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John Horton Conway

• Originele wiskundige
uit 1937

• Jongste vermelding in
een overzicht van
beroemde wiskundigen

• Onder meer knopen,
getaltheorie, meetkunde

• En spelletjes…

http://www.aimath.org/publictalks/conway.jpg


  

The Angel Problem
• Gespeeld op een

oneindig schaakbord
• De k-engel mag 

iedere zet k stappen 
van de schaakkoning 
doen

• De duivel mag iedere
zet één vakje ontoe-
gankelijk maken



  

De duivel als Quadraphage



  

The Angel Problem
• Wie wint voor k=1000? Of voor kleinere k?

• Inzet van Conway:

– 100 dollar als je bewijst dat de engel 
wint

– 1000 dollar voor een bewijs dat de 
duivel het wint



  

The Angel Problem

• Voor k=1 is bekend dat de engel niet kan 
winnen (Berlekamp, 1982)

• In 1996 publiceerde Conway 
deelresultaten; zelfs de 1000-engel wint 
zeker niet gemakkelijk

• Pas in 2006 opgelost



  

Is dit wel een spel?

• Beide spelers hebben verschillende 
doelen

• Beide spelers hebben de keuze uit 
verschillende typen zetten

• Dit soort spellen heten partizan games



  

Kat en muis / Fox and hounds



  

Is het wel wiskunde?
• Gács: Het is een eenvoudig geformuleerd 

probleem en de oplossing ligt niet voor de hand. 
Voor de meeste wiskundigen is dat wel genoeg.

• Langer: 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… 



  

Gedachte-experiment

• Een oneindig schaakbord kun je niet 
kopen of maken

• Toch is het mogelijk je voor te stellen hoe 
een spel op zo’n bord zal verlopen

• Wiskunde zit vol met overgangen naar 
oneindig groot of klein



  

Hoe kom ik aan dit probleem?
• Op zoek naar spelletjes voor de 

Informatica Olympiade (jaarlijkse 
Windesheimprijs, www.codecup.nl)

• Ik vond op internet iets over het Molenspel 
en wilde er meer van weten

• Games of No Chance met The Angel 
Problem



  

Waar heb ik dat toch van?

• Reflectie bij wiskunde:
Wie heeft me dat geleerd?
Waarom werkt dat zoals ik denk?

• Zekerheden in de wiskunde:
Gezag van de docent of het boek
Vermoeden op grond van voorbeelden
Bewezen op grond van valide redenering



  

Bewijzen in de opleiding

• In de wiskunde: Een voorbeeld zegt niets, 
een redenering is nodig.
Een tegenvoorbeeld weerlegt een 
bewering.

• In de stage: Je portfolio bevat bewijs-
materiaal voor je competentieontwikkeling.
Dat zijn goedgekozen voorbeelden.



  

De duivel



  

De engel (van thuis)



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Shakespeare (sonnet 144)
'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.



  

Dualismes. Roger Garaudy
• Het hart op de tong (1976)
• Onze cultuur kenmerkt zich 

door tegenstellingen
• Nergens is dat duidelijker 

geanalyseerd dan in het werk 
van Marx en zijn volgelingen

• Jezus heeft in leven, dood en 
opstanding het overgeleverd 
zijn aan deze dualismes 
overwonnen



  

Conway lift mee…

• Wie heeft er nu sympathie voor de duivel?



  

Inzetten

• Conway deed het vaker (en had ook wel 
eens ongelijk)

• Met studenten: Hoe zeker ben je van je 
antwoord? Durf je er een fles wijn op in te 
zetten?

• Met leerlingen: Voorspel je antwoord!



  

Verkenningen. De 1-engel

• De 1-engel is de
schaakkoning.

• Mag vanaf zijn plaats 
naar 8 buurvakjes.

• Kan dus niet vliegen,
zoals een 2-engel



  

Kutz: Je kunt een lijn bewaken



  

Verdedigingstorens
• Begin met het plaatsen

van hoeken die uitwijken
onmogelijk maken.

• Na 36 zetten heeft de
duivel zijn verdediging
op orde

• Nu moet de engel nog
afstand 5 hebben tot
de rand van het vierkant



  

Het kan nog beter

• Methode van Kutz: 83 bij 83 vakjes

• Applet van Brouwer: 49 bij 49 vakjes

• Bewijs van Berlekamp: 32 bij 33 vakjes

• Conclusie: De 1-engel verliest



  

Conway en Blass 1994

De dwaas: Een engel waarvan de 
y-coördinaat iedere beurt toeneemt



  

Andere gehandicapte engelen
• De lakse dwaas: De y-coördinaat neemt 

niet af

• De relaxte dwaas: Gaat in de y-richting 
maar een beperkt aantal stappen terug

• De naar buiten gerichte dwaas: Vergroot 
in iedere beurt de afstand tot de 
beginpositie



  

Het geven van namen
• “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….”



  

Kelsey en Ottlik:
• “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.” 

• Bron: Adventures in Card Play



  

Ongedefinieerde begrippen
• Voorbeeld: Kenmerkende beroepssituatie

Naam van een periode
Naam van de beroepstaken in een periode
Type onderwijseenheid

• Gebruik van dergelijke termen is strijdig 
met de precisie die we onze studenten in 
de vakstudie willen bijbrengen



  

Wiskunde en informatica

• Wiskunde: Variabelennaam is een 
abstractie. Van woordformules tot gebruik 
van letters (vaak x en y)

• Informatica: Variabelennaam gebruik je 
ook om met mede-ontwikkelaars over je 
programma te communiceren. Gebruik 
zinvolle (lange) namen!



