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Voorwoord

Dit is een boekje over diophantische vergelijkingen.
In het eerste gedeelte ('Mogelijkheden') worden een aantal diophanti-

sche problemen op een algebraı ̈sche en meetkundige manier aangepakt. In
dit hoofdstuk herhaal je begrippen uit de analytische meetkunde en gebruikt
die om oplossingen te genereren voor polynoomvergelijkingen in rationale
getallen. Een tweede oplossingsmethode die aan bod komt is via getaltheorie
en het ontbinden van gehele getallen in priemfactoren. In dit verband gaan
we kort in op cryptografische veiligheid. Bij dit gedeelte van de module sluit
een documentaire aan: 'Fermat's Last Theorem', van regisseur Simon Singh
en John Lynch, BBC, 1996.

In het tweede gedeelte ('Onmogelijkheden') wordt besproken in hoever-
re een computer in staat is om diophantische problemen op te lossen. Aan
de hand van het Stop-Probleem van Turing laten we zien wat de grenzen van
de mogelijkheden van een computer zijn. Bij dit gedeelte van de module
sluit een documentaire aan: 'Julia Robinson and Hilbert's Tenth Problem',
van regisseur George Csicsery, Zala Films, 2008.

De module is getest op Junior College (module van 18u) en op het Min-
kema College in Woerden. Met dank aan Philip van Egmond (Junior College,
Utrecht) , Mattias Visser (Minkema College, Woerden), Steven Wepster (β-
steunpunt, Utrecht), en de leerlingen voor commentaar op een eerdere versie
van dit document.

Voor financiële ondersteuning in de ontwikkelfase is verder dank ver-
schuldigd aan het N.W.O.-onderzoekscluster 'Geometry and Quantum The-
ory' en het β-steunpunt Utrecht.

Utrecht, juni 2008
GC
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Hoofdstuk 1

Mogelijkheden

1.1. Wat is een diophantische vergelijking?

1.1.1. 'Los volgende vergelijking op: x − 2 = 0'. Dit soort opgaven
ken je vast wel. Ze zijn niet heel precies geformuleerd: moeten we
tenminste één oplossing bedenken, of alle oplossingen (dit is waar-
schijnlijk wat je gewend bent)? En om welke variabele gaat het hier?
Bekijk eens volgende vergelijkingen:

x − 2 = 0 (1.1)

2x − 1 = 0 (1.2)

ax − a + 1 = 0 (1.3)

2x + 3y = 1 (1.4)

x2 − 2 = 0 (1.5)

x2 + 2 = 0 (1.6)

x2 − ax + 1 = 0 (1.7)

x2 + y2 = 1 (1.8)

7



1.1.2. Wat betekent het om deze vergelijkingen 'op te lossen'? Ten
eerste moet je weten waarnaar je wilt oplossen: dat noem je de varia-
bele(n).

• Bijv. in vergelijking (1.1) is x de variabele en de oplossing is
x = 2.

• Hoe zit het met vergelijking (1.3)?

– met x als variabele is de oplossing x = (a − 1)/a als
a 6= 0, en is er geen oplossing als a = 0;

– met a als variabele is a = 1/(1 − x) de oplossing als
x 6= 1, en is er geen oplossing als x = 1.

Een letter die in de vergelijking voorkomt maar geen variabele is, dus
waar je niet naar hoeft op te lossen, noemen we een parameter van
het probleem.

1.1.3 Opdracht. Ga na dat de oplossingen van vergelijking (1.3) in-
derdaad zijn zoals hierboven aangegeven (met x, respectievelijk a als
variabele).

1.1.4 Opdracht. Je ziet aan dit voorbeeld dat òf een vergelijking wel
een oplossing heeft kan afhangen van de waarde van een parameter.
Bedenk zelf nog een voorbeeld van een vergelijking waarbij het be-
staan van een oplossing van de waarde van een parameter afhangt.

1.1.5. Het is gebruikelijk de laatste letters van het alfabet (x, y, z) te
gebruiken voor variabelen en de eerste (a, b, c) voor parameters, maar
dat hoeft niet. Zorg er dus voor dat je bij een vergelijking altijd precies
weet wat de variabele(n) zijn.

1.1.6. Er hoeft niet maar één variabele te zijn. In vergelijking (1.4)
zijn er twee. Een mogelijke oplossing is x = 0, y = 1/3. Maar er zijn
meer oplossingen.
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1.1.7 Opdracht. Bedenk zelf nog twee oplossingen.

1.1.8. Er zijn zelfs oneindig veel oplossingen voor vergelijking (1.4).
Elke oplossing is van de vorm x = t, y = (1 − 2t)/3 voor geko-
zen t. Het maakt dus wel degelijk uit of je alle oplossingen voor een
vergelijking wilt vinden, of één oplossing.

1.1.9 Opdracht. Bewijs dat alle oplossingen van vergelijking (1.4) van
de aangegeven vorm zijn.

1.1.10. Tenslotte is er nog de vraag wat voor oplossingen je wilt vin-
den. Er zijn verschillende soorten getallen:

• natuurlijke getallen 1, 2, 3, . . . ;

• gehele getallen . . . , −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, . . . ;

• rationale getallen, ook wel breuken genoemd, bijv. 2
3 , −4

5 , 1, . . . ;

• reële getallen, d.w.z. getallen met een decimale ontwikkeling,
bijv.

1 = 1.000 . . . ,
2
3

= 0.66666 . . . , π = 3.14159 . . . .

• complexe getallen (als je die kent), van de vorm a+ bi met a en
b reële getallen en i2 = −1.

In de voorbeeldvergelijkingen zie je dan het volgende:

• In vergelijking (1.1) is de oplossing een geheel getal;

• in vergelijking (1.2) is de oplossing een breuk (een rationaal ge-
tal).
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• En hoe zit het met vergelijking (1.5)? Er zijn twee oplossingen
(x = ±

√
2), en we zullen straks bewijzen dat dit geen rationa-

le getallen zijn. Opmerking: x =
√

2, x = −
√

2 korten we
gemakshalve af als x = ±

√
2. Meer algemeen korten we de

twee oplossingen uit de abc-formule af door gebruik te maken
van het teken ±, zie 1.2.4.

• Vergelijking (1.6) heeft geen oplossingen in reële getallen, maar
wel in complexe getallen (x = ±i

√
2). In complexe getallen

heeft de vergelijking x2 = −1 wel oplossingen, namelijk x =
±i.

• Vergelijking (1.7) heeft als oplossingen x = a/2±
p

(a/2)2 − 1.

1.1.11. Soms worden de natuurlijke getallen gedefinieerd als 0, 1, 2, . . .
(dus ook 0 is een natuurlijk getal). Wij doen dit dus niet zo.

1.1.12 Opdracht. Bewijs dat vergelijking (1.6) geen oplossing x heeft
in de reële getallen. Hint: het kwadraat van een reëel getal is altijd
positief.

1.1.13 Opdracht. Nu de moeilijkste vergelijking (1.8).

• Kan je een oplossing vinden voor de variabelen x, y in gehele
getallen?

• In rationale getallen?

• In reële getallen?

• Kan je ze allemaal opschrijven?

• Hoeveel zijn er?
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Zie het als een uitdaging om over dit probleem na te denken, we geven
de oplossing later.

1.1.14. Conclusie. Voor je begint een vergelijking op te lossen, moet
je volgende zaken helemaal duidelijk maken:

1. Wat zijn de variabelen, d.w.z. waarnaar moet je oplossen?

2. Zijn er parameters? Hoe hangt een oplossing, en zelfs het be-
staan van een oplossing, af van de waarden van de parameters?

3. Moet je de vergelijking oplossen in gehele, rationale, reële of
complexe getallen? En voor welke waarden van de parameters,
als die er zijn?

4. Welke vraag wordt gesteld over de oplossingen:

• bepalen of er al dan niet een oplossing is voor de vergelij-
king?

• een oplossing vinden voor de vergelijking?

• alle oplossingen vinden voor de vergelijking?

1.1.15. Nu nog iets over het soort vergelijkingen waar het in deze
module om gaat. Weer een lijstje voorbeelden:

x3 + 2x2 + 3x + 1 = 0 (1.9)

4x3 + πxy2 + 7y2 = 0 (1.10)

e2x+1 − 27 sin(3x) = 1 (1.11)

2x + x2 + 1 = 0 (1.12)

Al deze vergelijkingen kan je in de vorm 'iets = 0' brengen, maar toch
is tussen de eerste twee en de laatste twee vergelijkingen een verschil.
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De eerste twee vergelijkingen zijn van de vorm 'een polynoom = 0'.
Hierbij is een polynoom (ook wel veelterm genoemd) een uitdrukking
die als volgt wordt opgebouwd:

• er zijn een aantal variabelen (bijv. x, y, z);

• we nemen producten van deze variabelen (bijv. x · x · y · z =
x2yz) met een 'constante' (een getal, zoals π, dit geeft πx2yz;
of een parameter, zoals a, dit geeft ax2yz);

• dan tellen we eindig veel van dit soort producten bij elkaar op.

Het resultaat is een polynoom. In het bijzonder komen er geen functies
zoals ex en sin(y) in voor (zoals wel het geval is in vergelijking (1.11)),
en geen variabelen in de exponent (zoals in vergelijking (1.12)). De
vergelijkingen (1.9) en (1.10) zijn voorbeelden van polynoomvergelij-
kingen.

1.1.16. In deze module bekijken we diophantische vergelijkingen. Dit
zijn per definitie polynoomvergelijkingen die we willen oplossen in
rationale getallen.

1.1.17. Let op: soms wordt de term diophantische vergelijking ge-
bruikt voor een polynoomvergelijking die we willen oplossen in gehe-
le getallen - dit is bijvoorbeeld het geval in Wikipedia. In dit boekje
is dat niet het geval: als de term 'diophantische vergelijking' wordt
gebruikt, gaat het om oplossingen in rationale getallen.

1.2. Los zelf een paar historische diophantische problemen op

1.2.1. We bekijken eerst wat historische puzzels die je makkelijk kan
omzetten in een eenvoudig op te lossen diophantische vergelijking.
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1.2.2 Historisch Intermezzo. Diophantische vergelijkingen heten naar
Diophantus van Alexandrië. Hij leefde in de 3e eeuw n.C. en schreef
onder andere een lijvig boekwerk, de Arithmetica, waarin een grote
verzameling dergelijke problemen wordt genoemd en opgelost. Over
Diophantus zelf weten we bijna niks, alleen stond in een Griekse An-
thologie van Metrodorus uit de 6e eeuw volgend epitaaf:

Zijn jeugd maakte een zesde van zijn leven uit; na een
verder twaalfde kreeg hij een baard; na een verder ze-
vende trouwde hij, en zijn zoon werd 5 jaar daarna ge-
boren; de zoon werd maar half zo oud als zijn vader, en
de vader overleed vier jaar na de zoon.

1.2.3 Opdracht. Hoe oud werd Diophantus? Maak hier een diophan-
tische vergelijking van met de leeftijd x van Diophantus als variabele
en los die dan op.

1.2.4. Voor verder gebruik komt hier de abc-formule voor het bepalen
van de oplossingen van een kwadratische vergelijking. De oplossingen
van ax2 + bx + c = 0 zijn

x =
−b ±

√
b2 − 4ac

2a
(a 6= 0).

Echter, in de vorige paragraaf hebben we gezien dat de oplossin-
gen afhankelijk kunnen zijn van de parameters a, b, c. Het volledige
correcte antwoord luidt daarom als volgt:

• als a 6= 0, dan is x = −b±
√

b2−4ac
2a - dit zijn twee verschillende

oplossingen precies als b2 − 4ac 6= 0;

• als a = 0 en b 6= 0, dan is x = −c/b;

• als a = b = 0 en c 6= 0, dan is er geen oplossing;
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• als a = b = c = 0, dan zijn alle mogelijke x oplossing.

1.2.5 Historisch Intermezzo. De volgende drie opgaven komen van
Al-Khawarizmi. Jan Hogendijk, hoogleraar geschiedenis van de wis-
kunde in Utrecht, schrijft over hem het volgende: Mohammad ibn Mu-
sa (Al-Khawarizmi) werd omstreeks 770 geboren in de streek Khwa-
rizm (spreek uit: Gorism), ten zuiden van het Aral-meer in het te-
genwoordige Turkmenistan. Hij behoorde tot een Perzische familie.
Mohammad werd wiskundige en vertrok naar Bagdad, de schitteren-
de hoofdstad van het Islamitische wereldrijk. Hij leerde Arabisch, dat
naast de taal van duizend-en-één nacht en de Islam ook de taal van de
wetenschap was. Mohammad ('zoon van Mozes') ontwikkelde zich
tot een breed geleerde: naast wiskunde bestudeerde hij geschiedenis,
sterrenkunde en astrologie.

