnen. Deze denkbeeldige wereld heeft een soort leven
op zichzelf, voldoet aan wetten die zich niet zomaar laten beïnvloeden.
Het gevoel dat een zelfgecreëerde wereld niet in alle opzichten te beïnvloeden is komt ook buiten
de wiskunde voor. Al lijkt het van een andere orde. De Noorse schrijfster Siri Hustvedt vertelt
[3] over een verhaallijn in haar boek “Het verdriet van een Amerikaan”: “Ik plan dat niet. Het
komt vanzelf. Het dringt zich op.” En over de verhouding tussen twee van haar hoofdpersonen:
“Ik wilde dat Erik en Miranda bij elkaar zouden komen, maar dat lieten ze niet toe. Ik ben geen
marionettenspeler. Die mensen worden echt. Ik heb ze niet in de hand.”
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Het heeft te maken met het karakter van de verbeelding.
Goedegebuure [16] schrijft over een literaire denkbeeldige
wereld: “Verbeelding heeft, zoals het woord al zegt, met
beelden te maken. De simpele opvatting wil dat die beelden opborrelen uit de fantasie. Wie beter weet, beseft dat
iedereen ze naar eigen smaak en inzicht en bewust dan wel onbewust kiest uit de onoverzienbare
hoeveelheid die de wereld voorhanden heeft. Om ze vervolgens op te slaan in het plaatjesboek
van het geheugen. Daaruit springen ze weer op de gekste momenten tevoorschijn, als een popup op het scherm van je computer.”
Het bestaan van de eenhoorn
De Romeinse schrijver Plinius [30] schrijft in zijn ”Naturalis Historia”:
“Er zouden in India ook eenhoevige ossen met 1 hoorn voorkomen en een wild dier, axis genaamd, met de huid van een hertenkalf maar met meer en wittere stippen, dan aan vader Leberis
gewijd. De Orseische Indiërs jagen op apen waarvan het hele lichaam wit is, maar het felste dier
waar ze op jagen is de eenhoorn, die wat betreft de rest van zijn lichaam op een paard lijkt maar
de kop heeft van een hert, de poten van een olifant en de staart van een everzwijn; het dier
maakt een diep brullend geluid en heeft een zwarte hoorn van twee el lang die midden op zijn
voorhoofd omhoogsteekt. Ze zeggen dat dit dier zich niet levend laat vangen.”
Voor een modaal portfolio is dit bewijsmateriaal genoeg: De eenhoorn bestaat.
De eenhoorn bestaat, als een literaire legende. De eenhoorn bestaat als een zoölogische blauwdruk. Maar de eenhoorn bestaat voor zover bekend niet als een levend wezen; niemand heeft er
één gezien, geen dierentuin heeft hem in de collectie. Het is denkbaar dat er ooit één geweest
is, of wellicht dat er nog ooit eens één tot ons zal komen. Maar in de klassieke zin van het woord
bestaat de eenhoorn niet [8].
Zo is het ook lastig om je uit te spreken over het bestaan van wiskundige objecten. Bestaan is
gerelateerd aan de omgeving, aan de vraagstukken die je wilt oplossen, aan de functie van het
object. √2 bestaat niet als een geheel getal of als een breuk, net zo min als een tropische vis
bestaat in de Poolzee. Maar binnen het leefmilieu van de reële getallen bestaat √2 en is het getal
springlevend.
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Hoe verwarrend discussies over het bestaan van begrippen kunnen worden is goed te zien in
onderstaande plaatjes van de bekende stripserie “Jan, Jans en de kinderen” van Jan Kruis [19].

Communicatie of existentie?
Ook in de informatica is de vraag naar de betekenis van het bestaan vaak gesteld. Uitgangspunt van
de bekende methode FCO-NIAM is dat het bestaan van objecten er niet toe doet. De methode is een
hulpmiddel om de communicatie erover te modelleren. In klassieke methodieken wordt onderscheid
gemaakt tussen objecten en de betrekkingen ertussen, entiteiten en relaties bijvoorbeeld. Een aardige
doorbraak in dat denken kwam op praktische gronden tot stand: Bij het maken van een CASE-tool,
een programma dat je kan helpen om de informatiemodellering uit te voeren, verving de auteur
de objecten door feiten waarin werd vastgelegd dat er objecten waren (dat wil zeggen, dat er over
objecten gesproken werd). Het leidde tot een artikel [23] waarvan de werktitel luidde: “Objecten zijn
in feite feiten”.
Met Guido Bakema, één van de auteurs van dat artikel, heb ik regelmatig gesproken over allerlei
aspecten van het bestaan. Ook als je niet gelooft dat zaken bestaan, kun je immers erover spreken.
Een goed voorbeeld is de kerk. Het kan zelfs veel waarde hebben om over God en Zijn betrokkenheid
op de mensen te spreken, ook als je niet gelooft of niet zeker weet of Hij bestaat. Hij bestaat in ieder
geval in de taal die we gebruiken, in de beelden die deze taal oproept in ons hart, wat dat ook is. Meer
valt er toch niet zeggen, spreken over goddelijke openbaring blijft altijd een menselijke uitspraak [20].
