


Inhoud 
COLOFON 

u i t g a v e 
l'ylhagoras is een uitgave van het NIAM 

en verschijnt zes keer per jaar. 

lien jaargang loopt van septeinber tot en 

met augustus. 

ISSN:ÜÜ.1.V4766 

r e d a c t i e a d r e s 
F.rjcn Let'cber 

1'aculteit der toegepaste wiskunde 

Universiteit Twente 

Postbus 217 

"500 AE Enschede 

e m a i l 
pythagorasi» wins.uva.nl 

W W W 

www. wins. uva.nl/misc'pythagoras 

r e d a c t i e 
Klaas Pictcr Hart 

lirjen Lefeher 

RcncSwarltouw 

ChrisZaal 

e i n d r e d a c t i e 
fhrisZaal 

g r a f i s c h ontwrerp 
.loke Mestdagh. Ainslerdam 

Kitlv Molenaar. Amsterdam 

1 Hans Lauiweriei: 1923-1997 

2-3 Kleine nootjes 

Varia Historica 
4 Sonja Kovalewskaja 

Wiskundige notaties 
5 Kleuren, rondjes en dingen 

Priemgetallen 
6 t/m 9 Stellingen van Fermat en Euler 

10-11 Pythagoras Olympiade 

12 t/m 20 Descartes 
en zijn Nederlandse profeten 

Priemgetallen met de computer 
21 t/m 23 Priem of niet? 

24 - 25 Oplossingen Nederlandse 
Wiskunde Olympiade 

26-27 De vier-vieren-priJsvraag 

28 P r o b l e m e n 

29 O p l o s s i n g e n n r . 2 

30 A g e n d a 

32 O p l o s s i n g e n K l e i n e n o o t j e s 

z e t - e n druh«rerk 
Kon ink l i j ke van dcCiar i lc , Za l t homme l 



1 9 2 3 
Hans Lauiverier 
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Jan van de Craats 

Op 21 november 1997 is prof dr H.A. 
Lauwerier overleden. Hans Lauwerier, 
tot 1988 hoogleraar wiskunde aan de 
Universiteit van Amsterdam, was mede-
werker van Pythagoras en een van de be-
kendste Nederlandse schrijvers over wis-
kunde voor een breed publiek. Hij ves-
tigde zijn roem op dit gebied in 1987 
met het boek Fractals, uitgegeven bij 
Aramith. Dit is het eerste Nederlandsta-
lige boek over de wiskundige achtergron-
den van de prachtige fractalfiguren die 
omstreeks die tijd de wereld begonnen te 
veroveren. Hans Lauwerier stelde zich 
ten doel de in wezen heel eenvoudige 
wiskundige achtergronden ervan zo dui-
delijk mogelijk uit te leggen. Zijn ideaal 
was dat de lezer zelf achter de PC zou 
kruipen en met eenvoudige BASIC-pro-
grammaatjes zou gaan experimenteren. 
Aangemoedigd door het enorme succes 
van Fractals - het boek beleefde vele 
herdrukken en werd in verscheidene ta-
len vertaald - paste hij dezelfde formule 
toe in een hele reeks andere boeken voor 
hetzelfde publiek: lezers met een onder-
zoekende geest en een exacte belangstel-
ling. Daarbij richtte hij zich vooral ook 

op scholieren in de hoogste klassen van 
het voortgezet onderwijs en jonge stu-
denten. In een voortdurende stroom van 
creativiteit produceerde hij boeken over 
onderwerpen als symmetrie, oneindig-
heid, computersimulaties en chaos. De 
computer bleef een belangrijke rol spe-
len. In zijn visie leidde die zelfs tot een 
heel nieuwe manier van omgaan met wis-
kunde: "Wie een nieuw onderwerp wil 
bestuderen kan stukjes theorie afwisselen 
met computerexperimenten. Het is alsof 
men een wiskundeboek heeft met veel 
plaatjes, maar nu met plaatjes die men 
naar eigen believen kan maken en varië-
ren." Groot belang hechtte hij aan korte, 
overzichtelijke programma's zonder toe-
ters en bellen die de lezer zelf naar be-
hoefte kan aanpassen. De BASIC-pro-
gramma's waar zijn boeken en artikelen 
vol mee staan, tellen zelden meer dan 25 
regels. Zijn laatste gepubliceerde boek is 
het fraai geïllustreerde en wiskundig zeer 
interessante Chaos met de Computer 
(Epsilon Uitgaven, 1996). In het afgelo-
pen augustusnummer van Pythagoras 
verscheen nog een artikel van hem over 
de Mandelbrot-verzameling. In de ko-
mende nummers zal nog een tweetal 
stukken van zijn hand verschijnen. ^ 



K l e i n e 
Kleine nootjes zijn eenvoudige vraagstukken die door iedereen 
'gekraakt' kunnen worden, zonder enige Mfiskundige voorkennis. 
De oplossingen staan op p. 32 van dit nummer. 

l l W 
Drieling 
Douwe, Eise en Fokko zijn alle drie gebo-
ren op 28 februari 1981. Ze hebben alle 
drie dezelfde moeder en dezelfde vader. 
Toch is het geen drieling. Hoe kan dat? 

Lucifers 
Kun je uit de onderstaande figuur door 
twee lucifers weg te nemen twee vierkan-
ten overhouden? 
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nootjes 
Anderhalf 
Anderhalve kip legt anderhalf ei in an-
derhalve dag. Hoeveel eieren leggen zes 
kippen met dezelfde productiesiielheid in 
negen dagen? *' 

Twee vaders, twee zoons 
Twee vaders en twee zoons hebben iets te 
vieren en gaan uit eten. Na een overvloe-
dige maaltijd vragen ze om de rekening. 
De ober brengt een rekening voor slechts 
drie personen. De twee vaders en zoons 
zijn echter helemaal niet verbaasd. Kun 
jij dit uitleggen? 

Jantje woont samen met zijn vader en 
moeder op de dertigste verdieping van 
een groot flatgebouw. ledere morgen om 
acht uur trekt Jantje de huisdeur achter 
zich dicht, gaat met de lift vanaf de der-
tigste verdieping naar beneden en verlaat 
het flatgebouw richting school. Na 
schooltijd arriveert Jantje zo tussen vier 
en vijf uur weer bij het flatgebouw. Hij 
gaat met de lift tot de twintigste verdie-
ping, vervolgt dan zijn weg via de trap 
en opent hijgend de huisdeur... Weet jij 
waarom Jantje de laatste tien etages te 
voet aflegt? Er is een perfect logische 
verklaring! XV 

De gouden armband 
Dagobert heeft vijf gouden kettinkjes 
van vier schakels elk. Hij wil hier één 
armband van laten maken, een gesloten 
ketting van twintig schakels. De goud-
smid rekent voor elke schakel die hij 
moet openmaken en weer sluiten 10 gul-
den. Dagobert vreest dat dit hem 50 gul-
den gaat kosten. Maar het kan goedko-
per! Leg uit hoe dit kan. 
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S o n j a KovaleiATskaja 
Elsso Atzema 

jm Êm 

Sophia Vasilievna Kruskowskaja werd 
op 15 januari 1850 geboren te Moskou. 
Ze was een telg uit een redelijk welva-
rend Pools-Russisch geslacht. Als peuter 
werd zij liefkozend Sonja genoemd en 
naar Russisch gebruik werd deze naam 
ook de roepnaam voor de oudere Sophia. 
Al op zeer jonge leeftijd werd Sonja aan-
getrokken tot wiskunde. Haar oom, die 
een grote belangstelling voor wis 
kunde had, vertelde er haar veel 
over. Het verhaal gaat dat toen 
Sonja elf jaar was, de muren van 
haar kamer behangen waren met 
de pagina's van een boek over dif-
ferentiaal- en integraalrekening. Ze 
herkende verschillende dingen 
waarover haar oom haar ver-
teld had. Met de hulp van de 
leraar van de familie begon ze 
wiskunde te leren. Toen Sonja's 
vader verder studeren verbood, 
leende ze een algebraboek dat ze 's nachts 
bestudeerde, terwijl de rest van de familie 
sliep. Een paar jaar later stond haar vader 
haar toe privéles te nemen. Toen ze 17 jaar 
was had ze voldoende wiskunde geleerd 
om aan de universiteit te kunnen studeren. 
In Rusland was het vrouwen niet toege-
staan te studeren. In het westen konden 
vrouwen wel studeren, maar ongetrouwde 
vrouwen mochten Rusland niet verlaten. 
De enige oplossing was een echtgenoot te 
vinden! Dat lukte in de persoon van Vladi-
mir Kovalewski, met wie Sonja in 1868 

een (schijn)huwelijk aanging - vandaar de 
achternaam waaronder zij bekend zou 
worden. In 1869 vertrok het paar naar het 
westen. Aanvankelijk studeerde Sonja 
wiskunde in Wenen en Heidelberg, maar 
al spoedig reisde ze af naar Berlijn om bij 
de wereldberoemde professor Karl Weier-
strass te studeren. Een titel behalen was 
vrouwen in principe niet toegestaan, maar 
Weierstrass had grote waardering voor 
Sonja en regelde voor haar dat ze toch de 

1 |^ nodige papieren kon behalen om 
9 ^ aan een carrière in de wiskunde 

T te kunnen werken. Haar eerste 
' ^ ^ artikelen dwongen zoveel bewon-

'^"4) dering af dat haar toekomst als 
wiskundige verzekerd leek. 
Allerlei problemen thuis met haar 

familie en met Vladimir dwon-
gen haar echter de wiskunde 
tijdelijk de rug toe te keren. 