Fig.: Russische postzegel uit 1983 met afbeelding van al-Khawarizmi

(bron: wikipedia)

Mohammads werk was niet echt origineel. Zijn wereldfaam heeft
hij te danken aan twee belangrijke leerboekjes. Beide hadden te ma-
ken met kennis die omstreeks 770-780 door sterrenkundigen uit India
naar het hof van de kalief in Bagdad was overgebracht. In het eerste
leerboekje behandelde Mohammad een rekenmethode die omstreeks
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het jaar 500 in India uitgevonden was: het rekenen met positieve ge-
hele getallen in het tientallig positiestelsel met de cijfers 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 en 0. Het boekje is in de twaalfde eeuw in Spanje in het
Latijn vertaald en de naam Al-Khwarizmi werd daarbij verbasterd tot
'algorismi'. Hieruit is het woord algoritme ontstaan. Algoritme be-
tekent rekenmethode of rekenrecept: als een computer iets uit moet
rekenen, dan heeft hij daarvoor een algoritme nodig.

Het tweede rekenboekje gaat over de leer van 'Restauratie en con-
frontatie', waarmee het werken met kwadratische vergelijkingen be-
doeld werd. Het woord 'restauratie' is in het Arabisch al-dzjabr. In
het Westen werd dit uitgesproken als 'al-gabr', en hieruit is ons woord
algebra (de leer voor het rekenen met onbekenden) ontstaan. De oor-
spronkelijke betekenis is nog te zien in het Spaanse woord 'algebrista'
dat stamt uit de 15e/16e eeuw. De betekenis is: iemand bij wie je
gebroken beenderen kan laten zetten. (Uit: Pythagoras 38 (2): 4-5.)

1.2.6 Opdracht (naar Al-Khawarizmi). Je hebt een grote zak bloem,
die je gelijkmatig onder een onbekend aantal mensen verdeelt. Als er
één mens meer was om de bloem onder te verdelen, zou iedereen 1/6
minder bloem krijgen. Hoeveel mensen zijn er? Noem dit aantal x,
stel een diophantische vergelijking op voor x, en los die vervolgens
op.

Let op, de opgave is dubbelzinnig: '1/6 minder bloem', maar van
wat? Van alle bloem, of van wat hij/zij anders zou krijgen? Maar de
opgave in allebei deze interpretaties.

1.2.7 Opdracht (Al-Khawarizmi). Ik heb tien in twee delen verdeeld,
en heb het eerste deel gedeeld door het tweede, en het tweede deel
door het eerste, en de som van de twee delingen is gelijk aan 21

6 . Hoe
groot zijn de twee delen? Noem het eerste deel x, stel een diophanti-
sche vergelijking op voor x, en los die op.
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1.2.8 Opdracht (Al-Khawarizmi). Ik heb tien in twee delen verdeeld;
ik heb het ene deel vermenigvuldigd met tien en het andere deel met
zichzelf, en de twee producten zijn aan elkaar gelijk. Wat zijn de twee
delen?

1.3. De methode van irrationaliteit voor polynomen
in één variabele

1.3.1. De laatste twee opgaven kan je met de abc-formule oplossen,
maar bij de laatste is het antwoord op het probleem als diophantische
vergelijking dat er geen oplossing is. De oplossingen zijn namelijk
−5±5

√
5, en dit is geen rationaal getal. Hier zullen we nu een bewijs

van geven.

1.3.2. Een rationaal getal (een breuk) kan je schrijven als quotiënt van
twee gehele getallen. Gehele getallen zonder gemeenschappelijke de-
lers noem je relatief priem. Als een breuk is geschreven als quotiënt
van twee gehele getallen met een gemeenschappelijke deler dan kan
je die gewoon wegdelen. Dus kan je een breuk steeds zo ver vereen-
voudigen dat je een breuk overhoudt waarbij teller en noemer relatief
priem zijn. Voorbeeld:

−56
84

= − 23 · 7
22 · 3 · 7

=
−2
3

,

en −2 en 3 zijn relatief priem.

1.3.3 Stelling. −5 + 5
√

5 is geen rationaal getal.

Bewijs. Eerst iets over de logica van het bewijs: we tonen dit aan met
een zogenaamd bewijs uit het ongerijmde. Dat werkt als volgt: je wilt
iets aantonen (

√
5 is geen rationaal getal). Je neemt aan dat wat je wil

aantonen niet waar is (stel:
√

5 is wel een rationaal getal). Daaruit
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leid je een tegenspraak af (er bestaan twee gehele getallen a en b die
tegelijk wel en niet een gemeenschappelijke factor hebben). Bijgevolg
is de aanname fout, en wat je wilt aantonen dus correct.

Nu het bewijs zelf, in stapjes. Overtuig jezelf ervan dat je elk van
de stapjes begrijpt.

1. Stel −5 + 5
√

5 is wel een rationaal getal. Dan is ook
√

5 een
rationaal getal.

2. Dan kunnen we schrijven
√

5 = a/b met a en b gehele getallen
die relatief priem zijn.

3. Dan is ook b
√

5 = a.

4. Door kwadrateren vinden we

a2 = 5b2.

5. Omdat aan de rechterkant van de vergelijking 5 als factor voor-
komt, moet 5 ook een deler zijn van a2.

6. 5 is een deler van a2, dus is 5 een deler van a. We kunnen dus
schrijven: a = 5c voor een geheel getal c.

7. Dan ook 52 een deler van a2, want a2 = (5c)2 = 52c2.

8. Maar we hebben: a2 = 5b2. Dat wordt dan 52c2 = 5b2, dus
na deling door 5, 5c2 = b2.

9. Dus is 5 een deler van b2, dus van b.

10. We hebben dus aangetoond dat a en b een gemeenschappelij-
ke deler hebben, namelijk 5, maar we hadden tegelijk aange-
nomen dat a en b geen gemeenschappelijke deler hebben. Dat
kan niet, dus bestaan de gehele getallen a en b niet.
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1.3.4 Opdracht. Ga na dat je dit bewijs begrijpt door het toe te passen
op

√
r voor andere gehele getallen r, i.h.b. door te laten zien welke

stappen in het bewijs misgaan als r een kwadraat is, bijvoorbeeld r =
4.

1.3.5 Historisch Intermezzo. Bovenstaande stelling toont in het bij-
zonder aan dat er getallen bestaan die niet rationaal zijn. Dit is voor
het eerst ontdekt door leerlingen van Pythagoras. Met enige correc-
ties halen we uit Wikipedia: Pythagoras (ca 569 v. Chr. - ca 507 v.
Chr.) was een Grieks wiskundige, wijsgeer en hervormer. Volgens de
overlevering heeft hij veel reizen gemaakt naar Egypte en het Oosten.
Hij streefde harmonie en reinheid van de ziel na, wat volgens hem
bevorderd kon worden door onder andere de kennis van getalverhou-
dingen. Deze verhoudingen beheersen volgens zijn leer het heelal,
zoals ze bijvoorbeeld ook terug te vinden zijn in de muziek. Om-
streeks 530 v. Chr. stichtte Pythagoras in het Zuid-Italiaanse Crotona
een school.

Het bekendste resultaat uit deze school is de 'Stelling van Pythago-
ras', alhoewel historisch onderzoek ondertussen heeft uitgewezen dat
deze kennis 15 eeuwen (!) ouder is. Het uitgangspunt van de Pyt-
hagoreërs was dat alles bestaat uit verhoudingen van gehele getallen.
Maar wanneer in een rechthoekige driehoek de korte zijden even lang
zijn lukt het met geen mogelijkheid de verhouding tussen de lengte
van een korte en van de lange zijde in gehele getallen uit te drukken.

1.3.6 Opdracht. Toon aan dat deze verhouding
√

2 is.

Na lang denken vonden de Pythagoreërs zelfs een bewijs dat
√

2
irrationaal is, zoals in Stelling 1.3.3. Een triomf voor het verstand,
een debacle voor een doctrine. Volgens een omstreden overlevering
probeerden zij dit resultaat geheim te houden en is iemand die dit toch
bekendmaakte om het leven gebracht.
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1.3.7 Opdracht. (a) Ga na of vergelijking (1.5) rationale oplossin-
gen heeft of niet.

(b) Ga na voor welke waarden van de parameter a de vergelijking
(1.7) rationale oplossingen heeft.

1.3.8. Alle opgaven tot nu leidden tot polynoomvergelijkingen in één
variabele x: ze zijn allemaal van de vorm

anxn + an−1xn−1 + · · · + a1x + a0 = 0

voor bepaalde constanten a0, . . . , an. We nemen hierbij aan dat de
kopcoëfficiënt an ongelijk nul is. Dan noemen we n de graad van de
vergelijking.

1.3.9. Alle opgaven hierboven waren van graad kleiner dan 3. We
kunnen in graad 2 de abc-formule toepassen, en met een bewijs zoals
hierboven nagaan of we een rationale oplossing te pakken hebben of
niet.

1.3.10 Historisch Intermezzo. Hoe zit het in hogere graad? Voor
graad 3 en 4 zijn er abc-achtige formules uit de Renaissance van del
Ferro, Tartaglia, Cardano en Ferrari, maar het is niet zo makkelijk om
te zien of de verkregen oplossingen rationale getallen zijn of niet.

Met een 'abc-achtige formule' bedoelen we een formule voor de
oplossingen van een polynoomvergelijking

anxn + an−1xn−1 + · · · + a1x + a0 = 0

als uitdrukkingen in de coëfficiënten an, . . . , a0 waarin enkel wor-
teltrekkingen voorkomen. Daarbij mag je ook derde-, vierde-, etc.
machtswortels trekken, en wortels trekken uit uitdrukkingen waarin al
wortels voorkomen.
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Het verrassende resultaat is: voor graad hoger dan 4 bestaat er he-
lemaal géén abc-achtige formule. Dit is een moeilijk stuk tweedejaars
universiteitswiskunde waar we hier niet aan toekomen. Het is bedacht
rond 1830 door Évariste Galois.

Girolamo Cardano (1501 - 1576) was een Italiaans wetenschap-
per uit Pavia en later Bologna. Hij was een tijdgenoot van Vesalius.
Hij publiceerde als eerste de algemene oplossingen van de derde- en
vierdegraadsvergelijking. Andere wiskundigen als Scipione del Ferro
en Nicolo Tartaglia kenden die oplossing al maar hielden ze verbor-
gen. Cardano heeft klaarblijkelijk de oplossing van Tartaglia weten los
te peuteren met de belofte ze niet onder zijn eigen naam te publice-
ren, wat hij vervolgens toch heeft gedaan! Cardano had echter ook
een goed alibi: hij beweerde de formule te hebben gekopieerd uit een
boekje van zijn neefje, die het weer van del Ferro had gekregen. Zie
ook: A. Hol en J. van Dijk, Een drama van de derde graad, Nieuwe
Wiskrant, april 1993, pp. 19-23.

Aan de formules van Cardano voor de drie oplossingen van een
derdegraadvergelijking is nog iets vreemds: als alle drie de oplossin-
gen reële getallen zijn, dan geeft de formule hiervoor een uitdrukking
in wortels, maar daar komen vierkantswortels uit negatieve getallen
in voor, en dat klinkt niet als echte reële getallen. Je ziet bijvoorbeeld
makkelijk dat de vergelijking x3 −7x+6 = 0 als oplossingen −3, 1, 2
heeft. Maar met de formules van Cardano vind je als oplossing

7
3

· 1
3

q
−3 + 10

3
√

−3

+ 3

s

−3 +
10

3
√

−3
,

een uitdrukking in complexe getallen. Trouwens is deze uitdrukking
gelijk aan 2 … Dit fenomeen heet de casus irreducibilis en dat het zo
moet zijn wordt opnieuw door de theorie van Galois verklaard.
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Wikipedia schrijft over Galois: Évariste Galois (Bourg-la-Reine, 25
oktober 1811 - Parijs, 31 mei 1832) was een Frans wiskundige. Wei-
nig wiskundigen zijn zo legendarisch geworden als Évariste Galois.
Zowel zijn levensloop als zijn wiskundige ontdekkingen hebben daar
sterk aan bijgedragen. Op slechts twintigjarige leeftijd overleed hij
aan de gevolgen van een duel. Hij had toen al een wiskundige theo-
rie ontwikkeld, die nu zeer algemeen wordt toegepast en die de naam
Galoistheorie draagt. De Galoistheorie wordt vaak gebruikt om aan
te tonen dat sommige wiskundige problemen geen oplossing kunnen
hebben, bijvoorbeeld de driedeling van de hoek met passer en liniaal,
de kwadratuur van de cirkel en de oplossing van de algemene vijfde-
graadsvergelijking via een abc-achtige formule.

Fig.: Cardano en Galois (bron: wikipedia)

1.4. De methode van deelbaarheid voor polynomen
in één variabele

1.4.1. Gelukkig is er wel een andere methode om van polynoomver-
gelijkingen in één variabele te bepalen of er rationale oplossingen zijn
of niet, en zelfs om al die oplossingen te bepalen.