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De drie werelden van Popper
Als je spreekt over wiskunde loop je tegen twee tegenstrijdige zaken aan. Wiskunde is bedacht,
is een menselijke vinding, zoals de gloeilamp of de boekdrukpers. Maar de wiskundige objecten
hebben een eigen logica, hebben eigenschappen die zich vaak maar moeilijk laten ontdekken en
formuleren. Wiskunde heeft vaak meer weg van een schip op ontdekkingsreis dan van een uitvinderwerkplaats. De filosoof Karl Popper constateert dat deze tegenstelling te maken heeft met een
ontoereikend wereldbeeld. Mensen maken onderscheid tussen materie, de zaken die je aan kunt
raken en in een laboratorium kunt bestuderen, en geest, dat wil zeggen mijn geest of jouw geest,
de individuele gedachten die zich ergens in ieder van ons ophouden. Maar deze twee categorieën
zijn ontoereikend, net zoals de vier elementen aarde, water, lucht en vuur van de oude Grieken dat waren voor de natuurkunde. In zijn visie is wiskunde een objectieve werkelijkheid, niet
subjectief, niet materieel. Een ideale (tegenover materiële) werkelijkheid die objectief is omdat hij
ieders individuele bewustzijn overstijgt. De wiskunde zelf is het meest aansprekende bewijs van
het bestaan van zo’n ideale werkelijkheid.
Popper onderscheidt daarom drie werelden. De eerste wereld is de fysieke wereld. De tweede
wereld hangt samen met de manier waarop wij die fysieke wereld ervaren. Gedachten, emoties
en zelfbewustzijn zijn niet los te zien van het leven zelf. Maar in de loop van de evolutie is er iets
ontstaan als sociaal bewustzijn, traditie, taal, sociale instituties. Deze zaken zouden niet tot stand
zijn gekomen zonder het individuele bewustzijn, maar ze moeten op een ander niveau worden
bekeken. Dat niveau is Popper’s derde wereld. En in die wereld bevindt zich ook de wiskunde.
Wiskunde gaat niet om het bestuderen van een ideale werkelijkheid, die alleen nog maar ontdekt
hoeft te worden. Het is ook geen spelletje met alleen maar eigen symbolen en formules. Wiskunde komt voort uit het vermogen van mensen om op een wetenschappelijke manier dingen te
bestuderen en zo reproduceerbare resultaten te halen. Wiskunde bevindt zich in Popper’s derde
wereld, is een geesteswetenschap. Maar het heeft een natuurwetenschappelijke kwaliteit, je kunt
er dwingende gevolgtrekkingen maken die niet uitsluitend zijn terug te voeren op iemands individuele mening. En daarin onderscheidt het vak zich van de andere geesteswetenschappen.
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9. De engel reist verder
Een kleiner bereik volstaat
Johan Wästlund [61] was al bezig met het probleem van de engel toen de
vier oplossingsmethoden bekend werden. Hij ging toch nog verder met zijn
werk aan het probleem. Hij constateert dat de engel van Kloster slechts 16
van de 24 vakjes waar hij naar toe zou mogen springen gebruikt in iedere
beurt. In zijn (vervolg)onderzoek kiest hij eerst voor een opdeling van het oneindige speelveld in
driehoeken. Hij vindt zowel driehoekige verdelingen waarbij de duivel wint als verdelingen waarbij
de 1-engel wint. Hij laat bijvoorbeeld zien dat het de 1-engel
op een driehoekig rooster kan lukken om te ontsnappen, als
de engel in staat is ook naar vakjes te stappen die slechts met
één punt aan zijn eigen vakje grenzen.
En nu komt een fraaie stap: Wästlund laat zien dat dit driehoekige veld kan worden afgebeeld op het klassieke oneindige rooster, het schaakbord van Conway. De plaatjes hiernaast zijn vanuit wiskundig perspectief
volledig vergelijkbaar. Dat zou betekenen dat de engel in gedachten de zetten op het gewone
speelveld kan nadoen op het driehoekige, daar kan kijken naar zijn beste zet, en die terugvertalen
naar het gewone speelveld.
Maar als het driehoekje waarbinnen de engel staat op het linkerbord
met de punt naar beneden zou staan, zou de figuur op het rechterbord
natuurlijk gespiegeld zijn in de horizontale lijn waarop de engel staat. En
dat betekent dat de engel zich in iedere situatie kan beperken tot veertien
velden. Daarmee heeft Wästlund laten zien dat de engel nog minder bewegingsvrijheid nodig heeft dan in de eerdere bewijzen bleek.