Vijf jaar later lukte het de 
Zweedse wiskundige Gustaf 

Mittag-Leffler voor haar een po-
sitie in Stockholm te verkrijgen, van 
waaruit zij haar wiskundig werk voort-
zette. 
Sonja vergaarde niet alleen bekendheid als 
wiskundige, maar ook als publieke per-
soon. Waar ze ook ging, altijd werd er in 
de plaatselijke pers aandacht aan haar 
geschonken. Sonja was een fascinerende 
persoonlijkheid, ze was een mooie vrouw 
en ze kon een schitterende conversatie 
voeren. Ze publiceerde gedichten en ander 
literair werk. In 1891 stierf Sonja aan de 
gevolgen van een verwaarloosde griep. ^ ^ 

4 Varia Historica 
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In een volgend nummer zullen we het cryptosysteem RSA 
uitleggen. Dat Is een veel gebruikte methode om elektronische 
boodschappen te vercijferen. Voor zover bekend valt RSA 
niet te kraken als je je sleutels maar goed kiest. 
Daarbij spelen grote priemgetallen een belangrijke rol. 

Stellingen vai 
Jan van de Craats 

Het cryptosysteem RSA is gebaseerd op 
eeuwenoude methoden uit de getal-
theorie. In de vorige nummers hebben 
we al wat bouwstenen behandeld: ont-
binden in factoren, grootste gemene de-
lers, het Euclidisch algoritme, modulair 
rekenen. In dit artikel dragen we de 
laatste steentjes bij: de kleine stelling van 
Fermat en een stelling van Euler. 

X 1 2 3 4 5 6 
1 1 2 3 4 5 6 
2 2 4 6 1 3 5 
3 3 6 2 5 1 4 
4 4 1 5 2 6 3 
5 5 3 1 6 4 2 
6 6 5 4 3 2 1 

Tabel 1. Vermenigvuldigen modulo 7. 
Alle rijen zijn op volgorde na gelijk. 

Kijk eens naar Tabel I, de vermenigvul-
digingstabel bij het rekenen modulo 7. Je 
herinnert je dat we daarbij alleen maar 
over de getallen O, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
beschikken. Het is als het ware een klok 
met zeven cijfers. Kom je bij de 7, dan 
begin je weer met 0. Je ziet bijvoorbeeld 
dat 5 X 4 in dit modulaire systeem gelijk 
is aan 6. Bij gewoon rekenen zou er 20 
uit komen, dat wil zeggen 2 x 7 + 6, 

maar veelvouden van 7 worden in dit sy-
steem weggelaten. De notatie is: 

5 x 4 = 6 iiiüd 7. 

In Tabel 1 hebben we de vermenigvuldi-
gingen met O weggelaten; die leveren al-
tijd O op. Opvallend is dat elke andere 
regel alle getallen van I tot en met 6 be-
vat. Uit Stelling I hieronder zal volgen 
dat dit ook in het algemeen geldt als de 
modulus een priemgetal p is: elke rijtje 
getallen a, 2a (/? — 1)« uit de verme-
nigvuldigingstabel is modulo p op vol-
gorde na gelijk aan de rij 1,2 /' — 1 • 
Als de modulus geen priemgetal is, is dit 
niet waar. Kijk bijvoorbeeld naar 
Tabel 2, de vermenigvuldigingstabel 
modulo 9. De derde en de zesde rij be-
vatten alleen maar de drievouden O, 3 
en 6, en dat komt omdat de modulus 9 
zelf ook een drievoud is. Maar op de an-
dere rijen staan wél alle getallen van 1 
tot en met 8. De algemene stelling voor 
rekenen modulo m luidt als volgt. 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 
2 2 4 6 8 1 3 5 7 
3 ?, 6 0 3 6 0 3 6 
4 4 8 3 7 2 6 1 5 
5 5 1 6 2 7 3 8 4 
6 6 3 0 6 3 0 6 3 
7 7 5 3 1 8 6 4 2 
8 8 7 6 s 4 3 2 1 

Tabel 2. Vermenigvuldigen modulo 9. 
Niet alle rijen zijn op volgorde na gelijk. 



Stelling I. Als ggd{a.m) = 1 dan is de Tabel 1 kun je controleren dat voor 
rij a, 2a {m - l)a hij rekenen p = l geldt dat P = 6, maar voor ons 
modulo m op volgorde na gelijk aan de verhaal doet de precieze waarde van P 
( 7 / 1 , 2 m—\. er niet toe. We beweren echter dat 

P-^ = \. Dat spreekt haast vanzelf: in 
We keren weer terug tot het geval dat de P- = P x P kan ik elk getal aan zijn in-
modulus een priemgetal p is. Kijk als verse koppelen; elk koppel geeft I als 
voorbeeld maar weer naar Tabel 1. In product, dus het totale product is ook 1. 
zo'n tabel komen alle getallen 1, 
2 (/; - I) in elke rij voor. In het bij-
zonder staat in elke rij het getal 1. Dat 
betekent dat er bij elk getal a tussen 1 en 
p - I een getal b is met 

b X a = \ mod/; 

We noemen h de inverse van a. Bekijk nu 
het getal \x2x---x{p-\). Dat is het 
product van alle getallen in een wille-
keurige rij van de vermenigvuldigingsta-
bel. In ons modulaire systeem komt er 
weer een van de getallen van 1 tot en 
met p - 1 uit. Noem dat getal P. In 

jtewijs van Stelling i l 
Us niet alle getallen 1, l,....m-\ m 
3'n rij voorkomen, moet minstens één 

|an die getallen op meerdere plaatsen ^ 
laan. Dan zijn er twee getallen / en / > 
lissen 1 en m-\ met / < / waarvoor 
eldt dal 

i X a =j X a mod m. i 
)ftewel: (/ - i)a is deelbaar door m.i 
laar ggd{a.m) = 1, dus moet j - i deel- | 
lar zijn door m. Dat kan niet, want 

/ is een positief getal dat kleiner is 
l an ni. 

7 Priemgetallen 
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Nu valt ons direct een patroon op: op 
elke regel staat weer hetzelfde stel getal-
len, namelijk alle getallen a waarvoor 
ggd(a, w) = 1. Dat dit inderdaad ook 
voor willekeurige m geldt, kun je net zo 
bewijzen als in Stelling 1. 
We kunnen op de gereduceerde vermenig-
vuldigingstabel precies dezelfde truc toe-
passen. Noem het product modulo m van 
alle getallen in een rij weer P, en noem 
het aantal getallen in zo'n rij ^(m). Die 
geleerde notatie is van Euler zelf afkom-
stig. Hij gebruikte de Griekse letter ip 
(uitspraak: 'phi') en sindsdien spreken 
we in de wiskunde over de 'phi-functie 
van Euler'. Blijkbaar geldt (^(9) = 6, 
en uit wat we in de vorige paragraaf heb-
ben afgeleid, volgt onmiddellijk dat 
tp(p) = p - \ voor elk priemgetal p. Er 
zijn ook algemene formules voor (/?(w), 
maar die hebben wij hier niet nodig. Wij 
volgen gewoon de gedachtegang die we 
ook bij Fermat gebruikt hebben, maar nu 
toegepast op de gereduceerde vermenig-
vuldigingstabel modulo m. 
Laat ggd{a,m) = 1 zijn. Vermenigvuldig 
alle getallen uit de a-de rij van de geredu-
ceerde vermenigvuldigingstabel met el-
kaar. Dan ontstaat, modulo m gerekend, 
enerzijds P en anderzijds a^''"' x P. Ook 
nu geldt weer dat P^ = \, want in elke rij 
van de gereduceerde vermenigvuldigings-
tabel komt een 1 voor, en dus staat met 
elk getal ook zijn inverse in de geredu-
ceerde tabel. Conclusie: «*'('"' = 1 mod m. 
Deze stelling is van Euler. Omdat deze 
stelling de echte basis vormt van het 
cryptosysteem RSA, formuleren we hem 
nog eens apart: 

STELLING. (Euler) Als ^{m) het aantal 
getallen n is tussen 1 en w — 1 waarvoor 
ggd[n,m) = \, dan geldt voor iedere a 
met ggd{a,m) = I 

a-̂ *"" = I mod m. 

In Tabel 5 zie je een gereduceerde machts-
tabel modulo 9. Alleen de getallen a met 
ggd(«, 9) = 1 komen er in voor. Let weer 
op de kolom enen die op de zesde plaats 
staat, in overeenstemming met (fi{9) = 6. 

a a^ a-̂  a^ a ' a^ a' ... 

1 i i i i i i Z 
2 4 8 7 5 1 2 ... 
4 7 1 4 7 1 4 ... 
5 7 8 4 2 1 5 ... 
7 4 1 7 4 1 7 ... 
8 1 8 1 8 1 8 ... 

Tabel 5. Gereduceerde machtstabel 
modulo 9. Alle zesde machten zijn wegens 
de stelling van Euler gelijk aan 1. 

In het cryptosysteem RSA zullen we de 
Stelling van Euler gebruiken in het geval 
dat de modulus m het product is van 
twee verschillende, zeer grote 
priemgetallen p en q. Denk maar aan 
priemgetallen van zo'n honderd cijfers 
elk. In dat geval kun je ip{pq) gemakke-
lijk uitrekenen: de veelvouden van p klei-
ner dan pq zijn p, 2p,... ,{q - \ )p, en die 
van q zijn q, 2q,... ,{p - \)q en deze 
veelvouden zijn allemaal verschillend. 
Voor alle andere getallen n kleiner dan 
of gelijk aan pq - I geldt ggd{n,pq) = 1, 
en dus is 

^(P^) = ( P ' / - 1 ) - ( / ' - ! ) - ( < / - ! ) 
= ( P - I ) ( ^ - 1 ) . ^ 

9 Priemgetallen 



Kun jij de onderstaande opgaven oplossen? Stuur dan je oplossing naar het onderstaande 
adres en maak kans op een boekenbon van 25 gulden! 