Maar de methode is dus niet om een formule voor de oplossing
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op te schrijven en dan na te gaan of het hierbij om een rationaal getal
gaat of niet: volgens Galoistheorie bestaat zo een formule voor de
oplossing zelfs niet. We gaan in de volgende opdracht een methode
bekijken die wel werkt.

1.4.2 Opdracht. Stel ik wil weten of

2x3 − 2x2 + 2x + 7 = 0

een oplossing x in rationale getallen heeft. Beargumenteer elk van de
volgende stappen heel precies:

• Eerst ga ik na of er een oplossing x bestaat in gehele getallen.

– Als x geheel is, herschrijf ik de vergelijking als

x(2x2 − 2x + 2) = −7.

– Leg uit dat x een deler moet zijn van 7.

– De enige mogelijkheden zijn x = ±1 en x = ±7.

– Door invullen de vergelijking zie ik dat geen enkele van
deze vier mogelijkheden voldoet. Conclusie: er zijn geen
gehele oplossingen.

• Als x een rationale oplossing is, dan schrijf ik x = a/b met a
en b twee gehele getallen zonder gemeenschappelijke delers.

– De vergelijking wordt

2
≥a

b

¥3
− 2

≥a

b

¥2
+ 2

≥a

b

¥
+ 7 = 0.

– Dit herschrijf ik als

2a3 − 2a2b + 2ab2 + 7b3 = 0.
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– Ten eerste staat hier

2a(a2 − 2ab + 2b2) = −7b3,

en omdat a en b geen gemeenschappelijke delers hebben,
is a dus een deler van 7.

– Ten tweede staat er

b(−2a2 + 2ab + 7b2) = −2a3,

en omdat a en b geen gemeenschappelijke delers hebben,
is b dus een deler van 2.

– De enige mogelijkheden zijn dus a = ±1, ±7 en b =
±1, ±2.

– Alle combinaties daarvan kan ik uitproberen, en geen en-
kele van deze mogelijke oplossingen voldoet.

– Conclusie: de vergelijking heeft geen rationale oplossin-
gen.

Deze methode werkt algemeen. We maken er een stelling van.

1.4.3 Stelling. Stel dat a0, . . . , an gehele getallen zijn met a0 6= 0 en
an 6= 0. Als x = p/q een oplossing is van de polynoomvergelijking

anxn + an−1xn−1 + · · · + a1x + a0 = 0,

en p en q gehele getallen zijn zonder gemeenschappelijke delers, dan
is p een deler van a0 en q een deler van an.

Bewijs. Als x = p/q zo'n oplossing is, dan is

an

µ
p

q

∂n

+ an−1

µ
p

q

∂n−1

+ · · · + a1

µ
p

q

∂
+ a0 = 0,
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en dus (door noemers weg te vermenigvuldigen)

anpn + an−1pn−1q + an−2pn−2q2 + · · · + a1pqn−1 + a0qn = 0,

en dus enerzijds

p(anpn−1 + an−1pn−2q + an−2pn−3q2 + · · · + a1qn−1) = −a0qn

en anderzijds

−anpn = q(an−1pn−1 + an−2pn−2q + · · · + a1pqn−2 + a0qn−1).

Hieruit volgt het gestelde, omdat p en q geen gemeenschappelijke de-
lers hebben.

1.4.4 Opdracht. Gebruik bovenstaande methode om de rationale op-
lossingen van de volgende vergelijkingen te vinden:

(a) 3x3 + x2 + x − 2 = 0;

(b) 8x4 − 26x3 − 5x2 − 13x + 21 = 0.

1.4.5. Je denkt misschien dat je met een rekenmachine gewoon de op-
lossingen van zulke polynoomvergelijking kan vinden en dan kijken
welke daarvan rationaal zijn en welke niet. Maar dat werkt niet om
volgende reden: je rekenmachine heeft geen preciese formule voor
de oplossingen van een willekeurige polynoomvergelijking, maar be-
nadert de oplossing door een eindig aantal decimalen te berekenen.
Hoe kan je van een getal waarvan je maar een eindig aantal decimalen
kent, weten of het een rationaal getal is of niet? Een rationaal getal is
precies een getal waarvan de decimale ontwikkeling uiteindelijk peri-
odiek is, d.w.z. zich herhaalt; maar je weet niet na hoeveel cijfers die
zich herhaalt.
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Stel, ik geef je een polynoomvergelijking. Je rekenmachine zegt:
de oplossingen zijn 0.66666666 en 0.1234567. Dit ziet eruit als een
rationale oplossing 2/3 en een irrationale oplossing. Ik vertel je later
dat de echte oplossingen zijn: een niet-rationaal getal

2
3

+
√

2
107

= 0.66666668081 . . .

en het rationale getal

0.12345671234567 · · · =
1234567
9999999

.

Dat had je nooit aan de eerste 10 decimalen kunnen zien.

1.4.6. Conclusie. Polynoomvergelijkingen in één variabele zijn 'mak-
kelijk' op te lossen in rationale getallen door deelbaarheid te gebrui-
ken. Hiervoor moet je wel twee coëfficiënten (namelijk de eerste en
de laatste) in factoren ontbinden. Hoe moeilijk is dat eigenlijk? Hierop
gaan we in de volgende paragraaf in.

1.5. Hoe moeilijk is ontbinden in factoren?

1.5.1. Ontbinden in factoren is een probleem waarvan we nog steeds
niet weten of het efficiënt met de computer kan worden gedaan. En het
is voor praktische toepassingen eigenlijk heel belangrijk dit te weten.

Je wilt niet zomaar dat iedereen met je bankpasje geld van je re-
kening kan schrijven. Je wilt niet zomaar dat iedereen kan zien wat
je op internet koopt, je email kan meelezen, meeluisteren wat je op
je mobiel vertelt. Daarom wordt zulke informatie versleuteld voor hij
wordt doorgestuurd. Versleutelen betekent dat er geheimschrift van
wordt gemaakt.
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Veel praktische versleutelingsalgoritmes gebruiken een getal dat
het product is van twee heel grote priemgetallen (ondertussen typisch
met ongeveer 200 cijfers). De priemgetallen zelf zijn geheim, maar
hun product is openbaar. Als je dit product snel in factoren zou kun-
nen ontbinden, zou je de priemgetallen zelf kennen, en dan heb je de
sleutel in handen om de codes te breken.

Nagenoeg alle versleutelingsalgoritmes die voor veiligheid van in-
ternettransacties en bankpasjes worden gebruikt zijn gebaseerd op de
aanname dat 'ontbinden in factoren' een 'moeilijk' probleem is, d.w.z.
dat het onmogelijk veel tijd kost om het te doen met een echte com-
puter en getallen die groot genoeg zijn.

Meer geavanceerde codering gebruikt diophantische vergelijkin-
gen: zo werkt de beveiliging van gesprekken op de meeste mobiele
telefoons met technologie gebaseerd op elliptische krommen (zie ook
1.12). Met traditionele cryptografie zou de versleuteling niet snel ge-
noeg zijn. Dit is weer een voorbeeld van hoe de moderne wiskunde
onzichtbaar een rol speelt in het dagelijkse leven.

1.5.2. Hendrik Lenstra Jr., hoogleraar wiskunde in Leiden: Sommigen
vinden het prachtig dat cryptografische toepassingen geld opleveren,
maar persoonlijk vind ik het leuker als nieuwe getaltheorie toepassin-
gen om zeep helpt. Bij lezingen mag ik graag de bad guy spelen.
Jongens, zeg ik, hier ligt een prachtkans. Onze getaltheorie kan in
haar oude zuivere glorie worden hersteld als je laat zien dat ook de
grootste getallen efficiënt in priemfactoren zijn te ontbinden. Zijn we
die banken eindelijk weer kwijt, heerlijk onder ons, weg met de var-
kens die in ons rozentuintje wroeten. (in: Dirk van Delft, De toppen
van het kunnen, Nederlandse wetenschappers over hun drijfveren en
werk, Bert Bakker, 2006.)

1.5.3. Praktische codering verloopt via coderingprotocollen, dat is een
lijst met preciese regeltjes over hoe iets moet worden gecodeerd. In
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de informatica hoor je wel van zogenaamde 'aantoonbaar veilige pro-
tocollen'. Het klinkt heel veilig, maar wat betekent dat precies? Het
betekent dat je met 100 % zekerheid kan aantonen dat het gegeven
protocol te moeilijk is voor een computer om te kraken, maar die ze-
kerheid hangt af van de vraag of een wiskundig probleem (bijv. 'ont-
binden in factoren') moeilijk is voor een computer. Het addertje onder
het gras is dat we niet altijd 100 % zeker weten of het wiskundige pro-
bleem wel zo moeilijk is.

Als iemand het wiskundige probleem dat in het aantoonbaar vei-
lig protocol voorkomt dus toch snel kan oplossen is de 'aantoonbare
veiligheid' foetsie. Lang werd gedacht dat het wiskundige probleem
'Is een gegeven getal een priemgetal?' moeilijk is. Gelukkig is hierop
geen coderingssysteem gebaseerd, want in 2001 kwam uit India het
onverwachte nieuws dat drie wiskundigen/informatici hadden aange-
toond dat wel efficiënt te bepalen is of een gegeven getal een priem-
getal is of niet!

1.5.4. Neil Koblitz, hoogleraar wiskunde in Seattle (U.S.A.) schrijft in
een omstreden artikel zelfs het volgende: De term 'bewijsbare vei-
ligheid' wordt vaak gebruikt om indruk te maken op buitenstaanders
die weinig begrijpen van de ware betekenis ervan. Stel dat iemand
'public key cryptografie' gebruikt om creditcard gegevens te bescher-
men in e-commerce, of de inhoud van medische dossiers af te scher-
men, of digitale handtekeningen te maken. Hoe weet die persoon
zeker dat het systeem veilig is? Voor niet-experten betekent 'bewijs-
baar veilig' dat er een garantie bestaat die even zeker is als een be-
wijs voor de stelling van Pythagoras. Vanuit ons gezichtspunt is dit
heel erg misleidend. (The Uneasy Relationship Between Mathematics
and Cryptography, in: Notices of the A.M.S., vol. 54, issue 8 (2007):
www.ams.org/notices/200708)
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1.5.5. Nu wat extra opgaves over priemgetallen. Een priemgetal is bij
definitie een natuurlijk getal p > 1 dat enkel deelbaar is door 1 en p.
In de opgaven hieronder bouwen we een keten van redeneringen op,
waarbij we telkens weer stoten op een onbewezen hypothese, die we
dan weer in de volgende opgave aanpakken.

1.5.6 Opdracht. Toon aan dat elk natuurlijk getal te schrijven is als
product van priemgetallen, als volgt: stel dat N het kleinste natuurlijk
getal is dat niet te schrijven is als product van priemgetallen; dan is
N niet priem (waarom?). Dus is N het product van twee kleinere
getallen. Die zijn dan wel te schrijven als product van priemgetallen.
Vermenigvuldig dan die ontbindingen.

1.5.7 Opdracht. Die ontbinding is ook uniek, op het verwisselen van
de factoren in de ontbinding na. Bewijs dit door gebruik te maken van
volgende eigenschap van priemgetallen: als een priemgetal een deler
is van het product van twee natuurlijke getallen, dan deelt het één van
die natuurlijke getallen.

1.5.8 Opdracht. Deze eigenschap moet je nu nog bewijzen: bewijs
dat als een priemgetal een deler is van het product van twee natuurlijke
getallen, het één van die natuurlijke getallen deelt. (Hint: stel p deelt
ab. Je kan aannemen dat a < p en b < p, anders vervang je a en
b door a − np en b − mp voor geschikte m, n. Als a = 1 ben je
klaar. Anders deel je p met rest door a: p = ax + r voor zekere
natuurlijke getallen x, r met r < a. Door vermenigvuldigen met b
vind je bp = bax + br. Omdat bp en bax deelbaar zijn door p, is p
dan ook een deler van br en r < a. Je kan zo doorgaan met steeds
kleinere r tot r = 1 en dan ben je klaar.)

1.5.9 Opdracht. In het bovenstaande bewijs heb je gebruikt dat je
kan delen met rest: voor alle natuurlijke getallen m, n bestaat er een
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natuurlijk getal q en r < m zodat n = mq+r. Bewijs dit voor vaste m
met volledige inductie naar n. Dit betekent dat je bewijs twee stapjes
heeft:

1. Het klopt voor n = 1;

2. Je bewijst: 'Als het klopt voor n, dan klopt het ook voor n + 1.

Waarom klopt het dan voor alle n?

1.5.10. Nu kan je de vraag stellen of je 'volledige inductie' ook nog
moet bewijzen. Dat is niet het geval: volledige inductie is een zoge-
naamd axioma van de getaltheorie. In de vorige opgaves heb je de
eigenschap dat een getal uniek kan worden ontbonden in priemfacto-
ren (op volgorde van de factoren na) afgeleid uit dit axioma.

1.6. Rechte lijnen

1.6.1. We bekijken nu diophantische vergelijkingen in twee variabe-
len. De eenvoudigste zijn van de vorm

ax + by = c,

met x, y als variabelen, en bepaalde coëfficiënten a, b, c, die rationale
getallen zijn.