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Een zeshoekig speelveld
Van Taro Ito is het spel Chat Noir [46], dat online
kan worden gespeeld. Dit spel is een variant van
het oude Quadraphage op een zeshoekig speelveld. De kat kan worden ingesloten door de vakjes
om hem heen donker te maken. Ieder spelletje
begint met een door het toeval bepaalde collectie
donkere vakjes; als speler moet je meer vakjes
donker kleuren om de kat op tijd in te sluiten.
Opvallend genoeg krijgt de speler hier de rol van
de duivel. Het is volgens de maker van het spel
onduidelijk of in alle beginposities die het spel genereert de kat kan worden ingesloten.
Een soortgelijk idee had Bram Cohen [39]. Hij stelt een spel voor op een oneindig zeshoekig
speelveld waar onkruid en de tuinman elkaar bestrijden. De tuinman wil een aaneengesloten
gebied maken waarbinnen hij het onkruid opsluit. Uiteraard mogen de tuinman en het onkruid om
beurten een vakje inkleuren.
Gelukkig is er voor het spel van Ito wel een oplossing, als de overgang wordt gemaakt naar een
oneindige honingraatstructuur. De kat van Ito is dan een 1-engel of schaakkoning, maar op een
zeshoekig bord. De schaakkoning heeft acht buurvakjes, de kat maar zes. Omdat de schaakkoning
kan worden ingesloten, ligt het voor de hand om te denken dat ook de kat wel in een (groot) hok
kan worden tegengehouden.
Eens kijken of het bewijs uit hoofdstuk 2 ook voor de zeshoekige 1-engel geldt.
Als je wilt voorkomen dat de kat of de 1-engel voorbij een specifieke lijn kan komen, moet je er
voor zorgen dat er twee vakjes naast elkaar zijn die de weg voor de
1-engel blokkeren. In de situatie die hiernaast geschetst wordt kan
iedere zet naar rechtsboven (aangeduid met a) worden beantwoord
met het ontoegankelijk maken van cel z en iedere beweging naar links
beneden naar cel a’ wordt beantwoord met het opeten van z’. Als één
van beide zetten is gedaan, is de blokkade van de specifieke lijn alleen
maar sterker geworden en kan de 1-engel slechts opzij gaan in de
hoop dat de duivel hem laat ontsnappen.
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Om dat ontsnappen weer onmogelijk te maken zul je de hoeken van
het hek om de 1-engel al tijdig moeten neerzetten. Je kunt daarbij
kiezen uit twee modellen; je maakt een zeshoekig of een driehoekig
gebied waar je de 1-engel binnen wilt houden. Voor een zeshoekig
gebied heb je drie vakjes nodig per hoekpunt, dus in totaal 18 vakjes
voor je aan het verdedigen van een lijn toe bent. Voor een driehoekig
gebied heb je vier vakjes per hoek nodig, dus in totaal 12 vakjes.
In de figuur hiernaast zul je de lijn die van links midden naar rechts
boven loopt kunnen verbinden met de verticale lijn door een hoektoren van drie donkere vakjes. Je krijgt dan een zeshoek, met zes van
dit type torens. Als de engel langs de ene zijlijn loopt, zorgt de toren
ervoor dat hij de hoek om moet en daar heb je tijd genoeg om hem
met de andere lijn tegen te houden.
Je kunt ook voor de driehoekige oplossing kiezen. Dan wordt het speelveld van de engel begrensd
door de lijnen van links midden naar rechts boven en naar rechts onder. Een toren om dit driehoekige gebied af te bakenen bestaat uit de vier donkere vakjes.
Nu blijft natuurlijk nog de vraag over hoe je moet opereren om te voorkomen dat de 1-engel de
lijn gaat passeren. Dat is niet zo ingewikkeld. Zodra de 1-engel nog twee stappen van de zijlijn af
is, verhinder je de doorgang op de middelste van de drie plaatsen die hij zo zou kunnen bereiken. Gaat hij daarna naar a, dan beantwoordt de duivel dat met z, kiest hij voor a’ dan neemt de
duivel z’ weg. In beide gevallen is er een blokkade ontstaan waarbij je het tempo hebt om de lijn
afdoende te verdedigen en de 1-engel in de richting van een hoek te sturen. Het lijkt erop dat
deze strategie voldoende is; dan heb je op het moment dat de kat of de 1-engel twee stappen
van de rand af is twaalf zetten gedaan en kun je vervolgens op je gemak de lijn verdedigen.
Wellicht zou je denken dat de 1-engel kan winnen als hij naar het
vakje onder a’ kan manoeuvreren. Hij heeft dan namelijk twee lijnen
op afstand 2. Als je de ene afsluit kan hij de andere aanvallen. Maar
als je de situatie beter bekijkt, zie je dat het niet mogelijk is om op
dit vakje uit te komen zonder al eerder op een vakje op afstand 2 van
een lijn te zijn geweest, zoals het gele vakje hiernaast. En daarmee is
de dreiging weg, omdat die lijn al beter beveiligd is en de duivel alle
tijd heeft om ook de andere lijn af te schermen.