Pythagoras 
Opgave 31 
Bewijs of weerleg de volgende uitspraak: 
als in een driehoek ABC de bissectrice 
uit A samenvalt met de zwaartelijn uit A. 
dan is de driehoek gelijkbenig. 

Opgave 32 
Je hebt een trein met wagons, die alle-
maal een nummer hebben. De eerste wa-
gon heeft nummer 60. De tweede wagon 
heeft nummer /;. Wagon A' -|- 2 heeft als 
nummer het nummer van wagon k minus 
het nummer van wagon k + 1 voor 
k = 0.\ De lengte van de trein is 
zodanig dat er alleen maar positieve 
wagonnummers zijn. Was er nog een 
wagon extra geweest dan zou die een 
negatief nummer hebben gehad. Hoe 
moet je n kiezen opdat de lengte van de 
trein maximaal is? 

Stuur je oplossing naar: 

Pythagoras Olympiade 
TU Eindhoven 
Faculteit Wiskunde 
Hoofdgebouw kamer 9.50 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
email: sander(a'win.tue.nl 

Vermeld bij de oplossing je naam , adres, 
school en klas. Stuur bij de antwoorden 
ook een toelichting, waarin uitgelegd 
wordt hoe je aan het antwoord gekomen 
bent (een berekening of een bewijs). In-
sturen is mogelijk tot en met 27 
maart 1997. Onder de inzenders van 
goede oplossingen wordt per opgave een 
boekenbon van 25 gulden verloot. 
De oplossingen van deze opgaven 
verschijnen te zijner tijd op de homepage 
en in het juninummer van Pythagoras. 
Op de bladzijde hiernaast staan de oplos-
singen van opgave 27 en 28. 

Veel succes! 

Ronald van Luijk, Wim Oudshoorn en 
Sander van Rijswou. 

F'9uur1. De lampjes Uit Opgave 27 na O 
-i , J en 4 seconden. 
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Olympiade 
O p g a v e 27 
Op een oneindig groot bord zijn in een 
ruitjespatroon lampjes bevestigd. Na 
elke seconde kijkt elk lampje even naar 
zijn vier buurlampjes. Als er een oneven 
aantal buurlampjes aan is dan gaat het 
lampje zelf ook aan, anders gaat het 
uit. In het begin is er één lampje aan. 
Hoeveel lampjes zijn er na 100 seconden 
aan? 
OPLOSSING. Na n seconden zijn er 4'''"' 
lampjes aan, waarbij c(«) het aantal enen 
in de binaire schrijfwijze van n is. 
Dus ciO) = 0, e{\) = l en e(lOO) = 
e{2^ + 2^ + 2^) = 3. Het antwoord op de 
vraag is dus 4^ = 64. Het bewijs is lastig. 
Als er vier lampjes branden, zoals in 
figuur I voor n = \, 2 of 4, ontstaat er 
rond elk brandend lampje hetzelfde pa-
troon opnieuw. Dit gaat goed totdat de 
patronen door elkaar gaan lopen. Stap 7 
is, net zo als stap 3, een schaakbord pa-
troon. Dus op tijdstip 8 zijn alle lampjes 
uit, behalve de 4 die aan een hoekpunt 
grensden. In stap 8 zijn er dus weer 4 
lampjes aan. Daarom is het aantal 
lampjes in stap 100 gelijk aan 64. 
Deze opgave is opgelost door: Jacobine Bakker, 
Groene Hart Lyceum te Alphen a/d Rijn; Birgit van 
Dalen, Vlaardingse O.S.G. te Vlaardingen; Tine van 
Haere. St.-Norbertusinstituut A.S.O. te Kontich 
(België); Maxim Hendriks, Stedelijk Gymnasium te 
Leiden; Jim Kasteel te Arnhem; Gertjan Kok, Sint-
Maartens college te Voorburg; Maurits Meijer, 
Groene Hart Lyceum te Alphen a/d Rijn; Jeroen 
Schillewaerl, St. Reocollege te Brugge. 
De boekenbon is gewonnen door Birgit van Dalen. 

O p g a v e 28 
Vind alle positieve, gehele oplossingen 
van de vergelijking A! + n\ = m\. 
OPLOSSING. Alle getallen k, n en m zijn 
groter dan 0. Bovendien mogen we ver-
onderstellen dat k < n < m. We krijgen 
dan de volgende twee ongelijkheden: 

(n+\y. <m\=k\ + n\<2n\ 

2n\ <-{n + \)n\ = (« + 1)! 

Aangezien in de ongelijkheden de eerste 
term gelijk is aan de laatste term 
moet overal gelijkheid gelden. Dus 
m\ = (« + I)!, A:! = «! en 2 = « -M. Dus 
/; = 1 en A' = 1 en w = 2 is de enige mo-
gelijkheid voor een oplossing, en inder-
daad 1! -I- 1! = 2!. Probeer zelf na te gaan 
hoe we de aanname k,n,m > O gebruikt 
hebben. 
Deze opgave is opgelost door: Jeanine Daems, 
Bouwens van der Boijecollege te Panningen; Maxim 
Hendriks, Stedelijk Gymnasium te Leiden; Jim Kas-
teel te Arnhem; Gertjan Kok, Sint-Maartens college 
te Voorburg; Yoeuk Roevens, Koninklijk Atheneum 
Berchem (A.S.O.) (België); Jeroen Schillewaert, St. 
Leocollege te Brugge; Bart Vandewoestijne te Zwevc-
gem (België); Hans Verdonk te Den Haag; Dhebo 
Wibbens, Praedinius Gymnasium te Roden. 
De boekenbon is gewonnen door Jeroen Schille-
waert. ,^É 
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Sommige dingen zijn zó gewoon dat het 
lijkt alsof ze er altijd geweest zijn. 
Onze manier om vergelijkingen op te schrijven 
is zoiets. Kun je je voorstellen dat er een 
tijd was waarin men een uitdrukking als 
v- - 4v + 3 = 0 niet als een vergelijking 
herkend zou hebben? 

ï'1 

6.i: 

Jan van Maanen 

Bij de vergelijking v = 2x + 4 zegt tegen-
woordig iedereen onmiddellijk: "dat is 
een rechte lijn". Maar zo vanzelfspre-
kend is dat niet. In de eerste plaats moet 
je begrijpen dat er een vergelijking staat 
voor twee onbekende getallen x en ;•. 
Dan moet je begrijpen dat er oneindig 
veel oplossingen zijn. En tenslotte moet 
je ook nog op het idee komen dat je die 
oplossingen in een plaatje kunt tekenen. 
Tegenwoordig weten we niet beter, maar 
hieronder zul je lezen dat deze kennis 

nog niet eens zo heel oud is. De .v en y, 
en het idee dat een vergelijking als 
V = 2.V + 4 een lijn voorstelt, zijn in de 
wiskunde ingevoerd door de Franse filo-
soof René Descartes (1596-1650). Hij 
publiceerde zijn ontdekkingen in een bij-
lage bij een boek dat in 1637 in Leiden 
verscheen. Dit artikel gaat over het be-
lang van die bijlage, de Geometrie. Maar 
het belang van een nieuwe ontwikkeling 
is - zoals vaak alleen te begrijpen als 
je de voorgeschiedenis kent. Daarom kij-
ken we nu eerst even naar de meetkunde 
en de algebra van voor 1600. 
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René Descartes 
li! ' "' het 400 jaar geleden dat René 
I )L _ boren werd. Hoewel hij tcgcn-
V.tujrdig hel meest bekend is als filosool' 
mogen we hem ook zien als een van de be-
langrijkste wiskundigen uil de geschiede-
nis. Hij heeft in 1637 de wiskunde verrijkt 
met hel idee datje een getallenpaar (x.y) 
ir.eetkundig kunt voorstellen als een punt 
in een vlak met een assenstelsel. Descanes 
had een roerig leven. Hij studeerde rech-
ten, maar vond dal zijn opleiding pas vol-
tooid was als hij ook ervaring had als 
militair. Daarom kwam hij in 1618 naar 
Nederland, om in het leger van Prins 
Maurits ervaring op Ie doen. Omdat de 
strijd legen de Spanjaarden op dat mo-
ment stil lag (Twaalfjarig Bestand, 1609 
1621) irokh ;i reisde half Europa 
door. Van DtücüiiU p.cn lot in Beieren en 
dan weer een paar jaar in Frankrijk wis-

selde hij met vele geleeiden ideeën uit. Dat 
ging. ' ü d zacht aan toe, want Des-
carU vaak met anderen oneens. 
liii piiii'.iclc en culturele klimaat in de 
Nederlanden was Descartes blijkbaar 
goed bevallen, w ant in 1628 kwam hij voor 
langere tijd terug. Hij woonde en werkte 
in .Amsierdam, Franekcr, L'trecht, Deven-
ter en in de buurt van Leiden en Egmond. 
Zijn belangrijkste filosofische werk (Di.s-
cours de la methode) verscheen in Leiden 
in 1637. In een aanhangsel daarbij legde 
Descartes zijn nieuwe wiskundige ideeën 
vast. In 1649 vroeg koningin Christma 
\an Zweden hem om ais hof-filosoof naar 
Stockholm te komen. Het leven was hard, 
want de koningin begon de dag om vijf 
uur 's ocInenHs met filosonelesscn. En 

niet in hel paleis. Hij 
ovvsurjv'p I I i'.iMiiari 1650 aan de gevoi-
tien van een verkoudheid, 

De kunst van het cons trueren 
Sinds de Griekse oudheid was meet-
kunde vooral de kunst van het oplossen 
van constructieproblemen. Daarbij moest 
je je houden aan de spelregels die 
Euclides rond 300 voor Christus had op-
gesteld. Anders is er namelijk geen kunst 
aan. 
Wat mocht je doen van Euclides: 
1. twee punten met een recht lijnstuk 
verbinden; 
2. elk lijnstuk in een rechte lijn wil-
lekeurig ver doortrekken; 
3. met een gegeven punt als middelpunt 

en een gegeven lijnstuk als straal een cir-
kel trekken. 