1.6.2. Is er wel een oplossing? In ieder geval niet als a = b = 0 en
c 6= 0. We nemen vanaf nu aan dat dit niet het geval is.

Hoe vind je alle oplossingen van 2x+3y = 5? Voor elke gekozen
waarde t van x is er precies één passende y-waarde, namelijk y =
(5 − 2t)/3.

Zo kan je ook in het algemeen de vergelijking ax + by = c oplos-
sen als ab 6= 0 (d.w.z. a 6= 0 en b 6= 0).
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• Als a 6= 0, dan is x = (c − bt)/a en y = t een oplossing voor
een willekeurig gekozen waarde t voor y.

• En als b 6= 0, dan is x = t en y = (c − at)/b een oplossing
voor een willekeurige gekozen waarde t voor x.

1.6.3 Opdracht. Als a 6= 0 èn b 6= 0 dan krijg je klaarblijkelijk
twee soorten oplossingen (door de twee items hierboven toe te pas-
sen). Maar als je de vergelijkingen x = (c − bt)/a en x = t met
mekaar combineert, dan volgt eruit dat t = c/(a + b). Hoe kan dat
nou?

1.6.4. Conclusies.

(a) Er zijn voor deze eenvoudige vergelijking steeds oneindig veel
oplossingen.

(b) De oplossingen kan je 'parametriseren' door een parameter t:

(b1) voor elke rationale waarde van t die je in zulke oplossing
stopt is het antwoord een rationale oplossing;

(b2) iedere rationale oplossing krijg je door een geschikte waar-
de voor t te kiezen.

1.6.5. Toon bewering (b2) aan: iedere rationale oplossing van ax +
by = c krijg je door in de parametrisering een geschikte waarde van t
te kiezen.

1.6.6. Het begrip 'parametrisering' ken je misschien uit de meetkunde,
waar men sommige krommen kan parametriseren. Hierover nu nog
een paar opdrachten.
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1.6.7. Je kan de reële oplossingen (x, y) van de vergelijking 2x+3y =
5 tekenen in het (x, y)-vlak. Als je dat doet krijg je een rechte lijn. Dus
de rationale oplossingen van de vergelijking liggen op een rechte lijn
in het (x, y)-vlak.

1.6.8 Opdracht. Doe dat. In welke punten snijdt de rechte lijn de x-
en de y-as?

1.6.9 Opdracht. Hoe ziet het plaatje eruit als je alleen de punten te-
kent waarvoor x en y allebei rationaal zijn? En allebei geheel?

1.6.10. De meetkundige betekenis van de 'parametrisering' van de op-
lossingen is het volgende. Stel a 6= 0. Kies een waarde t voor y. De
rechte lijnen ax+by = c en y = t snijden mekaar in precies één punt°

c−bt
a , t

¢
, en dat is de unieke oplossing waarvoor y = t. Nu kan je in

gedachten t heen en weer schuiven om alle oplossingen te krijgen.

1.6.11 Opdracht. Maak hiervan een figuur. Waar snijdt een rechte
lijn ax + by = c in het (x, y)-vlak de x-as en de y-as? Let er in het
bijzonder op hoe het antwoord van de parameters a, b en c afhangt.

1.6.12. Merk nogmaals op dat veel letters hier een verschillende rol
spelen, en dat je die rol goed in de gaten moet houden.

• variabelen x, y;

• parameters a, b, c;

• parametrisering van de oplossing door t.

1.6.13. We zien dat er twee aspecten zijn aan vergelijkingen in twee
variabelen x, y: een algebraı̈sch aspect en een meetkundig aspect. Dit
meetkundig aspect zal in het vervolg heel belangrijk worden.

1.6.14. Conclusie. We kunnen diophantische vergelijkingen van graad
één oplossen. Meetkundig gaat het om punten op een rechte lijn. Er
bestaat een parametrisatie van alle oplossingen.
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1.7. Cirkels

1.7.1. We bekijken nu de diophantische vergelijking x2 + y2 = 1.
We zoeken dus naar (alle) rationale getallen x, y waarvan de som van
de kwadraten 1 is.

1.7.2 Opdracht. Teken de reële oplossingen van x2 + y2 = 1 in het
(x, y)-vlak. Je weet misschien wel welke figuur dit is. Voor verder
gebruik merken we nog het volgende op: je kan deze grafiek in twee
delen tekenen. Bij elke waarde t die we kiezen voor y (dus y = t)
horen twee x-waarden, namelijk x =

√
1 − t2 en x = −

√
1 − t2

(die verschillend zijn als t 6= ±1).
Er zijn nu twee manieren om het probleem te formuleren:

• algebraı ̈sch: bepaal alle rationale getallen x, y zodat x2 +y2 =
1;

• meetkundig: bepaal alle rationale punten (d.w.z. punten met
rationale coördinaten) op de cirkel met middelpunt (0, 0) en
straal 1.

1.7.3 Opdracht. (a) Bepaal de vergelijking van een cirkel met straal
5 en middelpunt in de oorsprong.

(b) Leg uit dat (x−2)2 +(y−3)2 = 4 een cirkel is met middelpunt
(2, 3) en straal 2.

(c) Bepaal de vergelijking van een cirkel met straal 6 door het punt
(1, −2).

1.7.4 Opdracht. Stel dat (x, y) een rationale oplossing is van de ver-
gelijking x2 + y2 = 1. Dan kan je die oplossingen als volgt schrijven:
x = p/q, y = r/s voor gehele getallen p, q, r, s. Bovendien kan je
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die gehele getallen zo kiezen (door de breuken te vereenvoudigen) dat
p en q, respectievelijk r en s, relatief priem zijn.

Laat zien dat de gehele getallen p, q, r, s voldoen aan

(ps)2 + (qr)2 = (qs)2.

M.a.w. X = ps, Y = qr, Z = qs is een oplossing in gehele getallen
van X2 + Y 2 = Z2.

1.7.5. Een oplossing in gehele getallen van X2 + Y 2 = Z2 heet een
Pythagoreı ̈sch drietal.

1.7.6 Opdracht. Omgekeerd, als X, Y, Z een oplossing in gehele ge-
tallen is van X2 + Y 2 = Z2 met Z 6= 0, dan is x = X/Z en
y = Y /Z een oplosing van x2 + y2 = 1 in rationale getallen. Toon
dit aan, in het bijzonder dat het om rationale oplossingen gaat.

1.7.7 Opdracht. Vind twee rijtjes positieve gehele getallen X, Y, Z
waarvoor X2 +Y 2 = Z2, en leid hieruit twee verschillende positieve
rationale oplossingen voor x2 + y2 = 1 af.

1.7.8. We hebben in de vorige drie opgaven een conventie uit de ge-
taltheorie gebruikt: kleine letters (x, y) worden gebruikt voor rationale
oplossingen, hoofdletters (X, Y, Z) voor gehele oplossingen.

1.7.9. Er zijn dus oplossingen voor x2 + y2 = 1. Maar kunnen we
alle oplossingen vinden? Zijn er eindig of oneindig veel?

1.7.10 Opdracht. We lossen de vergelijking x2 + y2 = 1 op naar x.
Dan vinden we dat x = ±

p
1 − y2. Dit is een rationale oplossing

precies als 1 − y2 een kwadraat is van een rationaal getal. Maar voor
welke y is dat zo? Zijn er eindig of oneindig veel? Zijn we door deze
methode verder gekomen met het vinden van een oplossing voor deze
vraag of niet?
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1.7.11 Opdracht. (a) De grafiek van x2 + y2 = 1 is een cirkel.
Bewijs dat alle reële oplossingen van x2 + y2 = 1 van de vorm
x = cos(θ), y = sin(θ) zijn voor een hoek θ met 0 ≤ θ < 2π.

(b) Onderzoek ook of dit helpt bij het oplossen van de diophan-
tische vergelijking, dus de vraag welke van deze oplossingen
rationale getallen zijn. Met andere woorden: voor welke θ is
cos(θ) een rationaal getal?

1.8. Cirkels: de meetkundige oplossingsmethode

1.8.1. De eenvoudigste manier om het vraagstuk naar rationale oplos-
singen van de vergelijking van de cirkel op te lossen is een meetkun-
dige manier, in volgende stappen:

• Kies een eenvoudige oplossing, dat wil zeggen een punt op de
cirkel waarvan de coördinaten rationale of gehele getallen zijn.

• Teken een willekeurige lijn door dat punt met rationaal hellings-
getal.

• Bereken op algebraı ̈sche wijze het andere snijpunt.

• Leg uit dat de gevonden oplossing rationaal is.

We doen deze stapjes in een voorbeeld: kies om te beginnen als
eenvoudige oplossing bijvoorbeeld x = 1, y = 0.

1.8.2 Opdracht. Teken een lijn met helling 2
3 door het punt (1, 0) in

het (x, y)-vlak. Stel de vergelijking van die rechte lijn op. Bepaal op
algebraı̈sche wijze de snijpunten van de lijn met de cirkel x2+y2 = 1.
Wat zijn de oplossingen? Zijn ze rationaal?
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1.8.3 Opdracht. Stel de vergelijking op van de rechte lijn in het (x, y)-
vlak met hellingsgetal t door het punt x = 1, y = 0.

1.8.4 Opdracht. Bepaal de snijpunten van die rechte lijn met de cirkel
x2 + y2 = 1 als functie van t. Zijn de oplossingen rationaal?

1.8.5 Stelling. Alle rationale oplossingen (x, y) 6= (1, 0) van x2 +
y2 = 1 zijn van de vorm

x =
t2 − 1
t2 + 1

, y =
2t

t2 + 1

voor iedere keuze van t als rationaal getal. Met (x, y) = (1, 0) zijn
dit precies alle oplossingen en er zijn er dus oneindig veel.

1.8.6 Opdracht. Je hebt in de berekeningen hierboven al aangetoond
dat de gegeven oplossingen rationale oplossingen zijn (misschien heb
jij de oplossingen gevonden met −t in plaats van t, maar dat maakt
niet uit). Er is nog een belangrijke subtiliteit die je echter niet mag
vergeten. Om de stelling volledig te bewijzen moet je nog aantonen
dat je op die manier alle oplossingen krijgt (d.w.z. iedere oplossing
van de vergelijking is van de vorm zoals aangegeven in de stelling).
Verder moet je ook nog aantonen dat er oneindig veel zijn. Doe dat.
Hint: om aan te tonen dat je alle oplossingen krijgt, begin je met een
willekeurige oplossing en maakt daarbij de rechte lijn die door (1, 0)
en die oplossing gaat.

1.8.7. De oplossing (1, 0) krijg je niet voor een eindige waarde van t
in de formule

x =
t2 − 1
t2 + 1

, y =
2t

t2 + 1
uit de stelling, maar dit is natuurlijk ook de oplossing waarmee je bent
begonnen. Het is wel interessant om op te merken dat je die oplossing
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wel krijgt door in de parametrisering hierboven de limiet te nemen als
t naar ±1 gaat. Als je iets afweet van limieten, toon dit dan aan. Je
kan dit ook goed zien door een animatie te maken van hoe de lijn met
hellingsgetal t varieert als je t laat variëren.

1.8.8 Opdracht. Leid hieruit af dat X2 + Y 2 = Z2 oneindig veel
oplossingen X = t2 − 1, Y = 2t, Z = t2 + 1 in gehele getallen
heeft, voor elke keuze van t een geheel getal. Door een grote waarde
voor t (bijv. t = 2008) te kiezen krijg je een spectaculaire oplossing
als

(4032063)2 + (4016)2 = (4032065)2.

Voor welke waarde van t krijg je de beroemde oplossing 32+42 = 52?

1.8.9. Conclusie. De rationale oplossingen van de vergelijking van
een cirkel in het vlak kunnen we met een meetkundige oplossing vin-
den: als we een eenvoudige oplossing hebben gevonden, dan geven
de snijpunten van een lijn met rationaal hellingsgetal door die een-
voudige oplossing met de cirkel alle rationale oplossingen.

1.9. Problemen van Diophantus zelf

In deze paragraaf behandelen we een echte vraag uit de Arithmetica
van Diophantus. Maar eerst wat geschiedenis.

1.9.1 Historisch Intermezzo. De vraag die we zullen behandelen
staat een paar bladzijden eerder in de Arithmetica dan de plek waar
Pierre de Fermat in 1637 zijn beroemde 'grote stelling' poneerde: de
vergelijking

Xn + Y n = Zn

heeft geen oplossingen in natuurlijke getallen X, Y, Z als n > 2.
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Voor n = 2 zijn er natuurlijk veel oplossingen, dat hebben we in
de vorige paragraaf gezien.

Het probleem van de grote stelling van Fermat werd pas in 1993,
meer dan 350 jaar nadat het werd gesteld, door de Britse wiskundige
Andrew Wiles, werkzaam in Princeton, opgelost.