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Hoe groot wordt het uiteindelijke hek nu?

In deze figuur staat de rand van het hek donker aangegeven. Daarna komen in verschillende
kleuren gebieden met dezelfde afstand tot het uiteindelijke hek. Dat betekent dat het gebied met
afstand 14 tot het hek een zijde heeft van drie vakjes, het gebied met afstand 13 een zijde van
zes vakjes, en een gebied met afstand 0 een zijde van vijfenveertig vakjes. De hoekpunten daarvan hoeven niet te worden gevuld. Nu tekent de duivel een driehoek met een zijde van 45 uit ten
opzichte van de beginpositie van de 1-engel. Daar gaat hij naast de hoekpunten zijn drie torens
bouwen. Daarna blokkeert hij op de aangegeven manier de lijnen.
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Verbanden met de statistische mechanica?
R. Nandakumar [68] werd door de oplossingen voor het probleem van de engel op een idee gebracht. Hij ziet mogelijke parallellen met verschijnselen in
de statistische mechanica. Hij moest bij de engel meteen
denken aan begrippen als percolatie en Andersons lokalisatie (mijn natuurkunde is overigens niet goed genoeg om
uit te leggen wat hij daarmee bedoelt). Hij beredeneert
terecht dat de feitelijke baan van de engel in het tweedimensionale geval te beschouwen is als een fractal, omdat
het patroon dat deze baan laat zien schaalonafhankelijk
is. Dat is in lijn met de constructies die uitgaan van een
hiërarchie van dozen binnen dozen; fractals worden ook
altijd op een vergelijkbare recursieve manier opgebouwd.
Hiernaast staat bijvoorbeeld een H-fractal, die is opgebouwd uit allemaal kleinere H-fractals.
De veronderstelde relatie tussen zuivere wiskunde en theoretische natuurkunde komt in het volgende hoofdstuk nog verder aan de orde.
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10. Normen, waarden en vooronderstellingen
Over het toepassen van zuivere en recreatieve wiskunde
Er is een lange geschiedenis van wiskunde waar de uitvinders nog niets mee konden. Veel wiskunde
is ontstaan uit verwondering, uit het oplossen van puzzeltjes of het willen winnen van spelletjes.
Singmaster gaf in Boedapest [17] in een workshop over recreatieve wiskunde een opsomming van
problemen uit de zuivere of recreatieve wiskunde waar pas in een later stadium toepassingen bij zijn
gevonden. Een kleine selectie uit zijn lijst:
Aan de basis van de kansrekening staat de vraag naar de eerlijke verdeling van de inzet bij een gokspelletje dat niet kon worden afgemaakt. Degene die het eerst zes spelletjes zou hebben gewonnen
had recht op de hele pot. Toen het spel moest worden afgebroken had de ene speler vijf overwinningen, de ander nog maar drie. Omdat de speler met drie overwinningen alleen maar voor de pot
in aanmerking kon komen als hij de volgende drie spelletjes zou winnen, en de kans daarop is als
het een gokspelletje is 1 op 8, zal hij maar 1/8 van de pot krijgen en zijn tegenstander de resterende 7/8 (zie ook bijlage 2).
De meetkunde bij de Grieken was vooral een intellectuele oefening. De theorie over kegelsneden
bleek precies te bieden wat Kepler en Newton nodig hadden om de mechanica van het zonnestelsel
te beschrijven.
Wiskundigen hebben lang geworsteld met het vijfde axioma van Euclides. Dat zegt dat door een
punt buiten een gegeven lijn precies één lijn te tekenen is die evenwijdig is aan de gegeven lijn. In
de achttiende eeuw toonden verschillende wiskundigen aan dat meetkundes denkbaar waren die
een ander axioma als uitgangspunt hadden. Toen Einstein zijn algemene relativiteitstheorie formuleerde, zag hij in één van deze afwijkende meetkundes een goed model voor de ruimte.
Het puzzeltje van de zeven bruggen van Königsberg leidde tot de grafentheorie. Veel hedendaagse
planningsproblemen zouden zonder die theorie niet kunnen worden opgelost. De Nederlander
Dijkstra vond binnen de grafentheorie een algoritme voor het vinden van het kortste pad tussen
twee knooppunten, waar alle routeplanners dankbaar gebruik van maken.
Getaltheorie is eeuwenlang beschouwd als een filosofische activiteit. In ons digitale tijdperk is het
beveiligen van gegevens tegen misbruik alleen maar mogelijk omdat je gebruik kunt maken van de
inzichten over het ontbinden van getallen in priemfactoren.

56

Bij het oplossen van vergelijkingen kwam men vaak op getallen uit waarvan de betekenis volstrekt
onduidelijk was. De vergelijking x2+1=0 heeft geen gewone oplossingen. Wanneer je een nieuw
symbool introduceert voor de wortel uit -1 kun je in ieder geval met deze oplossingen rekenen. De
complexe getallen die zo ontstaan hebben eeuwenlang geen toepassing gehad. Bij de ontwikkeling
van de theorie over elektromagnetisme bleken deze getallen een buitengewoon bruikbaar hulpmiddel om bijvoorbeeld stroomkringen door te rekenen. Het kan ook zonder, maar dat is wel veel
omslachtiger.