Deze regels had hij in zijn boek, de 
Elementen, met zoveel woorden opge-
schreven. Zonder nadere vermelding 
nam hij aan dat je snijpunten (van lijnen 
onderling, van cirkels onderling en van 
een lijn met een cirkel) verderop in de 
constructie weer mocht gebruiken. Kort-
om: passer en liniaal, daarmee moest hel 
gebeuren. Hier volgt een voorbeeld van 
zo'n constructie (Elementen, Boek 1, 
Propositie 9). 
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Algebra als methode 
Toen Descartes in 1637 zijn revolutio-
naire wiskundige ontdekkingen bekend 
maakte, ging het hem eigenlijk niet zo erg 
om de wiskunde. De wiskunde moest 
vooral de filosofie dienen, want Descartes 
wilde in 1637 in de eerste plaats laten zien 
hoe ware kennis tot stand komt. Hij be-
toogt in zijn boek, Discours de la Metho-
de, dat men voor het ontwikkelen van 
ware kennis moet beginnen met het vast-
stellen van vaste, algemeen aanvaarde 
grondbeginselen. Vervolgens moet men 
uit die grondbeginselen via heldere regels 
nieuwe ware uitspraken afieiden (dat 
wordt wel de 'deductieve methode' ge-
noemd). Nadat hij een algemene schets 
van zijn methode gegeven heeft, licht hij 
haar aan de hand van drie wetenschappen 
toe. Hij doet dat in drie lange aanhang-
sels bij de eigenlijke Discours. Het derde 
aanhangsel, pp. 297-413 van de Discours 
de la Methode uit 1637, heet la Geometrie 
en is aan de wiskunde gewijd. De titel 
Geometrie geeft aan dat Descartes wil 
aantonen hoe ware kennis op het gebied 
van de meetkunde verkregen kan worden. 
De weg daartoe, zegt Descartes, is de al-
gebra. Door de vele algebra maakt de 
Geometrie op de moderne lezer de indruk 
van een studie op een veel breder gebied 
dan alleen meetkunde. Maar voor Des-
cartes is de methode (algebra) onder-
geschikt aan het doel (meetkunde). 

De nieuwe aanpak 
Direct in het begin van de Geometrie 
ontvouwt Descartes zijn plan om algebra 
te gebruiken voor de analyse van con-
structieproblemen. Hij formuleert zijn 

plan na een inleiding van enkele pagina's 
(pp. 297-300) waarin hij laat zien hoe re-
kenkundige bewerkingen (optellen, af-
trekken, vermenigvuldigen, delen en wor-
teltrekken) meetkundig voorgesteld kun-
nen worden. 

Als je lijnstukken met letters aanduidt, 
zegt Descartes, elk lijnstuk door één en-
kele letter, dan kun je zeer eenvoudig 
meetkundige bewerkingen rekenkundig 
beschrijven. Neem bijvoorbeeld lijnstuk-
ken BD en GH (zie Figuur 2); noem het 
ene lijnstuk a en het andere h;a + b wordt 
dan voorgesteld door het lijnstuk dat je 
krijgt als je GH aan BD vastmaakt in het 
verlengde van BD. Op soortgelijke wijze 
kan Descartes ook aan uitdrukkingen als 
a — b, a X h, a : b en y/a een meetkundige 
interpretatie geven. Voor ax b brengt 
Descartes een 'nieuwtje'. Vanaf de 
Griekse oudheid had het produkt van 
twee lijnstukken ook een betekenis, het 
was de rechthoek met zijden a en b. Op 
die manier kon men ook aan a x b x c 
nog een betekenis geven, namelijk de balk 
met ribben a, b en c, maar dan hield het 
op. Produkten als abcd of a^b^ hadden 
geen meetkundige betekenis meer, terwijl 
Descartes aan alle algebraïsche uitdruk-
kingen een meetkundige betekenis wilde 
geven. Hoe deed hij dat? We bekijken zijn 
eigen figuur (Figuur 3). 

/ / ^ \ Figuur 3 
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Om het produkt BC x BD meetkundig 
weer te geven, zegt Descartes, teken ik 
eerst BC en BD in twee verschillende 
richtingen. Ook kies ik een lengte-een-
heid AB, en die teken ik vanuit B op lijn 
BD. Dan (letterlijk citaat) "hoefik alleen 
maar de punten 4̂ en C te verbinden, en 
vervolgens DE evenwijdig aan CA te te-
kenen, en BE is de uitkomst van deze 
Vermenigvuldiging." [Ga maar na. De 
driehoeken ABC en DBE zijn gelijkvor-
mig, en de lengte van AB \s 1.] Deling 
gaat net zo. Descartes zegt het als volgt. 
"En als BE door BD gedeeld moet wor-
den, dan verbind ik eerst D met E, en 
dan trek ik ^ C evenwijdig aan DE en 
BC is de uitkomst van deze deling." Het 
voordeel is dat nu de uitkomsten van 
vermenigvuldiging en deling van lijnstuk-
ken zelf ook weer lijnstukken zijn. Zo 
kun je, in tegenstelling tot de meetkundi-
gen uit de Oudheid, ook een betekenis 
geven aan produkten als abcd of a^h^; 
bij Descartes zijn dat gewoon lijnstuk-
ken. Met behulp van de lengte-eenheid 
(in Figuur 4 is dat EG) kan Descartes 
ook de wortel uit een lijnstuk meetkun-
dig voorstellen. 

I^^ ^ ^ \ 

/ \ Figuur 4 

F G K H 
Nadat hij dit allemaal gedaan heeft ont-
vouwt Descartes zijn plan om algebra in 
te schakelen voor het oplossen van meet-
kundige constructieproblemen. Letterlijk 
vertaald luidt het begin van dat plan als 
volgt {Geometrie 1637, p. 300). 

"Hoe men tot de vergelijkingen moet ko-
men die dienen om de problemen op te 
lossen. Men moet, wanneer men een of 
ander [constructiejprobleem wil oplossen, 
het eerst als reeds gedaan beschouwen, & 
namen geven aan alle lijnstukken die 
noodzakelijk lijken om het te construe-
ren, even goed aan die die onbekend zijn 
als aan de andere. Vervolgens moet men, 
zonder enig onderscheid te maken tussen 
de bekende & onbekende lijnstukken, in 
de volgorde die er van alle het meest na-
tuurlijk uitziet, kijken hoe zij [de lijnstuk-
ken] met elkaar samenhangen. Dat doet 
men totdat men een manier heeft gevon-
den om één zelfde grootheid op twee 
manieren uit te drukken: hetgeen een Ver-
gelijking genoemd wordt. ( . . . ) En men 
moet even veel van dergelijke vergelijkin-
gen vinden als men lijnstukken aangeno-
men heeft die onbekend zijn." Dit is in 
Descartes' eigen woorden het eerste deel 
van het plan, het vertalen van het meet-
kundige probleem in één of meer vergelij-
kingen. De te construeren lijnstukken 
spelen de rol van de onbekenden in die 
vergelijkingen. Daarmee heeft hij het 
meetkundige probleem vertaald in een al-
gebraïsch probleem. Zijn volgende stap 
is: los de onbekende(n) uit de vergelijkin-
g(en) op. Je hebt dan een algebraïsche 
uitdrukking voor de te construeren lijn-
stukken. Tenslotte moet je de gevonden 
algebraïsche uitdrukkingen weer terug-
vertalen naar de meetkunde en het ge-
zochte lijnstuk ook daadwerkelijk con-
strueren. Zo luidt het plan. Het ziet er nu 
nog erg vaag uit, maar het voorbeeld dat 
straks komt zal hopelijk veel verduidelij-
ken. 



Descartes vond licht in het duister zelf 
niet zo nodig. Ook voor zijn tijdgenoten 
moet het plan en de hele Geometrie 
trouwens - moeilijk te doorgronden zijn 
geweest. Het eerste voorbeeld dat Des-
cartes zelf geeft is meteen zo'n technisch 
hoogstandje dat de onervaren lezer er 
weinig aan gehad zal hebben. Ook op 
andere plaatsen slaat hij in redeneringen 
grote stukken over en hij stapelt zoveel 
nieuwe en ingewikkelde zaken op elkaar 
dat de Geometrie buiten het bereik van 
de meeste tijdgenoten moet hebben gele-
gen. Regelmatig komt hij er eerlijk voor 
uit dat hij zaken weglaat. Direct na zijn 
plan schrijft hij bijvoorbeeld: "Ik zal dit 
niet in detail uitleggen, en wel omdat ik 
u het plezier zou ontnemen om het u op 
eigen kracht eigen te maken, & het nut 
om uw geest te ontwikkelen door u erin 
te oefenen, hetgeen naar mijn mening 
het voornaamste is dat men van deze we-
tenschap kan meenemen. Mede daar ik 
niets opmerk dat zo moeilijk is dat de-
genen die enigszins thuis zijn in de ele-
mentaire Meetkunde & in de Algebra, & 
die acht zullen slaan op al wat in deze 
verhandeling staat, het niet zouden kun-
nen vinden." (pp. 301-302). En wat te 
denken van: " & ik zal proberen om aan 
het bewijs weinig woorden vuil te maken. 
Want het verveelt me al er zoveel over te 
schrijven." (p. 309). Descartes vat zijn 
houding samen in de fameuze laatste zin 
van de Geometrie (p. 413): "Ik hoop dat 
volgende generaties me dankbaar zullen 
zijn, niet alleen voor de zaken die ik hier 
uiteengezet heb; maar ook voor die die 
ik hier bewust heb weggelaten om hun 
het plezier te laten ze zelf te ontdekken." 