Fig.: Andrew Wiles (bron: www.shawprize.org)

Wikipedia schrijft over Wiles: Andrew John Wiles (11 april 1953)
is een Britse wiskundige, geboren in Cambridge, Engeland. Zeven
jaar lang heeft Wiles in isolement gewerkt aan dit bewijs en in 1993
presenteerde hij het resultaat voor een zaal vol wiskundigen aan het
Isaac Newton Instituut in Cambridge. Echter bleek in de bewijsvoering
een fout te zitten.

Samen met Richard Taylor besloot Wiles het bewijs te corrigeren
en op 19 september 1994 kwam de doorbraak: het bewijs werd gele-
verd. Het meer dan 100 pagina's tellende bewijs werd gepubliceerd
in de Annals of Mathematics in mei 1995. Zie voor meer informatie
bijv. het uitstekende boek van Simon Singh, Het Laatste Raadsel van
Fermat, De Arbeiderspers, of de gelijknamige BBC-documentaire.

1.9.2 Opdracht. Laat zien dat de laatste stelling van Fermat equivalent
is met: voor n > 2 heeft de diophantische vergelijking xn + yn = 1
geen oplossingen met xy 6= 0.
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Fig.: Titelpagina van de Arithmetica met opmerkingen van Fermat

1.9.3. Als opmerking bij Vraagstuk VI.12 in de Arithmetica staat een
bewering die in moderne taal equivalent is met

Bewering. Als A en C rationale getallen zijn zodat A+C
een kwadraat is (van een rationaal getal), dan heeft

Ax2 + C = y2

oneindig veel rationale oplossingen (x, y).

In dit vraagstuk zijn A en C parameters met een bijzondere eigenschap
(hun som is een kwadraat). De vraag is dan voor zulke parameters de
diophantische vergelijking Ax2 + C = y2 in de variabelen x, y op te
lossen.

1.9.4 Opdracht. Geef drie voorbeelden van gehele getallen A en C
zodat A + C het kwadraat is van een derde geheel getal.

1.9.5 Opdracht. Geef voor die drie waarden van A en C uit de vorige
opdracht één oplossing in rationale getallen x, y van de vergelijking
Ax2 + C = y2.
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1.9.6. Nogmaals: in de vergelijking Ax2 + C = y2 van Diophantus
zijn x, y variabelen, en A en C parameters, die dus constant worden
gehouden. Je hebt zonet drie voorbeelden van zulke parameters A
en C gegeven. Diophantus heeft in zijn bewering een aanname staan
over deze parameters: hij neemt aan dat A + C = α2 met A, C, α
rationale getallen.

1.9.7 Opdracht. Kan je één oplossing (x, y) geven van Ax2 + C =
y2 in rationale getallen, voor algemene A, C met A + C = α2 met
A, C, α rationale getallen?

1.9.8. We gaan nu verder met een voorbeeld: A = −2, C = 6. Dan
is A + C = 4 = 22.

1.9.9 Opdracht. Teken de oplossingen van −2x2 + 6 = y2 in het
(x, y)-vlak. Je ziet (hopelijk) een ellips. Op deze ellips ligt het punt
P = (1, 2).

1.9.10 Opdracht. We proberen nu de methode uit de vorige paragraaf
ook op de ellips toe te passen: we zullen een rechte door het punt P
met variabel hellingsgetal snijden met de ellips en bestuderen of het
tweede snijpunt rationaal is.

1.9.11 Opdracht. Schrijf de vergelijking van de rechte lijn Lt in het
(x, y)-vlak door het punt P = (1, 2) met hellingsgetal t.

1.9.12 Opdracht. Bereken de snijpunten van Lt met de ellips −2x2 +
6 = y2. Je vindt uiteraard het punt P terug, maar er is nog een snijpunt
(dat afhangt van t).

1.9.13 Opdracht. Kan je nu de bewering van Diophantus voor −2x2+
6 = y2 bewijzen? Het belangrijke punt aan zijn bewering is dat er
oneindig veel oplossingen zijn in rationale getallen.
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1.9.14. We keren terug naar het algemene geval, Ax2 + C = y2, met
A + C = α2 en A, C, α rationale getallen.

1.9.15 Opdracht. Schrijf de vergelijking op in het (x, y)-vlak van een
rechte lijn door P = (1, α) met richtingscoëfficiënt t. Bereken de
snijpunten van Lt met Ax2 + C = y2. Kan je de bewering van Di-
ophantus nu in het algemeen bewijzen?

P

Q

L

Fig.: ellips en rechte lijn L snijden mekaar in twee punten P en Q

1.9.16 Opdracht. Kan je bewijzen dat je door deze methode ook alle
oplossingen van de vergelijking in rationale getallen vindt?

1.10. Uitwijding: rationale punten op kegelsneden

1.10.1 Opdracht. Bekijk een algemene vergelijking van graad twee

ax2 + bxy + cy2 + dx + ey + f = 0

in variabelen x en y met gehele coëfficiënten a, . . . , f . Toon aan dat
als de vergelijking één oplossing heeft in rationale getallen, zij er dan
oneindig veel heeft, als volgt.

(a) Noem de gegeven rationale oplossing (x0, y0). Schrijf de verge-
lijking op van een rechte lijn Lt door (x0, y0) met hellingsgetal
t, waarbij t een rationaal getal is.
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(b) Toon aan dat het tweede snijpunt (x1, y1) van Lt met de oplos-
singen van de gegeven vergelijking ook een rationale oplossing
is. Hint: je kan een formule voor x1 en y1 afleiden. Het kan
ook korter als volgt. Laat het volgende zien:

Stelling. Als ax2 + bx + c = 0 een vergelijking is
met a, b, c rationale getallen, a 6= 0 en oplossingen
x0 en x1, dan is x0 · x1 = c/a.

Dit kan je zien door ax2 + bx + c = a(x − x0)(x − x1) te
schrijven.

(c) Toon nu aan dat er oneindig veel oplossingen zijn voor de oor-
spronkelijke vergelijking.

1.10.2. Conclusie. Als we één oplossing van een diophantische verge-
lijking van graad twee in twee variabelen kunnen vinden, dan kunnen
we alle oplossingen op een meetkundige manier vinden. Er zijn er dan
steeds oneindig veel.

1.10.3. Het plaatje wat hoort bij de vergelijking in opgave 1.10.1 heet
een kegelsnede. Afhankelijk van de waarden van de coëfficiënten
a, . . . , f is het een cirkel, ellips, parabool of hyperbool. Voor sommi-
ge waarden van de parameters a, . . . , f is deze kegelsnede ontaard,
bijvoorbeeld als het plaatje uit twee rechten bestaat.

1.10.4 Opdracht. Bepaal de grafiek van de reële oplossingen van vol-
gende kegelsneden:

1. x2 + xy − 6y2 (ontaard);

2. x2 + 2y2 = 3 (ellips);

3. x2 + 3xy = 3 (hyperbool);

41



4. 3x2 − y = 0 (parabool);

5. 2x2 + 3xy + y2 − 5x − 4y + 3 = 0 (?).

1.10.5. De meetkundige terminologie die hoort bij het oplossen van
de vergelijking in 1.10.1 in rationale getallen is: het vinden van de
rationale punten op de kegelsnede.

1.11. Andere diophantische problemen

1.11.1. De meetkundige methode die we hebben gezien geeft ons, als
we een rationaal punt hebben gevonden, alle overige (oneindig veel)
rationale punten. Het is een andere vraag of zo een rationaal punt
bestaat.

Voor kegelsneden bestaat een methode om te beslissen of er een
rationaal punt is of niet, die teruggaat op de de Franse wiskundige La-
grange (1736-1813), en nu bekend staat als het locaal-globaal principe
van Hasse en Minkowski. In deze module gaan we daar niet verder
op in.

Voor later is het wel leerzaam te onthouden dat de methode van
Lagrange op een computer kan worden geprogrammeerd: je kan een
computerprogramma schrijven met als invoer de coëfficiënten a, . . . , f
en als uitvoer een rationaal punt als het bestaat, of de bewering dat er
geen rationaal punt bestaat.

1.11.2. De vorige paragrafen brengen ons in optimistische stemming:
het lijkt of als we langzaam het aantal variabelen of de graad van een
polynoomvergelijking laten stijgen, we met verschillende methodes
steeds kunnen ontdekken of er oplossingen zijn. Vervolgens kunnen
we die dan allemaal construeren. Nog beter: al deze berekeningen
kunnen door een computer worden uitgevoerd. Maar het gaat flink
mis als we de graad of het aantal variabelen nog ophogen.
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1.11.3. Voor vergelijkingen in twee variabelen x, y van de vorm y2 =
P (x) met P (x) een polynoom in de variabele x van graad drie of vier,
bestaat er veel theorie (de theorie van 'elliptische krommen'). Afhan-
kelijk van de coëfficienten in het polynoom kunnen er eindig veel of
oneindig veel oplossingen zijn. Zo heeft bijvoorbeeld

y2 − x3 + x = 0

maar drie rationale oplossingen in (x, y) (kan je die vinden?). De
vergelijking

y2 − x3 + 2x = 0

daarentegen heeft oneindig veel rationale oplossingen, zo is bijvoor-
beeld µ

−1803649
2325625

,
3693595151
3546578125

∂

een oplossing.
We hebben geen definitieve methode om alle oplossingen van een

dergelijke vergelijking te vinden.

1.11.4. Voor alle niet-ontaarde vergelijkingen in twee variabelen van
graad groter dan vier weten we dankzij een stelling van Gerd Faltings
uit 1983 dat er maar eindig veel oplossingen zijn, maar we weten
niet hoe we die allemaal kunnen bepalen, en we kennen ook geen
algemene methode om te bepalen of er wel of niet een oplossing is.

Voor vergelijkingen in meer dan twee veranderlijken tasten we nog
meer in het duister over de vraag of ze rationale oplossingen hebben
of niet.

1.12. Project: Een elliptische kromme

Het volgende probleem geeft aanleiding tot een interessante diophan-
tische vergelijking: voor welke positieve gehele getallen m, n is de
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som van de eerste m getallen gelijk aan de som van de eerste n kwa-
draten?

(a) Bedenk minstens drie voorbeelden van zulke m, n.

(b) Denk je dat er eindig veel of oneindig veel zulke m, n bestaan?
Waarom?

(c) Ga met een rekenmachine of computer na wat alle oplossingen
van dit probleem zijn met m, n allebei positief en kleiner dan
1000.

(d) Bedenk een formule voor de som van de eerste m getallen als
polynoom in m.

(e) Bedenk een formule voor de som van de eerste n kwadraten als
polynoom in n, of zoek die op.

(f) (Moeilijk) Geef een wiskundig bewijs van de twee vorige formu-
les. Je kan volledige inductie gebruiken, maar misschien vind je
wel een ander bewijs.

(g) Laat zien dat het oorspronkelijke probleem equivalent is met de
vraag: vind alle positieve gehele oplossingen x, y van

3y2 + 3y − 2x3 − 3x2 − x = 0.

Met ingewikkelde wiskunde is het mogelijk om aan te tonen dat de
oplossingen uit (c) de enige positieve gehele oplossingen voor het pro-
bleem zijn. Een eenvoudig bewijs hiervoor is mij niet bekend. Sinds
de jaren 1990 is er wel een computeralgoritme dat o.a. de oplossingen
van dit probleem in een paar seconden kan vinden.
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1.13. Eindopdracht: De slag bij Hastings

1.13.1. We zullen een speciaal soort vergelijking van graad twee in
twee variabelen gaan oplossen, maar dit keer in gehele getallen i.p.v.
rationale getallen. Dan hebben we aan de meetkundige methode niet
zoveel: die ziet namelijk niet wanneer een oplossing geheel is.

1.13.2. Misschien heb je wel gehoord van het tapijt van Bayeux. In
het Franse stadje Bayeux hangt een linnen doek (''tapijt'') van ongeveer
70 meter lengte en 50 cm hoogte, waarop als bij een stripverhaal 58
taferelen geborduurd zijn. Deze taferelen geven onder meer de slag bij
Hastings in 1066 weer. In totaal heeft men op het tapijt onder andere
626 personen, 202 paarden, 41 schepen en 37 gebouwen geteld.

Fig.: Harold op zijn troon (op het tapijt van Bayeux, bron: webpagina hieronder)

Als je meer wilt weten over het tapijt, kijk dan bijvoorbeeld op

http://home.hccnet.nl/aw.slager/html/bayeux.html

1.13.3. Nog in de elfde eeuw is ook een boekje geschreven over die
slag bij Hastings van 14 oktober 1066, de Carmen de Hastigae Proelio
door Guy, bisschop van Amiens. We zullen nu met behulp van wis-
kunde één van de beweringen in dit boekje in twijfel trekken. Lees
mee:

45



Harold's mannen stonden als gewoonlijk dicht samenge-
dromd in 13 vierkanten van gelijke grootte, en wee de
Noorman die het waagde in zulk een falanx1 te willen
indringen. Maar toen Harold zelf op het slagveld ver-
scheen, vormden de Saksen één gigantisch vierkant met
hun Koning aan de top en stormden voorwaarts onder de
strijdkreten ''Ut!'', ''Olicrosse!'' en ''Godemite!''.