Zoals al uit deze lijst blijkt, heeft wiskunde vooral veel toepassingen in de natuurkunde en techniek.
Davis en Hersh [8] beschrijven dat veel wiskundigen die met een onderafdeling van het vakgebied
bezig zijn, zozeer zelfs dat wereldwijd maar een handjevol collega’s met ze mee kan denken, als
vermoeden formuleren dat de wiskunde die ze bedrijven wellicht wel een toepassing zou kunnen
vinden in de fysica. De vermoedens van Nandakumar passen darmee heel goed in een traditie die
evenzeer op voorbeelden als op geloof is gestoeld.
De tegels van Penrose
Een regelmatige veelhoek is een figuur in het platte vlak waarbij alle zijden dezelfde lengte hebben
en alle hoeken even groot zijn. Iedereen die wel eens in een bouwmarkt komt weet dat er maar drie
regelmatige veelhoeken zijn waarmee je het vlak in zijn geheel kunt vullen: Het vierkant, de gelijkzijdige driehoek en de regelmatige zeshoek. Dat zijn precies de bouwstenen die in het voorafgaande
gebruikt zijn voor het speelveld van de engel. Het is gemakkelijk na te gaan dat er geen andere
regelmatige veelhoeken zijn.
De som van de hoeken van een driehoek is 180º. Bij een vierhoek is het 360º en als je zo verder
gaat komt er bij iedere nieuwe hoek 180º bij. Ieder hoek van een regelmatige n-hoek kan daarmee
worden uitgerekend: Er zijn n hoeken en de som van de grootte van de hoeken is (n-2)x360º. Dat
geeft de volgende groottes:
n
Som van de hoeken Hoek
3	180º
60º
4	360º
90º
5
540º
108º
6
720º	120º
Als n groter wordt, wordt de hoek van de n-hoek ook groter. Nu komen er een aantal n-hoeken in één
hoekpunt samen, de totale grootte van de hoeken bij dat hoekpunt is 360º en de grootte van de hoek
van zo’n regelmatige veelhoek moet dus een deler zijn van 360º. Alleen 60º, 90º en 120º voldoen
daaraan. De volgende kandidaat is 180º maar dan is er geen sprake meer van een echte hoek.
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Singmaster vertelde hoe zijn vriend Penrose als eerste een manier vond om toch ook regelmatige
patronen te maken op basis van het getal vijf. Hij gebruikte
tegeltjes met hoeken van (een veelvoud van) 36, en met twee
verschillende tegeltjes als grondvorm slaagde hij erin het vlak
te bedekken. Zonder dat er sprake is van een patroon dat zich
herhaalt. Singmaster claimt dat het logo van zijn universiteit,
met een dodecaëder erin, Penrose uiteindelijk op het idee
bracht.
In dit verband wordt wel gesproken over quasi-kristallen.
Kort nadat Penrose zijn vlakvulling beschreef, herkenden
materiaalonderzoekers in aluminiumverbindingen voorbeelden
van deze structuur. Tot op dat moment hadden ze de patronen
afgedaan als toevallige groeperingen, omdat ze niet de taal
hadden om de regelmaat te beschrijven.
Wiskundige opvoeding
Wiskundigen worden geschoold binnen een eigen subcultuur. Daarin worden de achterliggende
uitgangspunten soms maar weinig expliciet gemaakt. Veel spreekt vanzelf en maak je je door de
voorbeelden van je leermeesters eigen. En het proces dat er toe leidt dat je doorgaat in de wiskunde, selecteert ook op het spreken van de juiste taal, het passen in de groep, net zo zeer als op
de intellectuele kwaliteiten. Over dit soort zaken spraken we in de jaren tachtig op het Mathematisch Instituut van de universiteit Groningen in enkele werkgroepen met studenten en stafleden.
Een paar observaties:
Beoefenaars van de zuivere wiskunde vinden dat wiskunde elegant moet zijn, origineel, waarbij
je, als dat mogelijk is, aan de simpelste oplossing de voorkeur geeft. Als je extra begrippen of
aannames nodig hebt om je theorie rond te krijgen, kies je voor de eenvoudigste. Je hoopt dat
collega’s je werk elegant zullen vinden.
In de toegepaste wiskunde ligt de formele rechtvaardiging in de toepasbaarheid. Onderzoek met
perspectief is bij voorkeur interessant voor externe opdrachtgevers, je doet het niet als kunst om
de kunst. Het trefwoord voor toegepaste wiskunde is relevantie.
Ook in wiskunde onderwijs worden veel dingen niet altijd uitgesproken. Met
mijn derdejaars studenten behandel ik enkele problemen op hun eigen niveau.