Als Descartes dit alles serieus gemeend 
heeft moeten we vaststellen dat hij de 
meeste lezers van zijn werk overschat 
heeft. Het invullen van de weggelaten 
stappen in een zo nieuw gebied vraagt 
zoveel werk dat slechts een enkeling er 
zelfstandig toe in staat zal zijn geweest. 

Frans van Schooten geeft uitleg 
Het belang van de Geometrie is pas goed 
tot uiting gekomen toen het werk verder 
uitgewerkt werd door Frans van Schoo-
ten (1615-1660; in het laatste juninum-
mer van Pythagoras vind je meer over 
zijn leven). Van Schooten vertaalde de 
Geometrie in het Latijn, waardoor veel 
meer mensen het werk konden lezen. Bij 
de vertaling voegde hij nog veel meer pa-
gina's commentaar met uitleg. Het boek 
was populair, want na de eerste druk 
(1649) verscheen nog een veel uitgebrei-
dere tweede (1659/1661), die in 1683 
nog een keer uitgebracht werd. Het was 
verplichte kost voor alle belangrijke wis-
kundigen uit het laatste kwart van de ze-
ventiende eeuw, en het gaf Newton en 
Leibniz de bouwstenen en inspiratie voor 
de uitvinding van de differentiaal- en in-
tegraalrekening. 
Wat deed Van Schooten met dat nogal 
vage plan van Descartes? In de eerste 
plaats vertaalde hij het in het Latijn, 
zoals hij met de gehele Geometrie deed. 
Al vertalend werkte hij er meteen een 
aantal onduidelijkheden in weg. Ook 
bracht hij er meer systeem in aan, bij-
voorbeeld door in figuren de keuze van 
letters te veranderen. Bij Van Schooten 
worden bijvoorbeeld punten die in 
verschillende figuren dezelfde rol spelen 
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met dezelfde letters aangeduid. Descartes 
had daar niet op gelet. In de tweede 
plaats gaf hij uitleg bij het plan. Hij be-
handelde als voorbeeld twee concrete 
problemen, die hij volgens het plan van 
Descartes oploste. We bekijken hier nu 
zijn eerste voorbeeld. De stappen uit het 
plan staan er voor het gemak nog een 
keer, schuin gedrukt. 
[Zo moet men, wanneer men een of ander 
probleem wil oplossen, . . . ] Van Schooten 
komt met het volgende constructiepro-
bleem: "Gegeven een lijnstuk AB, waar-
op een punt C ligt. Construeer op het 
verlengde van AB een punt D, en wel zo, 
dat de rechthoek met zijden AD en DB 
gelijk is aan het vierkant op zijde CD." 

G 

D 

F E 
[... het eerst als reeds gedaan beschou-
wen, . . . ] Van Schooten maakt dus een 
tekening (gereproduceerd in Figuur 5), 
waarin hij aanneemt dat hij het gezochte 
punt D reeds gevonden heeft; de recht-
hoek met zijden AD en DB (in de figuur 
is dat de rechthoek ADEF, want hij heeft 
DE even lang gemaakt als DB) moet dus 
dezelfde oppervlakte hebben als het vier-
kant op zijde CD (in de figuur CDGH). 
[... namen geven aan alle lijnstukken die 
noodzakelijk lijken om het te construeren, 
even goed aan lijnstukken die onbekend 
zijn als aan de andere. . . . ] Het gaat er 
om, zegt Van Schooten, lijnstuk BD te 
vinden. Dat is de onbekende, en die 

Figuur 
H 

5 

A c B 

noem ik x. Verder waren AC en CB 
vooraf gegeven, dus voor AC schrijf ik 
de bekende grootheid a en voor CB de 
bekende b. Zo had Descartes het inge-
voerd: bekende grootheden geef je 
namen met letters uit het begin van het 
alfabet, voor de onbekenden kies je let-
ters uit het eind. [Vervolgens moet men 
(... ) kijken hoe zij (de lijnstukken) met 
elkaar samenhangen, . . . ] In de formule-
ring van het probleem komen de lijn-
stukken AD, BD en CD voor, zegt Van 
Schooten, en die hebben het volgende 
onderlinge verband: AD = a-\-b + x; 
BD = X en CD = b + x (zie Figuur 6). 

a b X 
Figuur 6 A C B D 

[... totdat men een manier heeft gevonden 
om eenzelfde grootheid op twee manieren 
uit te drukken: ...] Die grootheid ligt 
door de formulering van het probleem 
erg voor de hand. De oppervlakte 
van ADEF kan men namelijk op twee 
manieren uitrekenen. In de eerste plaats 
kan dat rechtstreeks: 
AD X DE = AD X BD = (a + b + x)x. 
Maar de oppervlakte is ook gelijk aan 
de oppervlakte van CDGH, en die is 
CDxCD = (J} + xf. 
Dus {a + b + x)x = {b + xf.[... hetgeen 
een Vergelijking genoemd wordt; ( ...) 
En men moet even veel van dergelijke ver-
gelijkingen vinden als men lijnstukken aan-
genomen heeft die onbekend zijn.] In dit 
geval is er dus één vergelijking in één on-
bekende. Van Schooten voert ook, door 
de vergelijking op te lossen en de oplos-
sing terug te vertalen naar de meetkunde, 
de volgende twee stappen van Descartes' 
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Q;HN >? FCDH?H >IIL � >C? >? LC=BNCHA 
P;H >? R ?H >? ƒ aangeven zijn onze te-
genwoordige x-as en j^-as. Zo'n assenstel-
sel wordt trouwens wel 'Cartesisch pro-
dukt' genoemd, naar 'Cartcsius', zoals 
de Latijnse naam van Descartes was. 

Als je een andere x kiest (bijvoorbeeld 
AD), dan hoort daarbij een andere y 
(DE), die je in dezelfde richting tekent als 
de vorige y. Dat kun je oneindig vaak 
herhalen, en als je dat doet vind je een 
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grafiek. Bij Descartes heette dat een 
'courbe' (kromme, in dit geval is de 
kromme een lijnstuk). In de Geometrie 
komen allerlei krommen voor, vooral 
krommen die ingewikkelder waren dan 
rechte lijnen, zoals parabolen en ellipsen. 
De grote stap voorwaarts is dat de wis-
kunde dankzij Descartes een nieuwe en 
heel handige manier had gekregen om 
meetkundige figuren (zoals lijnen, cirkels, 
parabolen) te beschrijven, namelijk met 
een vergelijking in .v en y. Voor 1637 be-
stond dat niet, behalve dan in de 
schriftjes van Fermat, want die had het 
onafhankelijk van Descartes ook be-
dacht. In 1637 was het er allemaal, als 
een donderslag bij heldere hemel. En we 
hebben het aan Van Schooten te danken 
dat wij dit alles nu nog steeds kennen en 
gebruiken. ^ 



*4@74554= <00:B <027B86� E4 ;0B4= G84= 7>4 <>3C;08@4 <027BAD4@74558=6 <027B86 
64@443A270? 6445B >< B4 14?0;4= >5 44= 64B0; =84B�?@84< >5 �E00@A2789=;89: ?@84<� 8A	 

+841 �>A<0 

/H?FF? G;=BNMP?LB?@@CHA A??@N ??H G?NBI�
>? IG IJ ??H =IGJON?L ??H <?QCDM N? PCH�
>?H >;N ??H ALIIN NIN T??L ALIIN A?N;F 2-)8 
JLC?G CM�  ;;LNI? A?<LOCE D? >? EF?CH? MN?F�
FCHA P;H "?LG;N IJ ??H �IGA?E??L>?� 
G;HC?L�  ? EF?CH? MN?FFCHA P;H "?LG;N T?AN 
>;N %*$$ � � GI>D� PIIL ?FE? % >C? A??H 
P??FPIO> CM P;H� �TC? J� ��� /N?F HO >;N CE 
??H ALIIN A?N;F 2 B?< Q;;LP;H CE HC?N Q??N 
I@ B?N JLC?G CM I@ HC?N� &? EOHN HO PIIL ??H 
ALIIN ;;HN;F % H;A;;H I@ ;��� � � GI>` 
A?F>N� �FM D? ?LCH MF;;AN IIE G;;L VVH % N? 
PCH>?H Q;;LPIIL >CN 2-)8 IJA;;N
 >;H B?< 
D? &);)>)2 >;N 2 HC?N JLC?G CM� 
$?N A?N;F 2� ��� d \ d ���� P;H �� ?H?H 

TIO <CDPIIL<??F> <?MN ??H JLC?GA?N;F EOH�
H?H TCDH� );;L L?E?H?H Q? ��� �GI>` 
OCN
 >;H <FCDEN >;N ??H A?N;F P;H �� =CD@?LM 
IJ N? F?P?L?H�  OM CM 2 HC?N JLC?G�  ;N 
B?<<?H Q? <?Q?T?H G?N B?N PIFA?H>? ??H�
PIO>CA? JLIAL;GG; �G?N % � ��� 

CH> C?H GI>G;=BN�;
$ a F 
H� �$ � 
J L C H N H �HC? N JLC?G�� 

$C?L CM GI>G;=BN �; 
 G
 H� B?N L?MOFN;;N 
P;H >? G;=BNMP?LB?@@CHA %�� GI> 2 PIF�
A?HM >? G?NBI>? >C? Q? CH CH ,SNB;AIL;M 
HL� � <?M=BL?P?H B?<<?H �J� ���� 
!L CM Q?F C?NM A?EM ;;H >? B;H>� &? Q??N 
HO >;N B?N A?N;F P;H �� ?H?H A??H JLC?G�
A?N;F CM
 TIH>?L C?NM N? Q?N?H P;H >? 
JLC?G@;=NIL?H P;H >CN A?N;F� 