  

Noem het beestje bij de naam!
• “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.” 



  

In een andere dimensie

De k-engel in 1 dimensie verliest.



  

In drie dimensies
• Kutz bewijst dat een k-engel in drie 

dimensies kan winnen voor k≥13.

• Hij maakt een hiërarchie van blokken in 
blokken. De voorwaarden om een blok 
veilig te kunnen verlaten zijn op elk niveau 
hetzelfde.

• Zijn bewijs werkt niet in twee dimensies.



  

Van engel naar koning

• Kutz onderzoekt wat hij kan zeggen over 
een k-koning. Die mag k stappen doen, 
maar kan niet vliegen.

• Een k-engel heeft dezelfde bewegings-
mogelijkheden als een 99k2-koning.

• Hij introduceert ook een n/m-koning.



  

De n/m-koning

• Eerste idee: Na n stappen van de koning 
mag de duivel m vakjes weghalen.

• Knelpunt: Bijvoorbeeld de 1001/8-koning.

• Kutz bewijst dat iedere n/m-koning waarbij 
n/m kleiner is dan 2 kan worden 
opgesloten.



  

Problemen oplossen
• Veel wiskundeboeken beschrijven wel de 

resultaten, niet de weg er naar toe.

• Polya: How to solve it.
Ken je een probleem dat er op lijkt?
Kun je het probleem simpeler maken?
Kun je het in een andere dimensie?

• De Bono: Lateraal denken.

• Van Dormolen&Doevendans: Blikwisseling.



  

4 oplossingen in 2006

• Gács voor voldoende grote k

• Bowditch voor k=4

• Máthé voor k=2 (alleen existentiebewijs)

• Kloster voor k=2 (laat ook zien hoe)



  

De oplossing van Kloster



  

De methode Kloster

• Verdeel het speelveld in een verboden en 
een toegestaan gebied.

• De engel staat naast de grens tussen 
deze gebieden.

• Verleg zo nodig deze grens als vakjes in 
de buurt worden geblokkeerd.

• Loop/vlieg zo hard als je kunt, telkens 
langs de rand.



  

Een voorbeeld



  

Hoe bestaat het?
• Wiskunde is het vak

op school dat 
gepaard gaat met de 
meeste emoties.

• Succes is een piek-
ervaring (Maslov)

• Falen geeft het gevoel
buitengesloten te zijn.



  

Waarheden over denkbeelden



  

Plinius
• 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.



  

Bestaat de eenhoorn?

• Portfolio: Ja, zie Plinius. Het is een literaire 
legende

• Ja, als biologische blauwdruk

• Nee, niemand heeft er ooit één gezien 
(behalve in een film als Harry Potter)



  



  



  



  



  

Guido Bakema / FCO-NIAM
• Informatieanalyse modelleert de 

communicatie over het “universe of 
discourse”.

• Of objecten bestaan is niet van belang: 
“Objecten zijn in feite feiten.”

• Ook als God niet bestaat kun je over hem 
spreken en daar structuur in vinden.



  

Ontdekking of uitvinding?



  

De werelden van Popper

• De fysieke wereld (het zijn)

• De ervaring van die fysieke wereld 
(het bewustzijn)

• De wereld van de gedeelde ervaring
(het sociale bewustzijn)



  

De werelden van Popper

• De fysieke wereld (het zijn)        LICHAAM

• De ervaring van die fysieke wereld 
(het bewustzijn)                                  ZIEL

• De wereld van de gedeelde ervaring
(het sociale bewustzijn)                 GEEST



  

Wiskunde als 3e wereldvak
• 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. 



  

Op een ander speelveld

• Johan Wästlund: Vanuit een driehoekig 
speelveld “betere” resultaten.



  

Chat Noir



  

Verbanden met de fysica?
• R. Nandakumar: Mogelijke parallellen met 

verschijnselen in de statistische 
mechanica. Begrippen als percolatie en 
Andersons lokalisatie…

• 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. 



  

Recreatieve wiskunde

• Veel voorbeelden van wiskunde die pas 
veel later werd toegepast

• Er is een romantisch idee van een groot 
stuwmeer van kennis die waar nodig kan 
worden gebruikt

• Natuurkunde is hèt toepassingsgebied



  

Elegant of relevant

• Waardering voor wiskundig werk wordt 
bepaald door de eigen subcultuur.

• Zuivere wiskunde: Elegantie, schoonheid, 
eenvoudige aannames.

• Toegepaste wiskunde: Relevantie, status, 
verdienend vermogen.



  

Wiskundige opvoeding
• Docenten geven hun eigen waarden en 

normen ten aanzien van het vak door aan 
hun leerlingen.

• Dat gebeurt lang niet altijd bewust.

• Onderzoek van gangbare en eigen 
normen en waarden hoort op een leraren-
opleiding.



  

Aanbevelingen voor een engel:
• Stel zelf de grenzen vast tussen goed en 

kwaad

• Beweeg je altijd op het randje

• Wees bereid zo nodig terrein prijs te geven 
en je grenzen bij te stellen

• Je hebt je vleugels niet voor niets gekregen! 



  

De fractal van Koch
• Begin met een lijnstuk
• Vervang dat door vier kleinere:

• Blijf dat herhalen
• Na verloop van tijd vind je de lijn 

weer terug
• Je weet nooit of het is afgelopen
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