In de figuur hiernaast is ABCD een vierkant en is de driehoek CDE gelijkbenig
met een tophoek van 150º. Gevraagd wordt de grootte van hoek AEB.
Het is duidelijk hoe studenten deze opgave zullen aanpakken, ook al blijkt dit
probleem voor de voor de hand liggende aanpak eigenlijk te moeilijk. Er is een
bepaalde verwachting die dit probleem oproept: Een onbekende aanduiden
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met een naam, meestal een letter, dan vergelijkingen opstellen en ploeteren tot je er uit bent.
Niemand tekent de figuur op schaal na en meet de hoek op. Niemand gaat aan de slag met de
kennis van de goniometrie, ook al komt de gedachte na verloop van tijd wel op. Bij deze afbeelding hoort een standaard werkwijze, en daar doe je heel lang een beroep op. (Zie ook bijlage 2
voor het antwoord.)
Ook leerlingen leren veel dingen niet uit boekjes, maar uit de voorbeelden van hun docent en uit
hun goed- of afkeuring: regels over de notatie van getallen, het gebruik van specifieke symbolen,
wanneer wel en niet afronden, hoe te tekenen. Lesmateriaal is daar maar zelden expliciet over. In
onze eigen praktijk lopen wij tegen dit soort zaken aan als het gaat om onze afstandsstudenten:
We zijn nooit precies genoeg, er zijn altijd onuitgesproken spelregels, normen en waarden met
betrekking tot ons vak. Met je reguliere studenten kom je daar wel mee weg, compenseer je je
materiaal met je eigen toelichting. En binnen de lerarenopleiding zijn we er nog steeds niet aan
gewend dat dit op afstand anders werkt. Omdat we op onze eigen normen, waarden en vooronderstellingen niet genoeg reflecteren.
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11. De engel in de spiegel
En daar is het woord gevallen: Tijd om te reflecteren. Eerst maar weer even terug in mijn eigen
geschiedenis.
In de gereformeerde traditie bestaat de prediking uit de uitleg van het woord. De toepassing is
het laatste deel van de preek. Van oudsher werd een grote verantwoordelijkheid daarvoor bij de
luisteraar zelf neergelegd.
Mijn toepassing en mijn conclusies zullen een zekere mate van abstractie hebben. Ze zijn geformuleerd in de taal van de probleemstelling. Maar de verleiding is groot om aan de lessen van de
engel ook een aantal lessen voor jezelf te verbinden.
Een viertal aanbevelingen om als engel te blijven doorgaan:
1. Stel zelf de grenzen vast tussen goed en kwaad.
Formuleer als je je doel wilt bereiken, voldoende bewegingsvrijheid wilt houden en je de pas niet
wilt laten afsnijden, de grens tussen jouw speelterrein en het verboden gebied. Houd daaraan
vast.
2. Beweeg je altijd op het randje.
De manier om de weg naar buiten te vinden is het blijven volgen van de grens tussen goed en
kwaad.
3. Wees bereid zo nodig terrein op te geven en je grenzen bij te stellen.
Het is onvermijdelijk dat je op jouw gebied dingen kwijt raakt. Ben je daarvan bewust, pas je
grenzen eraan aan, maar houd je voor ogen dat je eigen gebied oneindig groot blijft. Daar kan
geen duivel iets aan af doen!
4. Je hebt je vleugels niet voor niets gekregen.
Alleen als je bereid bent te vliegen kun je blijven ontsnappen. Loop je stapvoets, behoedzaam,
den ben je voorspelbaar en te pakken te nemen.
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De fractal van Koch
De 1e figuur hieronder ontstaat als een je verticaal lijnstuk als uitgangspunt neemt en daarop telkens dezelfde bewerking loslaat: Je vervangt ieder lijnstuk door vier kleinere, gegroepeerd zoals
in de 2e figuur hieronder.

Begin- en eindpunt liggen ook als je deze vervanging oneindig vaak hebt uitgevoerd, telkens op
een kleinere schaal, nog op dezelfde lijn. En ook als je de limietfiguur, de fractal volgt, kom je oneindig vaak terug op het oorspronkelijke lijnstuk. Maar de weg die je aflegt, heeft een oneindige
lengte.
Volgens Benoit Mandelbrot [24] geeft de fractalmeetkunde een beter model van de werkelijkheid
dan de klassieke meetkunde. Een rivier is geen rechte lijn, een berg is geen kegel of piramide.
Kanalen en flatgebouwen kun je beschrijven met klassieke meetkunde, maar dan gaat het om
mensenwerk, niet om de natuur zelf.