�� %@84<64B0;;4= <4B 34 2><?CB4@ 



Primal i te i t sbewijzen ^M 
Voor sommige toepassingen is het voP 
doende 'waarschijnlijk priem'-getallen te 
gebruiken. Maar een wiskundige wil een 
primaliteitsAt'n7/.v. Programma's daar-
voor bestaan, maar zijn heel ingewik-
keld. Voor getallen van een speciale 
vorm bestaan speciale, snelle tests. Bij-
voorbeeld voor Mersennegetallen, getal-
len van de vorm 2" - 1. De grootste be-
kende priemgetallen zijn allemaal van 
zo'n vorm (zie 'Twee records' uit het de-
cembernummer). fl^HI 

Carmichae lge ta l l en 
In ons voorbeeld was a = 2 meteen raak. 
Hoe vind je nu in het algemeen een a 
waarmee je met dit programma kunt be-
wijzen dat n niet-priem is? Helaas kan 
dat niet altijd: er bestaan getallen /; die 
samengesteld zijn maar waarvoor toch 
steeds «"" 'modn gelijk is aan 1 (voor 
elke a die geen factor gemeen heeft met 
n), net als bij priemgetallen n. Zulke ge-
tallen heten Carmichaelgetallen; het 
kleinste is 561. Mocht je soms denken 
dat alle leuke wiskunde al heel oud is: 
pas in 1992 is bewezen dat er oneindig 
veel Carmichaelgetallen bestaan! 

Een betere test 
Hier is een andere eigenschap om niet-
priemgetallen te herkennen: 

EIGENSCHAP. Als n oneven is en er voor 
de vergelijking x" = 1 mod « oplossingen 
ongelijk ±1 zijn, dan is n door meer dan 
één priemgetal deelbaar. 

Met - 1 modulo n bedoelen we natuurlijk 
hetzelfde als « — I modulo n. Het rekent 
echter makkelijker als je - 1 schrijft. Het 
kwadraat van 1 en - 1 modulo n is 
altijd 1, maar als we nog andere oplos-
singen vinden, kan n dus niet priem zijn. 
Zie de homepage voor een bewijs. 

Deze eigenschap gaan we gebruiken door 
bij het berekenen van a" ' ' mod n een paar 
tussenstops te maken. Door zoveel moge-
lijk factoren 2 uit « — 1 te halen kunnen 
we schrijven « — 1 = 2 ^ - /-, met r oneven. 
Reken nu de volgende machten modulo n 
uit: a'', «^^ . . . , a^ '. In dit rijtje is elk getal 
het kwadraat modulo n van de voorgan-
ger. Als n priem is, is het laatste getal 1 
volgens de kleine Fermat stelling. Voor 
ons Carmichaelgetal « = 561 hebben we 
« — 1 = 2̂* • 35. Nemen we o = 2, dan vin-
den we dat 2^' s 263 modulo «. Vier keer 
kwadrateren modulo 561 geeft het vol-
gende rijtje getallen 

263.166.67.1.1. 

Wat is nu het idee? Als het laatste getal 
niet 1 is trekken we net als voorheen de 
conclusie dat n niet priem is. Maar als 
zoals in dit voorbeeld de laatste term 1 
is, gaan we verder. Als de eerste term al 
1 is schieten we niets op. Hier is dat niet 
zo en we hebben een rijtje getallen mo-
dulo /) beginnend met een niet-1 en eindi-
gend met een 1. Maar omdat elk getal 
het kwadraat van de voorganger is vin-
den we een d met d- = 1 mod n. In het 
voorbeeld \s d = 67. Omdat d hier niet 
- 1 modulo n is (want - 1 is 560 modulo 
561) moet op grond van de eigenschap n 
samengesteld zijn! 

22 



Tabel 1. Het priemgetal 29333. Alle 29332de 
machten zijn 1 mod 29333, De enige twee 
oplossingen van if = 1 zijn 1 en 29332, 

n=29333 ^7333 ,14666 a ^29332 

a = 2 25469 29332 
3 25469 29332 
4 29332 1 
5 3864 29332 
6 29332 1 
7 3864 29332 
8 3864 29332 
9 29332 1 

10 1 1 

Meer voorbeelden vind je in de Tabellen 
1 en 2. In Tabel 1 zie je alleen maar 
d = ±1 als oplossing voor de vergelijking 
d~ = 1 mod n. Dat klopt ook, want de n 
uit Tabel 1 is een priemgetal. In Tabel 2 
zie je naast ±1 nog andere oplossingen. 
Het getal uit Tabel 2 is dus samengesteld 
(het is weer een Carmichaelgetal). 
Hier is een programma dat voor oneven 
n en a naar keuze deze berekening uit-
voert. 

k := 0; r := n - 1 ; 
zolang 2 dee l t r 

r := r / 2 ; 
k := k+1; 

d := modmacht(a, r , n ) ; 
j := 0; e := n - 1 ; 
zolang c/ / 1 en j < k 

j := j + 1 ; e := d; 
d := modmacht(e, 2 , n ) ; 

ind ien d ^ \ of e ^ n — l 
p r i n t n "niet priem"; 

We noemen een a waarmee we zo een sa-
mengesteldheidsbewijs leveren een ge-
tuige voor het niet-priem zijn van n. 

Tabel 2. Het Carmichaelgetal 29341. De 
29340ste machten van 1 tot en met 10 zijn 
allemaal 1 mod29341. Toch is 29341 niet 
priem, want d- = l heeft meer oplossingen 
dan alleen 1 en 29340. 

n=29341 ^7335 .,146706 
a 

„29340 
a 

a = 2 26424 29340 
3 22569 1 
4 29340 1 
5 15127 25011 
6 7131 29340 
7 23496 11101 
8 2917 29340 
9 1 1 

10 3405 43330 

Probabi l i s t i sche pr i emtes ten 
Het nieuwe programma geeft voor meer 
samengestelde getallen een niet-priem be-
wijs. Bijvoorbeeld voor het Carmichael-
getal 561. In feite zal voor elk oneven sa-
mengesteld getal n minstens een kwart 
van alle getallen a kleiner dan n getuige 
zijn! [Dat is niet zo eenvoudig in te zien.] 
Hiermee kun je een probabilistische test 
maken voor een getal n: kies een groot 
aantal keer een willekeurige a kleiner 
dan w — 1 en pas het programma toe. 
Als het programma de boodschap 'n niet 
priem' afdrukt, is bewezen dat n samen-
gesteld is. Als dat niet gebeurt, conclude-
ren we dat het getal 'waarschijnlijk 
priem' is. Hoe groter het aantal keren 
was, des te waarschijnlijker is het dat n 
werkelijk priem is. De methode wordt 
een probabilistische priemtest genoemd. 

OPGAVE. 1. Modulo 341 is 2^'' congruent 
aan 32. Twee keer herhaald kwadrateren 
levert het rijtje 32, 1, 1. Waaraan zie je 
dat 341 niet priem is? 
2. Laat zien dat 29449 niet priem is. ^ 

23 Priemgetallen met de computer 
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+,#�2! 8 � !?H A?N;F CM ;FF??H >??F�
<;;L >IIL � ;FM >? MIG P;H TCDH =CD@?LM 
>??F<;;L CM >IIL � ?H IGA?E??L>� !?H�
T?F@>? ?CA?HM=B;J A?F>N IIE PIIL >??F�
<;;LB?C> >IIL �� 
�FM 2 >??F<;;L CM >IIL �
 >;H CM >? MIG 
P;H >? =CD@?LM >;N IIE ?H CM ƒ{«) dus deel-
baar door 9 x 9 ; ƒ(«) heeft dan ten min-
ste vier factoren 3. Als n niet deelbaar is 
door 9 maar wel door 3, dan bevat ƒ («) 
precies twee factoren 3. Als n niet deel-
baar is door 3, dan is ƒ (n) dat ook niet. 
Conclusie: f(n) bevat O, 2 of ten minste 
4 factoren 3. 
Maar het getal 19091997 bevat precies 
drie factoren 3: 19091997= 3 x 3 x 3x 
707111 en 707111 is niet deelbaar door 3. 
Er bestaat dus geen n met 
ƒ(«) = 19091997. 