De ''Saksen'' (d.w.z. ''Harold's mannen'') zijn hier trouwens de ''An-
gelsaksen'' die in de 5e eeuw vanuit het Duitse Saksen naar Engeland
migreerden.

1.13.4 Opdracht. Als x het aantal manschappen op een rij in het grote
vierkant, en y dat in één klein vierkant is, wat is dan het verband tussen
x en y?

1.13.5 Historisch Intermezzo. Heb je ook gevonden dat x2−13y2 =
1? Dit is een zogenaamde ''Pell-vergelijking'', genoemd naar John Pell
(1611-1685). Het is discutabel of de vergelijking wel zijn naam ver-
dient; ze was al in het oude Indië bekend bij Brahmagupta en Bhas-
kara; verder hoort men de namen Lagrange, Brouncker en Rahn.

Fig.: John Pell (bron: wikipedia)

1van Dale: slagorde

46



Er is heel veel over de Pell-vergelijking te zeggen, zie bijvoor-
beeld het Engelstalige tijdschriftartikel H.W. Lenstra, Jr., Solving the
Pell equation, Notices Amer. Math. Soc. 49 (2002), no. 2, 182--192,

www.ams.org/notices.

1.13.6 Opdracht. (Extra) Zoek in die referentie het zogenaamde ''vee-
probleem'' (cattle problem) van Archimedes op en laat zien hoe dat
ook tot een Pellvergelijking leidt.

We zullen niet ingaan op de vraag hoe men efficiënt een oplossing
voor de Pellvergelijking kan vinden. Maar de Pellvergelijking heeft
oneindig veel oplossingen in gehele getallen, zoals we nu zullen laten
zien.

1.13.7 Opdracht. Vind de kleinste oplossing in x, y voor x2 −13y2 =
1 met x en y positieve gehele getallen. Hint: je hebt getallen van drie
cijfers nodig.

1.13.8 Opdracht. Bewijs dat de vergelijking x2−13y2 = 1 equivalent
is met de vergelijking

(x + y
√

13)(x − y
√

13) = 1. (1.13)

1.13.9 Opdracht. Toon aan: (x+y
√

13)2 = (x2 +13y2)+2xy
√

13.
Stel een soortgelijke uitdrukking op voor (x − y

√
13)2. Leid hieruit

af: als x = x0 en y = y0 een oplossing is van de Pell-vergelijking
x2 − 13y2 = 1, dan is ook x = x2

0 + 13y2
0 en y = 2x0y0 een

oplossing.

1.13.10 Opdracht. Bewijs dat de vergelijking x2−13y2 = 1 oneindig
veel oplossingen heeft.
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1.13.11 Opdracht. Je hebt gevonden dat x = 649, y = 180 de klein-
ste positieve oplossing is van x2 − 13y2 = 1. Hoe groot was dus het
leger van Harold minstens (volgens Guy)? Lijkt je dat realistisch? Om
die laatste vraag te beantwoorden moet je eigenlijk de bevolkingsaan-
tallen van Engeland uit de middeleeuwen kennen.

Er waren geen complete volkstellingen vóór de 18e eeuw, en dus is
de schatting van bevolkingscijfers uiterst onbetrouwbaar. Er zijn twee
manieren om dit te schatten:

1. aan de hand van beschikbare data uit bevolkingsdichtheid, hu-
welijksleeftijd en vooral informatie over belastingsinning door
vermenigvuldiging met een geschikte factor;

2. expansie aan de hand van precieze gegevens uit andere delen
van de wereld met een bevolkingsstructuur als in het middel-
eeuwse Europa, bijv. Indië in de vroege 20e eeuw.

Onderstaande gegevens komen uit Josiah C. Russell, Population in
Europe, in: Carlo M. Cipolla, ed., The Fontana Economic History of
Europe, Vol. I: The Middle Ages, (Glasgow : Collins/Fontana, 1972),
25-71, vgl. Medieval Sourcebook: Tables on Population in Medieval
Europe,

www.fordham.edu/halsall/source/pop-in-eur.html.

500 650 1000 1340 1450
Frankrijk / Nederlanden 5 3 6 19 12
Britse eilanden 0.5 0.5 2 5 3
Duitsland / Scandinavië 3.5 2 4 11.5 7.3
Europa (totaal) 27.5 18 38.5 73.5 50

Tabel: Schatting van de bevolking (in miljoenen) in de tijdspanne 500-1450
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Gebruik deze gegevens om te beargumenteren dat de tekst van Guy
niet kan kloppen. Harold, koning van Engeland, verloor overigens de
slag tegen Willem van Normandië …

1.13.12 Historisch Intermezzo. En nu dan de anti-climax. Boven-
staand vraagstuk is een beruchte opgave uit het boek Algebraische
Zahlentheorie van Jürgen Neukirch (1992). Het boekje 'Carmen …'
bestaat wel degelijk, maar of Guy de auteur is, is omstreden. Er is
een Engelse vertaling van verschenen door Frank Barlow bij Claren-
don Press in 1999. Als je deze vertaling doorkijkt wordt duidelijk dat
bovenstaand citaat niet in het boekje voorkomt.

Fig.: Henry Ernest Dudeney

En inderdaad, Hendrik Lenstra ontdekte dat het verhaal hierbo-
ven gewoon is bedacht als wiskunde-opgave door amateur-wiskundige
Henry Ernest Dudeney en is te vinden als opgave 129 in diens werkje
Amusements in Mathematics uit 1917, gratis beschikbaar via project
Gutenberg op

http://www.gutenberg.org/etext/16713.

1.13.13 Opdracht. Zoek de oorspronkelijke opgave van Dudeney op.
Je ziet dat in zijn opgave de kleine vierkantjes 61 × 61 groot zijn.
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Kan je de kleinste positieve oplossing (x, y) van de bijbehorende Pell-
vergelijking x2 − 61y2 = 1 vinden? Hint: je hebt 10 cijfers nodig.

1.13.14. Je kan de oplossing ook opzoeken in een artikel van Leon-
hard Euler uit 1738, 'De solutione problematum diophanteorum per
numeros integros', Comm. Acad. Sci. Petropolitanæ 6, pp. 175-188;
te vinden in The Euler Archive op

http://www.math.dartmouth.edu/˜euler/

als manuscript E29 met Engelse vertaling.

Fig.: Stukje van een tabel uit het artikel van Euler: wat betekenen de cijfers?

1.13.15. Hoe kan je verifiëren dat de oplossing van Euler klopt? Je
rekenmachine kan dit niet narekenen. In 2008 schakelden een aantal
leerlingen MS Excel in om het resultaat van Euler te controleren, maar
er kwam uit dat x2 − 61y2 = 0. Wie nu geloven, Euler of Excel?
Bedenk een methode om in ieder geval het laatste cijfer te verifiëren.
Natuurlijk had Euler het goed en maakte Excel een afrondfout, zonder
dit evenwel netjes te melden. Over dit soort fouten meer in deel 2 …
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Hoofdstuk 2

Onmogelijkheden

2.1. Het tiende probleem van Hilbert

2.1.1. Van welke wiskundige problemen kan een computer eigenlijk
beslissen of ze een oplossing hebben of niet? De beroemde wiskundi-
ge David Hilbert (1862-1943) dacht dat het antwoord eigenlijk altijd
'ja' was. Hij had het natuurlijk niet over computers, want die waren
er toen nog niet, maar je kan zijn uitspraak wel zo vertalen. Hoe sterk
zijn geloof hierin was, geeft een beroemd citaat aan uit een lezing op
de radio tijdens een groot congres in Königsberg (Duitsland - Oost-
pruisen, nu Rusland) in 1930. Dit citaat staat op zijn grafsteen:

Wir müssen wissen, wir werden wissen.
- Wij moeten weten, wij zullen weten.

De radio-toespraak is te beluisteren via

math.sfsu.edu/smith/Documents/HilbertRadio/HilbertRadio.mp3.

Je moet dit citaat zien in het licht van een wetenschaps-filosofische
discussie uit die tijd over de grenzen van de zuiver wetenschappelijke
kennis. Hilbert trok de kar in het ene kamp, waarvan de aanhangers

51



geloofden dat de wetenschap uiteindelijk alles kan achterhalen. Aan
de andere kant had de Duitse fysioloog Emil du Bois-Reymond de lei-
ding: volgens hem zijn er absolute grenzen aan de wetenschappelijke
kennis.

Fig.: David Hilbert

2.1.2. Kan je met een computer polynoomvergelijkingen oplossen?
Op het internationaal congres van wiskundigen in Parijs in 1900 stel-
de Hilbert een lijst voor van 23 open problemen. Er zijn er nog vier
onopgelost, zes zijn gedeeltelijk opgelost, en van de andere 13 ken-
nen we de volledige oplossing. Het Tiende Probleem van Hilbert op
deze lijst is precies het volgende

Geef een methode om in een eindig aantal stappen te
bepalen of een gegeven polynoomvergelijking een oplos-
sing in natuurlijke getallen heeft of niet.

Wij interpreteren 'methode om in een eindig aantal stappen' als een
computer-programma, en dan wordt het Tiende Probleem van Hilbert
precies volgende vraag:

H10-Probleem. Bestaat een computerprogramma dat als
invoer neemt: een willekeurige polynoomvergelijking waar-
van de coëfficiënten gehele getallen zijn; en als uitvoer
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geeft: 'JA' als de vergelijking een oplossing heeft in na-
tuurlijke getallen, en 'NEEN' anders.

2.1.3. In het H10-probleem gaat het om het beslissen of een vergelij-
king een oplossing heeft in natuurlijke getallen of niet. Het gaat dus
niet (zoals in het vorige hoofdstuk) om oplossingen in rationale getal-
len. Het gaat er ook niet om of het computerprogramma een oplossing
geeft (als die bestaat), het programma moet enkel bepalen of er een
oplossing bestaat of niet.

2.1.4 Opdracht. Je zou de computer kunnen laten testen of er een op-
lossing is of niet door gewoon alle mogelijke waarden voor x1, . . . , xm

in te vullen. Waarom levert dit geen antwoord op het H10-Probleem?

2.1.5 Opdracht. Voor sommige vergelijkingen kan je het H10-Probleem
oplossen, bijvoorbeeld x2 + x − 1 = 0, of meer algemeen, voor po-
lynoomvergelijkingen in één veranderlijke, met een methode uit het
vorige hoofdstuk. Welke methode was dat?

2.1.6 Opdracht. Voor welke x heeft x · y − 1 = 0 een oplossing in
natuurlijke getallen (x, y)? Dezelfde vraag met oplossingen in gehele
getallen? Dezelfde vraag met oplossingen in rationale getallen?

2.1.7. Vanaf nu korten we 'oplossing in natuurlijke getallen' af tot na-
tuurlijke oplossing, en 'oplossing in gehele getallen' tot gehele oplos-
sing.

2.1.8 Opdracht. Bepaal alle gehele oplossingen van 2x + 3y = 0.
(Antwoord: x = 3t, y = −2t voor t een geheel getal).

2.1.9 Opdracht. Bepaal alle gehele oplossingen van 2x + 3y = 1.
(Hint: x = −1, y = 1 is een eenvoudige gehele oplossing. Schrijf een
algemene oplossing in gehele getallen als x = −1 + x0, y = 1 + y0

en bekijk nu aan welke vergelijking x0 en y0 moeten voldoen.)
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2.1.10 Opdracht. Bepaal alle natuurlijke oplossingen van x2 + y2 =
1. Dezelfde vraag met gehele oplossingen. Dezelfde vraag met ratio-
nale oplossingen.

2.1.11 Opdracht. Beschrijf, voor elk van de vergelijkingen in de drie
vorige opgaven, de verzameling van x-en waarvoor een y bestaat zo-
dat er een gehele oplossing is.

2.1.12. Om de reikwijdte van het H10-Probleem in te schatten, volgt
hier een typische vraag: voor welke natuurlijke waarden van X be-
staat er een oplossing in natuurlijke getallen X, a, . . . , z van volgende
vergelijking (hopelijk zonder tikfouten overgenomen):

(k + 2)(1 − (wz + h + j − q)2 − ((gk + 2g + k + 1)(h + j)

+h − z)2 − (2n + p + q + z − e)2 − (16(k + 1)3(k + 2)

(n + 1)2 + 1 − f2)2 − (e3(e + 2)(a + 1)2 + 1

−o2)2 − ((a2 − 1)y2 + 1 − x2)2 − (16r2y4

(a2 − 1) + 1 − u2)2 − (((a + u2(u2 − a))2 − 1)

(n + 4dy)2 + 1 − (x + cu)2)2 − (n + l + v − y)2

−((a2 − 1)l2 + 1 − m2)2 − (ai + k + 1 − l − i)2

−(p + l(a − n − 1) + b(2an + 2a − n2 − 2n − 2) − m)2

−(q + y(a − p − 1) + s(2ap + 2a − p2 − 2p − 2) − x)2

−(z + pl(a − p) + t(2ap − p2 − 1) − pm)2) = X ?