Het verhaal gaat door
Zo heb ik een verhaal verteld over wiskunde, didactiek, filosofie, leraren opleiden. Ik ben met
een lijn begonnen, heb telkens een nieuw verhaal verteld in dat verhaal, om hopelijk ergens de
lijn weer op te pakken. En zo telkens opnieuw en opnieuw. Reflecteren is zo’n lijn zoeken, daar
op een goede manier weer op terugkomen. De baan van de winnende engel is een fractal en in
zekere zin is dit verhaal dat ook. Je kiest voor een zekere mate van detaillering, je ervan bewust
dat je op een bepaald moment moet stoppen. Hoewel het verhaal natuurlijk blijft doorgaan. De
lengte van elke fractal is immers oneindig.
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Bijlage 1. Polya
Samengevat door Peter Alfeld [62].
1.

Begrijpen van het probleem

Je moet snappen wat het probleem inhoudt en wat er van je gevraagd wordt.
Wat is er onbekend? Wat zijn de gegevens? Wat zijn de voorwaarden?
Is het mogelijk om aan die voorwaarden te voldoen? Is de voorwaarde voldoende om wat je nog
niet weet te bepalen? Of is er meer nodig? Of heb je redundante informatie? Of wellicht zelfs
tegenstrijdige?
Maak er een afbeelding bij. Voer passende notatie in.
Scheid de verschillende delen van de randvoorwaarden. Kun je ze opschrijven?
2.

Een plan maken

Vind het verband tussen de gegevens en wat je nog niet weet. Je moet misschien eerst enkele
hulpproblemen oplossen als je het verband nog niet ziet. Uiteindelijk heb je een plan nodig om tot
de oplossing te geraken.
Heb je het probleem al eens eerder gezien? Of hetzelfde probleem in een ander jasje?
Ken je een probleem dat ermee in verband staat? Weet je daardoor van stellingen die je kunnen
helpen?
Kijk naar de onbekende. Kijk of je een bekend probleem kunt bedenken met dezelfde onbekende.
Hier is een probleem dat lijkt op dat van jou dat al wel is opgelost. Kun je het gebruiken? Kun je
het resultaat ervan gebruiken? Kun je de oplossingsmethode gebruiken? Moet je iets toevoegen
aan je probleem om die methode te kunnen gebruiken?
Kun je het probleem ook anders formuleren? En nog weer eens anders? Ga eens terug naar de
definities.
Als je het probleem niet kunt oplossen, probeer dan eerst een verwant probleem. Kun je een
meer toegankelijk verwant probleem bedenken? Een algemener probleem? Een meer specifiek
probleem? Een analoog probleem? Kun je een deel van het probleem oplossen? Laat eens een
deel van de randvoorwaarden weg; in hoeverre kun je het onbekende dan vastpinnen, hoe kan
het nog variëren? Kun je iets bruikbaars afleiden uit de gegevens? Kun je aan andere gegevens
denken die je kunnen helpen om het onbekende te vinden? Kun je de gegevens of het onbekende, of desnoods allebei, zo aanpassen dat de afstand tussen de nieuwe gegevens en het nieuwe
onbekende er kleiner van wordt?
Heb je alle gegevens eigenlijk wel gebruikt? Heb je alles van de randvoorwaarden benut?
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Heb je gebruik gemaakt van alle notatie die bij het probleem hoort?
3.

Voer je plan uit

Als je je oplossingsplan volgt, controleer dan iedere stap. Ben je er zeker van dat de stap correct
is? En kun je dat ook bewijzen?
4.

Kijk terug

Onderzoek de oplossing die je hebt gevonden.
Kun je het resultaat controleren? Kun je de redenering controleren?
Kun je de oplossing ook anders afleiden? Kun je dat in één oogopslag zien?
Kun je het resultaat of de methode ook voor andere problemen gebruiken?
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Bijlage 2. Enkele wiskundige uitwerkingen
Een stomphoekige driehoek kan in een aantal scherphoekige driehoeken worden opgeknipt

In de figuur hierboven is driehoek ABC stomphoekig (want hoek C is stomp). Omdat je een
gestrekte hoek niet kunt opdelen in twee scherpe hoeken moeten bij alle punten op de oorspronkelijke lijnstukken tenminste drie lijnstukken samenkomen. Dat is bij de punten D, E, F en G het
geval. Het lijnstuk vanuit C, dat de stompe hoek in twee scherpe hoeken opdeelt, mag niet tot AB
doorlopen, dus moet ergens midden in de driehoek samenkomen met andere lijnstukken.
Omdat bij M tenminste 5 lijnstukken moeten samenkomen en vier ervan niet naar een hoekpunt
zullen gaan, zullen er tenminste zeven driehoeken ontstaan. Met minder kan het niet.
Dat het altijd met zeven driehoeken kan is lastiger te laten zien; maar een geschikte keuze van M
zal altijd leiden tot een mogelijke oplossing met zeven driehoeken (bewijs op basis van gezag van
de auteur).
Het afgebroken dobbelspel
Na 8 spelletjes heeft A er 5 gewonnen, B 3. Wie het
eerst 6 spelletjes heeft gewonnen, wint de pot.