OPGAVE ^ ^ Uit AS : £)5 = 3 : 2 volgt 
DS : DA = 2 : 5. Omdat DS : DA gelijk 
is aan de verhouding 

afstand S tot BC : afstand A tot BC, 
verhouden de oppervlaktes van ABCS 
en ABC A zich als 2 : 5 . Dus opp 
ABCS = lopp AA BC. Op eenzelfde 
manier vind je opp AACS = jopp 
AA BC. Tezamen levert dit opp 
AABS = ^^oppAABC. Dus CS: FS 
=29:6. c 

OPGAVE ^ B 1. Als de eerste speler op 
de plaats van het vraagteken voor de x 
een positief (negatieO getal k zet, dan 
kan de tweede speler het getal k — l (re-
spectievelijk -\ -k) op de tweede plaats 
zetten. De vergelijking heeft dan oplos-
singen — 1 en \ - k (respectievelijk 1 en 
— 1 - k). Als de eerste speler op de plaats 
van het laatste vraagteken een getal k zet 
dan kan de tweede speler het getal k -|- 1 
voor de x zetten. De oplossingen van de 
vergelijking zijn dan —k en - 1 . 
2. De vergelijking .x^ -t- 3.v~ -I- 3x + 1 = 
(x- | - l ) = 0 heeft drie oplossingen —1. 
We bewijzen dat er geen andere moge-
lijkheden zijn. Als de vergelijking drie 
oplossingen a, b en c heeft dan kunnen 
we schrijven: 
(x - ö)(x - b){x -c) = x^ - {a + b-\- c)x-
-i-{ab -I- bc -{- ca)x — abc = 0. 
Dus moeten we drie mogelijkheden onderzoe-
ken: — {a-\-b + c) = 'i en ab + bc + ca = 3 
óf - ( « + /? + c) = 3 en —abc = 3 óf 
ah + bc -H ca = 3 en —abc = 3. Veronder-
stel dat er een 3 op de laatste plaats 
stond, dan geldt abc = —3, en dan zijn de 
nulpunten ( - 1 , - 1 , - 3 ) of (-1,1,3) of 
( 1 , 1 , - 3 ) . Als je deze mogelijkheden uit-
schrijft, dan vind je in geen van de geval-
len -{a + b + c) = 3 of ab -H bc + ca = 3. 
Conclusie: op de plaats van het laatste 
vraagteken stond geen 3, dus a + b + c = 
-3 en ab + hc + ca = 3. Dan geldt 
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P l o p l o s s i n g e l ^ ^ ^ ^ 
Omdat we hier te weinig ruimte hebben 

f om alle oplossingen te publiceren volgen 
• hiernaast alleen de getallen die niet 

iedereen heeft weten te maken. De gelal-
len 73, 77. 87, 93 en 99 heeft niemand 
nog weten te maken. Een complete lijst 
met oplossingen kan je vinden via de 
homepage van Pythagoras. Heb je geen 
Internet, stuur dan even een briefje naar 
de redactie, dan krijg je de oplossingen 

jem^ DgJiitwSCTprijs van ƒ100. — gaat 
naaTTpugklas IP van Katholieke Scho-
lengemeenschap Etten-Leur in Etten-
Leur. De individuele prijs van ƒ100. - is 
gewonnen door Dennis Spenkelink. Alle 
prijswinnaars hebben, op 73, 77, 87, 93 
en 99 na, alle oplossingen van 1 tot en 
met 100 gevonden. 
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De 43 inzendingen waren afkomstig van: 
klas 2Ad van Sint Angela te Tcrnat (België); klas BIM 
en klas H2C van de C.S.G. Jan Arentsz te Alkmaar; 
Jeanine Daems uit klas A6A van het Bouwens van 
der Boijecollege te Meijel; Max Waaijers uit klas 4 
\an het Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum; 
Mathijs Grutters uit klas 5 HAVO van de Goudse 
Waarden te Gouda; Mart Gombert uit klas i HAVO/ 
\'WO van het Greydanus College te Meppel; Edwin 
van Vliet uit klas 5 VWO van de C.S.G. Groene Hart 
Lyceum te Alphen aan den Rijn; Caroline van Grisber-
gen en Irma Verhuist uit klas 48 en Jos Kalb uil klas 
5A van het Gymnasium Beekvliet te St.-Michielsges-
tel; Peter van Heijster en Marieke Stoop uil klas H5b 
\an het Han Fortmanncollege ASC te Heerhugo-
waard; klas IL en IP van de Katholieke Scholenge-
meenschap Etten-Leur te Etten-Leur; het Kalsbeek 
college te Nieuwegein; Berry van den Heuvel uit klas 
6BAT van de O.R.S. Lek & Linge te Culemborg; Ma-
rianne van Putten en Monique van den Broek uit klas 
6 VWO van het Lorentz Casimir Lyceum te Eindho-
ven; het Lyceum Sancta Maria te Haarlem; de wiskun-
dcclub van de J.S.G. Maimonides te Amsterdam; klas 
IA gymnasium en klas 6 VWO-wiskunde A van het 
Mendelcollege te Haarlem; Marina Markcstijn uit klas 
5 VWO van het Newmancollege Ie Made: Krijn Hem-
minga uit klas 6VWO van de R.S.G. Het Pantarijn te 
Wageningen; Leone Vrieling uit klas .1A1 van liet Jan 
van Scorel College te Alkmaar; HAVO/VWO Brug-
klas B2 en VWO/HAVO tweedcklas VH.1 van het Seg-
broekcollege te Den Haag; de MAVO-afdeling van de 
C.S.G. Sprengeloo te Apeldoorn; het Sint-Maartens-
college Ie Voorburg; Maxim Hendriks uit klas 6 van 
het Stedelijk Gymnasium Leiden te Leiden; Tom de 
Schepper en Daan Spelh, beide uit klas IB van het Ste-
delijk Gymnasium Nijmegen te Nijmegen; Dennis 
Spenkelink uit klas 6 VWO en Maarten Tip van het 
Stedelijk Lyceum te Enschede; Susan van Dijk uit klas 
G3A \an de Stedelijke Scholengemeenschap Zutphen 
te Zutphen; het Varendonck College te Asten; E.C. 
Buissant des Amorie. Castricum; Paul Dekker. Waar-
land; Elly Dobber, Amstelveen; Anneke üfunefeld-
Raaphorst. Oldenzaal; Arie Heikoop. Kampen; C. Ken-
tie. Breda; Frits van Proosdij. Doorn en Sander van 
Rijnswou, Eindhoven. 



Proble 
De roltrap 
Het kost 90 seconden om een buiten 
werking zijnde roltrap op te lopen. Wan-
neer hij in werking is, transporteert de 
roltrap een stilstaande persoon in 60 se-
conden een verdieping hoger. Hoeveel 
tijd zou het dezelfde persoon kosten om 
over de bewegende roltrap omhoog te lo-
pen? 

Katten, katten en katten 
In Kitty's huis lopen nogal wat katten 
rond. 
Zeven katten eten geen KitKat. 
Zes katten eten geen KatDiner. 
Vijf katten eten geen FreshFood. 
Vier katten eten noch KitKat noch 
FreshFood. 
Drie katten eten noch KitKat noch 
KatDiner. 
Twee katten eten noch KatDiner noch 
FreshFood. 
Eén kat eet noch KitKat, noch 
KatDiner, noch FreshFood. 
Geen enkele kat eet alle drie soorten 
kattevoer. 
Hoeveel katten heeft Kitty? 

D o b b e l e n 
René bezit een dobbelsleé^HPTarbij op 
één van de zes vlakken het aantal ogen 
is vervangen door 7 ogen. Hij doet nu 
een spelletje met iemand die een normale 
dobbelsteen bezit. Beiden gooien één 
keer en degene die het hoogst heeft ge-
gooid is winnaar. Met zijn dobbelsteen 
is Rene's kans om te winnen ^ hoger dan 
wanneer hij een normale dobbelsteen 
zou hebben. Welk cijfer is op Rene's 
dobbelsteen vervangen door een 7? 

G e e n kwadraat 
Vind 100 natuurlijke getallen met de vol-
gende eigenschap: als je willekeurig een 
aantal van die getallen kiest, dan is de 
som van die getallen niet het kwadraat 
van een natuurlijk getal. 

De achthoek 
Van het getekende vierkant hebben de 
zijden lengte 1. Elk hoekpunt is verbon-
den met de middens van de twee tegen-
overliggende zijden. Hierdoor wordt bin-
nen het vierkant een regelmatige 
achthoek gevormd. Bereken de opper-
vlakte van die achthoek. [Eerste ronde 
Nederlandse Wiskunde Olympiade 1989] 
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Oplossin fMÊ 

Op deze pagina worden de oplossingen van problemen uit het vorige nummer 
van Pythagoras besproken. Een volledige bespreking van alle vragen en problemen 
Is te vinden op de homepage. ;̂ 

Dion GIjswijt 

Vormvast 
Er zijn talloze manieren om vormvaste 
figuren te maken bestaande uit 3, 5, 6 of 
7 lucifers. Het maken van een figuur uit 
8 lucifers is al lastiger. De gegeven 
oplossing is opgebouwd uit twee kleinere 
vormvaste figuren, een driepuntige ster, 
bestaande uit 3 lucifers en de figuur van 
5 lucifers. Je kunt nagaan dat de twee 
figuren precies aan elkaar passen. 

Om figuren met meer lucifers te maken 
gebruiken we enkele lucifers, de driepun-
tige ster, een aantal beweegbare 'ruiten' 
en de figuur van vijf lucifers. Eerst kop-
pelen we een aantal 'ruiten' aan elkaar, 
zodat een beweegbaar skelet ontstaat. 
Door aan een uiteinde van het skelet een 
van de vormvaste bouwstenen te plakken 
wordt het geheel vormvast. Zo zijn figu-
ren te maken van elk aantal lucifers, 
behalve 2 en 4. 

Opeenvolgende kwadraten 
Als n'^ het eerste getal is, dan is het 
tweede (n+1) ' . Je kunt narekenen dat 
(n -I- 2)' gelijk is aan 2(« - |-1)"-/ ;- + 2. 
Het volgende kwadraat is dus gelijk aan 
twee keer het tweede getal, min 
eerste, plus twee. 

Het tientje 
Christel krijgt van de beambte twee post-
zegels van 80 cent, zes van 90 cent en 
drie postzegels van 100 cent. 

Paardensprongen 
Als het paard op een bepaald veld staat, 
dan kan dat paard elk van de vier hori-
zontaal of vertikaal aangrenzende gebie-
den in drie zetten bereiken (ga na). Door 
dit herhaaldelijk toe te passen, zien we 
dat het paard elk veld kan bereiken. 