Ik verwacht niet dat je het (verrassende) antwoord op deze vraag
nu kan geven; het komt later.

2.1.13. Bij het beantwoorden van het H10-Probleem wordt de hoofd-
rol gespeeld door het vergelijken van de mogelijke uitvoer van een
computerprogramma met de mogelijke 'uitvoer' van een diophanti-
sche vergelijking. Wat dat precies betekent is het onderwerp van de
volgende twee paragrafen.
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2.2. Recursief opsombare verzamelingen, of:
'Wat is de uitvoer van een computerprogramma?'

2.2.1. Hoe kunnen we een computer theoretisch beschrijven, zodat
we betekenis kunnen geven aan de uitdrukking 'uitvoer van een com-
puter'? Dit is heel belangrijk als we de vraag van Hilbert willen be-
grijpen. We stellen ons voor dat Hilbert denkt aan een machine die
zelfs nog veel beter is dan je eigen pc. Die noemen we de ideale
computer. Bij het gebruik ervan worden we niet door praktische be-
zwaren gehinderd: we hebben onbeperkt geheugen en onbeperkte
rekenkracht tot onze beschikking. De computer kan met willekeurig
lange invoer overweg en willekeurig lange uitvoer geven. De vraag
is dan wat we met een computerprogramma op zulk een fantastische
machine kunnen doen.

2.2.2. Het lijkt erop dat het concept 'ideale computer' afhangt van
wat voor programmeertaal er op de computer wordt gebruikt. Voor de
meeste programmeertalen maakt dit niet uit: wat computertalen als
C++, Pascal, Java kunnen is allemaal equivalent op een ideale com-
puter. De abstracte notie van een computerprogramma is een Turing
Machine, en de zgn. Church-Turing hypothese zegt dat 'elke bereke-
ning die de mens fysiek kan (laten) uitvoeren equivalent is met het
uitvoeren van een programma op zulke ideale computer'.

2.2.3. Een ideale computer is erg verschillend van een echte computer.
Je eigen computer heeft steeds een eindig geheugen, en kan maar met
invoer van een bepaalde lengte goed overweg. In de praktijk is het
heel erg belangrijk hier rekening mee te houden bij het ontwikkelen
van software. Stel, het grootste getal dat in een computer past heeft
105 cijfers. Wat gebeurt er als je op deze computer (10(105) − 1) + 2
berekent?

2.2.4 Opdracht. Hoeveel cijfers heeft 10(105) − 1?
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Als je niet oppast geeft de computer als antwoord '1' op de invoer
(10(105) − 1) + 2, want bij 10(105) + 1 springt de teller terug naar 1
(dit heet 'Overflow'). Misschien is het resultaat van deze berekening
wel de temperatuur van een kritische component in een mechanisch
systeem, en probeer je met deze berekening oververhitting van het
toestel te voorkomen.

Het neerstorten van een ESA Ariane-5-raket in 1996 was waar-
schijnlijk aan dit soort programeer-fout te wijten. Door slim program-
meren zijn die wel te voorkomen. Twee interessante referenties in het
Engels:

A bug and a crash, James Gleick,
http://www.around.com/ariane.html.

Program Verification, Robert P. Kurshan, Notices of the
A.M.S. 47, nr. 5 (2000),
http://www.ams.org/notices.

Dit is ook wat er mis ging toen Excel de oplossing van Euler voor
de vergelijking van Pell (x2 − 61y2 = 1) probeerde te verifiëren, cf.
1.13.15.

2.2.5. We spreken verder af dat het ons bij het H10-Probleem niet uit-
maakt hoe lang het computerprogramma erover doet om een antwoord
te geven, als we maar weten dat het binnen eindige tijd komt. Dit is
ook veel zwakker dan wat je in de praktijk van een echte computer
verwacht: daar wil je binnen 'redelijke' tijd een antwoord krijgen. De
zgn. complexiteitstheorie bestudeert precies dit soort problemen. De
versleutelingstechnieken uit paragraaf 1.5 zijn precies gebaseerd op
de hypothese dat sommige wiskundige problemen (zoals ontbinden
in factoren) niet binnen 'redelijke' tijd zijn op te lossen.

2.2.6 Opdracht. Beargumenteer of een ideale computer volgende pro-
blemen kan oplossen. Denk er hierbij ook goed over na hoe je ervoor
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zorgt dat het probleem en het antwoord invoer en uitvoer van een
computerprogramma kunnen zijn.

(a) Van een diophantische vergelijking waarvan je weet dat ze een
oplossing heeft in rationale getallen ook inderdaad een oplos-
sing in rationale getallen geven.

(b) Een loodlijn tekenen op een gegeven rechte lijn door een gege-
ven punt (Hint: coördinaten kiezen).

(c) Bij invoer van de vergelijking xn + yn = zn als uitvoer de
verzameling n geven waarvoor de vergelijking een oplossing in
natuurlijke getallen heeft (Laatste Stelling van Fermat).

(d) Van een gegeven computerprogramma beslissen of het woord
while erin voorkomt.

2.2.7. Om het probleem uit 2.1.1 wat duidelijker te stellen, kijken we
eerst wat er überhaupt als uitvoer uit zo een computer kan komen, en
wat je als invoer voor een computer kan geven. Het zijn eigenlijk al-
tijd lijstjes van gehele getallen, die iets kunnen coderen, bijvoorbeeld
letters voor tekst, of pixels voor beeldmateriaal, of een diophantische
vergelijking. Daarom maken we volgende definitie.

2.2.8 Definitie. Een verzameling getallen heet recursief opsombaar als
ze de uitvoer is van een eindig computerprogramma (d.w.z. een pro-
gramma met eindig veel regels) op een ideale computer, die oneindig
lang mag doorgaan met het geven van de uitvoer, als die uitvoer maar
klopt.

2.2.9. De verzameling natuurlijke getallen is recursief opsombaar, bij-
voorbeeld door

i:=1; while 1>0 do (print(i); i:=i+1)
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2.2.10 Opdracht. Laat zien dat elke eindige verzameling getallen re-
cursief opsombaar is. Laat zien dat een digitale foto een recursief op-
sombare verzameling is.

2.2.11. Hier is nog een oneindige recursief opsombare verzameling:
'de machten van 2'. Laat je computer namelijk 20, 21, 22, . . . bere-
kenen (door telkens de vorige uitvoer met 2 te vermenigvuldigen, en
afdrukken

i:=1; while 1>0 do (print(i); i:=2*i)

2.2.12 Opdracht. Geef drie andere verschillende voorbeelden van re-
cursief opsombare verzamelingen met oneindig veel elementen.

2.2.13 Opdracht. Laat zien dat de verzameling priemgetallen recursief
opsombaar is. (Hint: voor ieder getal N nagaan of het deelbaar is door
n voor alle n < N - zelfs n <

√
N is voldoende, waarom?.)

2.2.14 Historisch Intermezzo. De geschiedenis van het ontstaan van
de computer zoals wij die nu kennen is heel interessant. Het abstrac-
te idee zo'n 'universele rekenmachine' te bouwen komt van wiskun-
digen als Leibniz en Pascal (17e eeuw), Boole (19e eeuw) en Turing
(20e eeuw), en het ontwerp van de abstracte structuur van een com-
puter van von Neumann (20e eeuw). Het woord 'recursief opsom-
baar' bestond bijvoorbeeld al vóór echte computers waren gebouwd,
en 'recursie-theorie' was de oude naam voor de theorie van wat wij
nu computerprogramma's noemen. Voor een fascinerende tocht door
de geschiedenis van het idee van een computer, zie

Martin Davis, Engines of Logic: Mathematicians and the
Origin of the Computer, W. W. Norton & Company; 2
edition (September 2001).

Informatici kwamen hier niet aan te pas, het woord 'Informatica' be-
stond toen nog niet.
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2.3. Diophantische verzamelingen

2.3.1. In de vorige paragraaf hebben we nauwkeurig uitgelegd wat we
met 'uitvoer van een computer' bedoelen. Nu gaat het erom deze uit-
voer te vergelijken met de 'uitvoer' van een diophantische vergelijking.

Een eerste aanzet is de volgende: we bekijken een diophantische
vergelijking en maken een lijst van alle natuurlijke oplossingen. Bij-
voorbeeld, X2 + Y 2 = Z2 geeft een oneindig lange lijst

(3, 4, 5), (45, 28, 53), (55, 48, 73), . . .

Je kan die lijst op een bepaalde manier ordenen (bijvoorbeeld van klein
naar groot in de waarde van X ), maar dat is niet belangrijk voor wat
volgt.

Het blijkt nog beter te zijn een andere lijst te bekijken: de lijst van
alle waarden van één van de veranderlijken (bijv. X ) waarvoor er een
natuurlijke oplossing bestaat. In het voorbeeld dus

3, 45, 55, . . .

Deze lijsten zijn van centraal belang bij het oplossen van het H10-
Probleem. Daarom maken we er een definitie van:

2.3.2 Definitie. Bekijk een diophantische vergelijking met gehele co-
ëfficiënten in variabelen x1, . . . , xn. Maak een lijst van alle natuur-
lijke oplossingen. De verzameling van alle mogelijke waarden van
de variabele x1 op die lijst heet een diophantische verzameling. We
voeren hiervoor een terminologie in die misschien wat vreemd klinkt,
maar handig is in de opdrachten: we zeggen dat de diophantische
vergelijking in x1 bij de diophantische verzameling hoort.

2.3.3 Opdracht. (a) Bepaal een diophantische vergelijking die in
x bij de diophantische verzameling hoort bestaande uit

1, 2, 3, 5.
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(b) Laat zien dat elke eindige verzameling natuurlijke getallen di-
ophantisch is.

2.3.4 Opdracht. Laat zien dat niet elke diophantische verzameling
zelf de verzameling oplossingen is van een diophantische vergelijking
in één variabele. (Hint: er zijn diophantische verzamelingen met on-
eindig veel elementen …)

2.3.5 Opdracht. Laat zien dat de verzameling niet-priemgetallen di-
ophantisch is, door volgende deelopgaven te combineren;

(a) Een natuurlijk getal n is niet priem als N = 1 of als er natuurlij-
ke getallen m en k bestaan zodat n = m · k en m en k allebei
groter dan 1.

(b) De verzameling 2, 3, 4, . . . van alle natuurlijke getallen strikt
groter dan 1 is diophantisch.

(c) Geef een polynoom dat in x bij de verzameling niet-priemgetallen
hoort.

2.3.6. Herinner je dat de verzameling priemgetallen recursief opsom-
baar is. Denk je dat de verzameling priemgetallen diophantisch is of
niet? Waarom?

2.3.7 Opdracht. (a) Laat zien dat de verzameling 2-vouden in x bij
het polynoom

x − 2y

hoort, en laat zien dat de verzameling 3-vouden in x bij het
polynoom

x − 3z

hoort.
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(b) Beargumenteer dat de verzameling 2- of 3-vouden in x bij het
polynoom

(x − 2y)(x − 3z)

hoort.

(c) Beargumenteer dat de verzameling 2- en 3-vouden (dus 6-vouden)
in x bij het polynoom

(x − 2y)2 + (x − 3z)2

hoort. (Hint: de enige oplossing van X2+Y 2 = 0 in natuurlijke
getallen X, Y is X = 0, Y = 0.)

2.3.8 Opdracht. Gegeven twee diophantische verzamelingen S en T ,
die horen bij x1 in respectievelijke polynoomvergelijkingen FS en FT

in respectievelijke variabelen x1, . . . , xr en x1, y2 . . . , ys. Toon aan:

(a) De verzameling van elementen uit S of T is ook diophantisch
en hoort in x1 bij de polynoomvergelijking FS · FT = 0.

(b) De verzameling van gemeenschappelijke elementen van S en T
is ook diophantisch en hoort bij de polynoomvergelijking F 2

S +
F 2

T = 0.

2.4. Kunnen computers diophantische vergelijkingen oplossen?

2.4.1. Tussen 1950 en 1970 bewezen Martin Davis, Yuri Matiyasevich,
Hilary Putnam, en Julia Robinson samen volgende stelling:
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Fig.: Davis, Matiyasevich, Putnam, Robinson

2.4.2 Stelling. Hilberts tiende probleem heeft een negatief antwoord:
geen enkel computerprogramma op een ideale computer zal ooit van
een willekeurige diophantische vergelijking kunnen bepalen of die een
oplossing heeft in natuurlijke getallen of niet.

Wat ze eigenlijk aantoonden was veel sterker dan dit. Ze bewezen
de

DMPR-STELLING. Recursief opsombare verzamelingen
zijn diophantisch, en omgekeerd.