Bovenin de beginsituatie, daarna op iedere regel de
situatie na het volgende (niet gespeelde) spelletje. In
totaal is de kans van A om te winnen 7/8.
De oplossing komt van Pascal en wordt beschouwd als
het begin van de moderne kansrekening.
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Hoek AEB
Driehoek AEB is gelijkzijdig.
Cirkel AB om vanuit A en vanuit B. De bogen snijden elkaar in E. Als E
het snijpunt is, is gemakkelijk te laten zien dat hoek CED gelijk is aan
150º. Hoek ADE en hoek AED zijn namelijk elk 75º.
Zonder deze blikwisseling heb je het lastiger. Je kunt punt E spiegelen in de lijn BD. Er ontstaat een driehoek AFD die congruent is met
driehoek CED. Dan is het een kleine stap om te laten zien dat driehoek
DEF gelijkzijdig is, en dan zijn de driehoeken AFD en AFE ook congruent. En dan is AEB gelijkzijdig.
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Bijlage 3. Getallen
Iedereen leert tellen. De getallen waarmee je dat doet noem je de natuurlijke getallen: 1, 2, 3
en zo kun je maar doorgaan. Later werd ook 0 nog bij deze natuurlijke getallen gerekend. Als je
twee natuurlijke getallen bij elkaar optelt of met elkaar vermenigvuldigt krijg je altijd weer een
natuurlijk getal.
Als je terugtelt houd je op bij de 0. Wil je nog verder terug, dan kom je op het gebied van de negatieve getallen: -1, -2, -3 en dan kun je weer blijven doorgaan. Je kunt deze getallen bij elkaar
optellen, met elkaar vermenigvuldigen en van elkaar aftrekken.
Als je verhoudingen van gehele getallen neemt krijg je naast de getallen die je al hebt ook de
breuken. Het totaalpakket heet de verzameling van rationale getallen. Dat zijn breuken zoals ½
en ¼ maar natuurlijk ook getallen als -3½. Ook alle delingen van tot nu toe bekende getallen kun
je nu uitvoeren.
In de figuur hiernaast is de lengte van een zijde van het vierkant 1. De Grieken worstelden ermee
dat de lengte van de diagonaal van dat vierkant niet kon worden geschreven als een rationaal getal. Hieronder zie je een bewijs zoals Euclides dat in de vierde eeuw voor Christus al formuleerde.
Veronderstel dat √2 een rationaal getal is en dus te schrijven als het
quotiënt van twee gehele getallen.
Van die twee gehele getallen zoek je alle gemeenschappelijke delers,
en vervolgens deel je zowel teller als noemer door die delers. Het resultaat is dat de wortel uit 2 geschreven kan worden als a/b, waarbij
a en b gehele getallen zijn zonder gemeenschappelijke delers. De
grootste gemene deler van a en b is bijgevolg 1; anders geformuleerd: er is geen gemeenschappelijke deler groter dan 1.
Nu volgt hieruit: b√2=a. Kwadrateren links en rechts van het
gelijkteken levert: 2b2=a2. Daaruit volgt dat a2 een even getal is. Het kwadraat van een oneven
geheel getal is altijd oneven. Dus kan a niet oneven zijn en is a zelf even. Zeg a = 2p, met p een
geheel getal. Daaruit volgt weer: 2b2=a2=(2p)2=4p2 en dus b2=2p2. Je ziet dat b2 even is, en
op dezelfde manier als hierboven bij a, kun je de conclusie trekken dat b ook even is.
Zowel a als b is dus even en bijgevolg deelbaar door 2; hieruit volgt: de grootste gemeenschappelijke deler van a en b is groter dan 1 (minstens 2)! Dit is echter in tegenspraak met de keuze van
a en b, die immers geen gemeenschappelijke deler hebben. Deze veronderstelling was bijgevolg
verkeerd en daarmee is bewezen dat de wortel uit 2 een irrationaal getal is. Q.E.D.
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Deze stelling werd in 1989 uitgeroepen tot de meest indrukwekkende stelling uit de wiskundegeschiedenis.
Ook bij de cirkel red je het niet met de rationale getallen. De cirkel met
diameter d heeft een omtrek die ruim driemaal de lengte van de diameter is. De vaste verhouding tussen omtrek en diameter wordt aangeduid
met de Griekse letter π. De waarde van π is bij benadering 3,14159…
In de oudheid werd π benaderd met 3 (zoals bij de beschrijving van de
omtrek van de zuilen van de tempel), of met 22/7 (dat is met 3,1428…)
een redelijke keuze.
Ook deze verhouding π is geen rationaal getal.
De getallen op de getallenlijn heten de reële getallen. Als je getallen in het decimale systeem
schrijft geldt dat rationale getallen of een beperkt aantal decimalen hebben (zoals ¼ = 0,25) of
een gedeelte dat zich herhaald (0,54545454….) Irrationale getallen kennen geen regelmaat en
hebben oneindig veel decimalen.
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