Wijn schenken 
Met de notatie a-b-c bedoelen we dat het 
12 liter vat a liter, het 7 liter vat b liter 
en het 5 liter vat c liter wijn bevat. De 
oplossing kan dan als volgt verlopen: 

12-0-0 -» 5-7-0 -^ 5-2-5 
10-2-0 ^ 10-0-2 -^ 3-7-2 
3-4-5 ^ 8-4-0 -^ 8-0-4 
1-7-4 ^ 1-6-5 -^ 6-6-0 

29 



-� 
�� 
�� 
�� 

�� �� 
�� �� �� 

�0B0 D>>@ 34G4 064=30 00=<4;34= 189 ?FB706>@0A�E;=A	CD0	=; 

�84@>=34@ D>;6B 44= >D4@G827B D0= 34 D4@A278;;4=34 E8A:C=3864 02B8D8B48B4= 384 �= 
34 :><4=34 ?4@8>34 D>>@ <8334;10@4 A27>;84@4= 64>@60=8A44@3 E>@34=	 $>: :><4= � 8. 
14?00;34 02B8D8B48B4= D>>@ E8A:C=343>24=B4= >? 34 ;89AB D>>@	 

�' 8 

9- � 21.>A->5 ���� &@-@5?@517� B1>.-:01: 
9- �� 21.>A->5 ���� &/4-@@1:� 31@-881: 
9-  9-->@ ���� #<<1>B8-7@1� ;9@>17� 5:4;A0 
9- � 9-->@ ���� &@1885:3 B-: $E@4-3;>-? 
0; � 9-->@ ���� �1>4-85:3 B-: -881 B51> <>;3>-99-�? 
+0B 4= E00@ 8A E8A82C=34 �� 
�181-/ "#' ')�?1>51 �� � 

B> �� �� 1: � 21.>A->5 ��� 
B> �� �� 1: � 9-->@ ��� 
+8A8�C=34 4= �><?CB4@ 
)( 9-?@1>/8-?? B;;> � 1: � )*#�1>? 

B> �� 9-->@ ��� 
$?4= 306 >? ;>20B84� )D� 

B> � 9-->@ ��� � 
 0=6>4@>4�E43AB@893 : 
);;> -881 811>85:31: A5@ 01 ;:01>.;AC 

�� 
� 

B> � -<>58 ��� 
�4@AB4 &>=34 +8A:C=34 $;F<?8034 

� �
 �� ������� � �� 

� �� �� �� 
A �� �� ������� �� �� 

I � �
 �� 

� �� +M ���� �� �� �� 

� �� �� ��� 

� �� ������ �� � �� 

A$ �� �� �= 

���� ��� �� 

9C=8 
� �� �� 

� 
 
� 

� 
� 
�� 
�� 
�� 

�� 
�� 

� � �
� �� �� 

B> � -<>58 ��� 
�8A2@4B4 E8A:C=34� :;4C@4= 4= @>CB4A 8= 6@054= ���� �� �� �� 
(B� 9-?@1>/;A>?1 B;;> )*#�0;/1:@1: C5?7A:01 

0; ��� B> �� -<>58 ��� O � �� ��+ ��+ ++� 
AB4 #434@;0=3A "0B74<0B8A27 �>=6@4A ����� ��� �� �� 
(:5B1>?5@15@ 'C1:@1 N � 

�8 �� �� �� �� 
B> �� -<>58 ��� , + � : ; > 
+8A:C=34 C8B 34 :C=AB ����� ��� �� �� 
&E9<;?5A9 *	&	�	 �.-/A?� (:5B1>?5@15@ 'C1:@1 

�� �� �	 C	 
� � �C 	
 - �� �� �[
I 

� 

� % 

� �� 
	 �� 



� <E@4-3;>-?�C5:?	AB-	:5 J �>5+ 

�H	 . <PO 
�� �	 � / B B J P. �� � �- ��� 

� �� 

8 

OLJ+I5 

��+/��/ ��� ���+//������ �� #$�� ��&����!#"%&�$ ��� 
L�58 2 ���� B;;> -.;::11?� 2 ���� B;;> :51@� - G 

	 � 	 -.;::11? �1D/8	 B1>F1:07;?@1:� 5: 7;71>� 
O � � , '1.1?@1881:.5601A5@31B1>������������� M	 

������ �	�
 �� #+ B8- 01 4;91<-31� 
= �2 H J O� � CCC	C�:?	AB-	:8
95?/
<E@4-=;>-? 

�4= 

%F B706> @0A 8A 44= C8B60D4 D0= 74B #��"� 



Oplossi 
Drieling 
Ze hebben nog een broertje, Gerben. Het 
is dus een vierling. 

®öS@^ 

I5 kip daarom 9 eieren. In 9 dagen leg-
gen 6 kippen nog eens vier keer zoveel: 
36 eieren. 

Lucifers 

Anderhalf 
In 3 dagen legt 1 \ kip fwee keer zoveel 
eieren, dus 3 eieren. In 9 dagen legt 

De lift 
Jantje is zó klein, dat hij nog niet bij het 
bovenste liftknopje kan. 

Twee vaders, twee zoons 
Het gaat om een zoon, zijn vader en zijn 
opa. 

De gouden armband 
Maak van één kettinkje alle schakels 
open. Met deze vier schakels kun je de 
andere kettinkjes aan elkaar vast maken. 

Over de medeiverkers 
dr W. Bosma is docent computer-algebra aan de KUN 
dr E.J. Atzema is docent wiskunde aan de University of Maine te Orono 
dr 'W. Bosma is docent computer-algebra aan de KUN 
prof.dr J. van de Craats is hoogleraar wiskunde aan de UvA, de Open Universiteit en de KMA 
dr L.J. van Gastel is werkzaam bij het Expertisecentrum Computer Algebra Nederland 
D.C. Gijswijt is student wiskunde aan de UvA 
dr K.P. Hart is docent topologie aan de TU Delft 
drs A. Heek is werkzaam bij het Expertisecentrum Computer Algebra Nederland 
B. de Jongste is recreatief wiskundige te Den Haag 
dr ir T. Koetsier is docent geschiedenis van de wiskunde aan de VU 
ir A.A.J. Lefeber is AIO systeem- en besturingstheorie aan de UT 
R. van Luijk is student wiskunde aan de UU 
dr J.A. van Maanen doceert wiskunde en geschiedenis van de wiskunde aan de RUG 
drs W.R. Oudshoorn is AIO algebra en meetkunde aan de RUG 
ir S.M. van Rijnswou is OIO computeralgebra aan de TUE 
dr P. Stevenhagen is docent algebraïsche getaltheorie aan de UvA 
dr ir R.F. Swarttouw is docent wiskunde aan de VU 
drs C.A.M. 'Wildhagen is leraar wiskunde aan het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam 
drs C.G. Zaal is leraar wiskunde aan de J.S.G. Maimonides te Amsterdam 
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Herziene kerndoelen basisvorming, 
Tweede Fase havo/vwo, Leerwegen vmbo 

Wolters-Noordhoff 
nodigt u uit 

U bent van harte welkom op een of een van de volgende 
bijeenkomsten. U kunt daar uitgebreid kennis met de 
herziene delen voor de basisvorming en de nieuwe delen voor 

de Tweede Fase van 

Moderne wiskunde zevende editie 
en 
Netwerk tweede editie 
Methodekeuzebijeenkomsten 
De LPC's organiseren in samenwerking met de uitgevers door het 
gehele land Methodekeuzebijeenkomsten. U kunt zich daar laten 
informeren over alle nieuwe en herziene methodes voor basisvorming 
en Tweede Fase. 

De bijeenl̂ omsten vinden plaats op: 
• woensdag 4 februari 1998 Eindhoven 
• donderdag 5 februari 1998 Zwolle 
• woensdag 11 februari 1998 Arnhem 
• donderdag 12 februari 1998 Amsterdam 
• woensdag 18 februari 1998 Utrecht 
• donderdag 19 februari 1998 Rotterdam 

Voor inhoudelijke informatie en inschrijfformulieren kunt u terecht bij 
Roel Gordijn (LPC), telefoon (033) 453 43 43 of Freke Bosscha (GEU), 
telefoon (020) 430 9163. 

Wolters-Noordhoff 
Postbus 58 

9700 MB Groningen 

Telefoon (050} 522 63 



PytKagoras 
Pythagoras wordt uitgegeven onder auspicii^n van de 
Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde en richt 
zich tot alle leerlingen van HAVO en VWO. 
Pythagoras stelt zich ten doel jongeren kennis te laten maken 
met de leuke en uitdagende kanten van wiskunde. 

A b o n n e m e n t e n 
Abonnees kunnen zich op één van de volgende manieren 
aanmelden. 
Telefonisch: (070) 314 46 00, per fax: (070) 314 46 09, 
via Internet: www.wins. uva.nl/misc/pythagoras/abonnee.html 
of schriftelijk (een postzegel is niet nodig): 
NIAM, Antwoordnummer 97007, 2509 VH Den Haag 

Tarieven '97-'98 
Een jaarabonnement op Pythagoras kost ƒ 37,.50 
Losse nummers f 8,- of BF 160 
Overige prijzen (per jaar): 
Pythagoras België BF 950 
Pythagoras buitenland f 52,50 
Pythagoras/Archimedes ƒ 67,50 
Pythagoras/Archimedes België BF 1570 
Pythagoras/Archimedes buitenland f 83,50 

S c h o o l a b o n n e m e n t e n 
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten 
aan lerarenopleidingen zijn er speciale schoolabonnementen. 
Voor ƒ 25,00 per jaar ontvangen zij één heel jaar lang 
Pythagoras, op voorwaarde dat de docent wiskunde zorgt 
voor de aanmelding en verspreiding. Abonnees krijgen een 
acceptgiro thuisgestuurd. Bij aanmelding van 5 of meer 
abonnees, 1 jaarabonnement gratis. 

U i t g e v e r / a d v e r t e n t i e s 
NIAM, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag 
Telefoon (070) 314 46 00, Fa.x (070) 314 46 09, Giro 5513796 
Bankrekening België: ING Brussel 
reknr. 627-7064242-48 t.n.v.TMS 

Pythagoras wordt gesponsord 
door de Universiteit van Amsterdam m 