2.4.3 Opdracht. Toon aan dat hieruit volgt dat de verzameling priem-
getallen diophantisch is.

2.4.4. Het resultaat in 2.4.3 werd jarenlang als heel ongeloofwaardig
gezien.

2.4.5. Het grote polynoom in 2.1.12 is geconstrueerd zodat de waar-
den van X waarvoor het een oplossing in gehele getallen heeft precies
de verzameling priemgetallen is.

2.4.6. We kunnen de DMPR-stelling hier niet aantonen, alhoewel het
bewijs berust op nogal elementaire getaltheorie en logica. Het is bij-
voorbeeld te vinden in het boek van Matiyasevich en het artikel van
Davis in de literatuurlijst achterin dit boekje.
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We zullen wel in de volgende paragraaf laten zien hoe het nega-
tieve antwoord op het H10-Probleem volgt uit de DMPR-stelling. Je
kan eenvoudig volgende helft van de DMPR-stelling aantonen.

2.4.7 Opdracht. Toon aan dat een diophantische verzameling recur-
sief opsombaar is.

2.4.8. De DMPR-stelling heeft nog andere verrassende gevolgen, zoals
dit: het is mogelijk een spel te bedenken voor twee spelers, zodat de
tweede speler altijd een winnende strategie heeft, wat de eerste zet
van de eerste speler ook is, maar zodat hij die winnende strategie in
het algemeen niet met een computer zal kunnen berekenen.

2.5. Eindopdracht: Het Stop-Probleem van Turing,
de DMPR-stelling en het H10-Probleem

2.5.1. We sluiten dit hoofdstuk af met het bewijs dat de DMPR-stelling
het negatieve antwoord op het H10-Probleem impliceert. Daarvoor
gebruiken we het Stop-Probleem van Turing, en dat gaan we nu eerst
behandelen.

2.5.2. Niet ieder probleem dat je aan een computer, zelfs een ide-
ale computer, kan voorleggen, kan de machine oplossen. Dit werd
ontdekt door Alan Turing in 1936. Bekijk het volgende probleem:

Stop-Probleem (Engels: Halting Problem).

INVOER: een computerprogramma en een invoerwaarde
voor dat programma.

UITVOER: 'ja' als het programma met die invoer stopt, en
'nee' als het programma nooit stopt met die invoer.
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2.5.3. Je kan vragen of een computerprogramma het Stop-Probleem
kan oplossen. Merk op dat je dan een computerprogramma zelf als
invoer voor een ander computerprogramma gebruikt. Dat kan zeker,
en komt in de praktijk ook voor. Zo zijn er computerprogramma's die
als invoer andere programma's nemen en vervolgens verifiëren of die
correct zijn of niet, of ze beloven wat ze doen (bijvoorbeeld veilig
versleutelen), of ze object-geörienteerd zijn of niet, etc.

2.5.4. Een programma dat nooit stopt is bijvoorbeeld het volgende:
while 0<1 continue.

2.5.5 Opdracht. Als je een programmeertaal kent, schrijf daarin dan
een computerprogramma dat precies stopt als de invoer '1' is, en an-
ders niet stopt.

2.5.6 Opdracht. Beargumenteer waarom we een computerprogram-
ma dat als invoer wordt genomen voor een (ander) computerprogram-
ma als een getal kunnen beschouwen.

2.5.7 Stelling (Turing, 1936). Het Stop-probleem kan door geen enkel
computerprogramma worden opgelost.

2.5.8 Opdracht. Hieronder volgt het bewijs van deze stelling. Het is
nogal vreemd, ga het dus heel zorgvuldig na.

Bewijs. Omdat alle invoer van een computerprogramma gezien kan
worden als een getal, kunnen we ieder programma als een getal p
voorstellen, en iedere invoer als een getal x. Stel dat er een program-
ma P bestaat dat beslist of een willekeurig programma p met een wil-
lekeurige invoer x stopt of niet. Dan maken we een nieuw programma
H zodat

'het programma H stopt met x als invoer'
precies als

'het programma x stopt niet met x als invoer'.
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(Dit is dus de definitie van het programma H . Merk op dat als het
programma P bestaat, we ook H kunnen maken.)

Als we nu x = H kiezen, krijgen we een tegenspraak: het pro-
gramma H stopt met als invoer H precies als H niet stopt met als
invoer H . Dit betekent dat H niet kan bestaan. Maar als P bestaat,
dan ook H . Dus kan P niet bestaan.

2.5.9 Historisch Intermezzo. Alan Mathison Turing (1912 - 1954)
was een Britse wiskundige en informaticus. Hij verrichte baanbrekend
werk naar de vraag wat 'berekenbaar' is, het ontwerp van een univer-
sele machine, het breken van de Duitse cryptografie in de Tweede
Wereldoorlog, en wiskundige biologie, in het bijzonder morfogenese.
Turing was homosexueel en werd hiervoor in 1952 veroordeeld tot
hormoonbehandeling (ondertussen in Europa ondenkbaar). Hij over-
leed in 1954 na het eten van een (waarschijnlijk door hemzelf) met
cyanide vergiftigde appel.

Fig.: Alan Turing

2.5.10. Het Stop-Probleem was het is het eerste voorbeeld van een
onbeslisbaar probleem: iets waarvan je theoretisch kan aantonen dat
zelfs de sterkste computer het nooit zal kunnen beslissen. We ge-
bruiken het nu om aan te tonen dat een praktisch probleem zoals het
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H10-Probleem ook onbeslisbaar is. Daarvoor geven we eerst nog een
gevolg van de Stelling van Turing.

2.5.11 Definitie. Een verzameling natuurlijke getallen heet recursief
als er een computerprogramma bestaat dat bij invoer een natuurlijk
getal n als uitvoer 'ja' geeft als n tot die verzameling behoort, en 'neen'
als n niet tot die verzameling behoort.

2.5.12. Verwar de begrippen 'recursief' en 'recursief opsombaar' (d.w.z.
uitvoer van een computerprogramma) niet! De woordkeuze is wat on-
gelukkig, maar dit zijn de standaard begrippen geworden.

2.5.13 Stelling. Er bestaat een recursief opsombare verzameling die
niet recursief is.

Bewijs. Bekijk de verzameling S van natuurlijke getallen 2p3x, waar-
bij (p, x) over de natuurlijke getallen loopt zodanig dat het programma
p stopt met x als invoer (dus het getal 2p3x zit in S precies als het pro-
gramma p stopt met invoer x). Volgende twee opdrachten maken het
bewijs af:

2.5.14 Opdracht. Toon aan dat uit de Stelling van Turing volgt dat S
niet recursief is.

2.5.15 Opdracht. S is wel recursief opsombaar.

2.5.16 Stelling. Uit de DMPR-stelling volgt dat Hilberts tiende pro-
bleem een negatief antwoord heeft: geen enkel computerprogramma
op een ideale computer zal ooit van een willekeurige diophantische
vergelijking kunnen bepalen of die een oplossing heeft in natuurlijke
getallen of niet.

Bewijs. Volgens Stelling 2.5.13 bestaat een verzameling S van na-
tuurlijke getallen die recursief opsombaar is maar niet recursief.
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Volgens de DMPR-stelling is S diophantisch. Het is dus de verza-
meling waarden van een variabele x1 waarvoor een zeker polynoom
in variabelen x1, . . . , xn een oplossing heeft in natuurlijke getallen.

We nemen nu aan dat Hilberts tiende probleem wel beslisbaar is
door een computerprogramma. We kunnen dan voor elke waarde van
de variabele x1 beslissen of dat polynoom een oplossing in natuurlijke
getallen heeft of niet. Maar dan kunnen we met dit computerprogram-
ma ook beslissen of een natuurlijk getal tot S behoort of niet. Dan is
S dus recursief, tegen de aanname.

Dus kan het computerprogramma dat Hilberts tiende probleem
oplost niet bestaan.

2.5.17 Historisch Intermezzo. Over het leven van Julia Robinson, en
de oplossing van het Tiende Probleem van Hilbert is een documentaire
gemaakt: 'Julia Robinson and Hilbert's Tenth Problem', van regisseur
George Csicsery, Zala Films, 2008, www.zalafilms.com.

2.5.18. In dit hoofstuk ging het om het beslissen of een polynoom een
oplossing in natuurlijke getallen heeft of niet. Je kan ook vragen of
een polynoom een oplossing in rationale getallen heeft of niet. Het is
onbekend of dit een onbeslisbaar probleem is of niet.
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Conclusies

Het hoofdstuk 'Mogelijkheden' laat je zien hoe wiskundigen al eeu-
wenlang bezig zijn steeds moeilijkere diophantische vergelijkingen
succesvol op te lossen, en daarvoor algebra, meetkunde, getaltheorie
door mekaar ontwikkelen en gebruiken. Dit vakgebied, de 'aritmeti-
sche meetkunde' is nog steeds in volle bloei, mede dankzij het feit dat
de wiskunde die ontwikkeld wordt voor deze schijnbaar ontoepasba-
re problemen, snel (of niet zo snel …) toepassingen heeft gevonden
in het dagelijkse leven - via versleuteling, codering van data op CD's,
datacompressie, etc.

In het hoofstuk 'Onmogelijkheden' gaat het duidelijk om iets an-
ders: het bepalen van de grenzen van het mechanisch oplossen van
diophantische vergelijkingen. Door het nadenken over wat 'mecha-
nisch' betekent, zijn de wiskundigen op het idee van de moderne com-
puter gekomen, om vervolgens, als een slang die in zijn eigen staart
bijt, aan te tonen dat er mechanisch onbeslisbare problemen bestaan.
Dit is ook nog maar het topje van de ijsberg. Het in de wiskunde zo
centrale begrip 'bewijs' zelf is sinds het begin van de 20e eeuw der-
mate grondig bestudeerd, dat ook de onmogelijkheid van het leveren
van 'formele bewijzen' voor alle wiskundige uitspraken nu met een
wiskundig bewijs kan worden aangetoond. Dit zijn de beroemde On-
volledigheidsstellingen van Gödel.

Even kort door de bocht: neem eindig veel axioma's (aannames)
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voor de getaltheorie. Stelling 1: Dan is er een ware, niet bewijsbare
uitspraak; of de getaltheorie is inconsistent (dat betekent dat alle uit-
spraken tegelijk waar en onwaar zijn). Bewijs: bekijk de uitspraak P :
'Ik ben niet bewijsbaar in de getaltheorie'. Als P waar is, dan is P
niet bewijsbaar, maar waar. Als P fout is, dan is P bewijsbaar in de
getaltheorie, maar ook fout. Dus geldt dan P en niet P tegelijk, en
hieruit volgt dat tegelijk alles waar en onwaar is. Het probleem is P
zelf te herformuleren zodat het een getaltheoretische uitspraak wordt.
Je ziet ook dat 'waar' en 'bewijsbaar vanuit eindig veel aannames' dus
verschillende concepten zijn. Stelling 2: de getaltheorie kan niet zijn
eigen consistentie aantonen (en dus het tweede geval in Stelling 1 uit-
sluiten).

Hiermee komen we tenslotte aan bij de filosofische vraag of de
mens wèl kan wat de computer, of een formeel bewijs, aantoonbaar
nooit zal kunnen. Daarover nadenken moet je misschien zien als de
èchte, onbeslisbare, eindopdracht van dit boekje.
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Meer lezen?

• Frits Beukers, Getaltheorie voor beginners, Epsilon Uitgaven,
Utrecht (ISBN 90-5041-049-9)

Het boek is wat de titel belooft. Diophantische ver-
gelijkingen komen aan bod, en nog veel meer.

• Simon Singh, Het laatse raadsel van Fermat, de Arbeiderspers
(ISBN 90 295 3728 0)

Een prachtig verhaal over de zoektocht naar het be-
wijs van de laatste stelling van Fermat door Andrew
Wiles. Laat zien hoe het is om wiskunde te doen. Er
hoort een veelgeprezen documentaire bij.

• Martin Davis, Engines of Logic: Mathematicians and the Origin
of the Computer, W. W. Norton & Company; 2nd edition, 2001
(ISBN 0393322297).

Davis toont overtuigend aan dat de geschiedenis van
de computer vele eeuwen teruggaat en dat de hoofd-
rolspelers uit de wiskunde komen.

• Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gou-
den band, Contact (ISBN 90-254-66532).

Een fascinerend boek over vanalles, vooral over be-
rekenbaarheid en de stelling van Gödel. Dit is het
boek waardoor ik besloot wiskunde te gaan stude-
ren.
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• Martin Davis, Hilbert's tenth problem is unsolvable, Amer. Math.
Monthly 80 (1973), 233-269.

Een artikel in het Engels met het meest eenvoudige
bewijs van de DMPR-stelling.

• Yuri Matiyasevich, Hilbert's Tenth Problem (series: Foundations
of Computing), The MIT Press, 1993 (ISBN 0262132958)

Dit is het eenvoudigste boek over het Tiende Pro-
bleem van Hilbert, met een volledig bewijs van de
DMPR-stelling en veel gevolgen.

• Constance Reid, Julia : A life in mathematics (ISBN 0883855208).

Biografie van Julia Robinson door haar zus Constan-
ce.
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