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w i s k u n d e  e n  k u n s t

▲

 P O Ë z i e
Poëzie kan natuurlijk over alles gaan, dus ook over wiskunde. in gedichten komen vaak as-
sociaties voor, of beeldspraak, en als een dichter iets met wiskunde heeft, komen als vanzelf 
zulke beelden en begrippen in zijn werk terecht. Maar soms wordt een gedicht geconstru-
eerd aan de hand van een wiskundig idee, zoals de decimalen van π. Raymond Queneau be-
nutte de wiskunde om een bundel met ‘honderdduizend miljard gedichten’ te publiceren. 

 door Jeanine Daems

GediCHten 
uit Het 

OnGeriJMde

WiSKUNDe ALS ONDeRWeRP Wis- en na-
tuurlyriek van Drs. P en Marjolein Kool is in Ne-
derland waarschijnlijk de bekendste dichtbundel 
die wiskunde zo duidelijk als onderwerp heeft. Drs. 
P en Marjolein Kool spelen in de bundel met wis-
kunde, natuurwetenschap en taal. Gebeurtenissen 
uit de geschiedenis van de wiskunde, grote ontdek-
kingen en stellingen worden humoristisch in dicht-
vorm beschreven. 

Het gedicht Vlieger, bijvoorbeeld, gaat over een 
vlieger en een ruit. Een ruit is in de wiskunde een 
vierhoek waarvan allebei de diagonalen symmetrie-
assen zijn, een vlieger is een vierhoek waarvan ten 
minste één van de diagonalen een symmetrie-as is. 
Dat betekent dat elke ruit een vlieger is, maar niet 
elke vlieger een ruit. Het gedicht Vlieger staat hier-
naast.

Een ander leuk gedicht over wiskundige licha-
men is Transseksueel. Maar het allerbeste gedicht 
uit Wis- en natuurlyriek vind ik Bewijzen. Zowel 
Transseksueel als Bewijzen kun je op de volgende 
pagina lezen.

Vlieger
Een ruit die tot een vlieger zei: 
‘Ik ben een vlieger net als jij,’ 
bracht hem daarmee in zielenstrijd 
inzake zijn identiteit. 
 
De arme vlieger dacht en dacht, 
maar kreeg de stelling niet ontkracht, 
waarop hij riep vol kwade zin: 
‘Ik gooi die vent zijn ruiten in.’ 
 
Helaas een ruit is louter lijn, 
heeft vensterbank noch raamkozijn. 
Zodat er bij gebrek aan glas 
geen represaille moog’lijk was. 
 
De vlieger bracht nog hoopvol uit: 
‘Ben ik misschien dan ook een ruit?’ 
Maar nee, helaas, alweer een strop, 
ook deze vlieger ging niet op.

 



5

februari 2008PYTHAGORAS

Transseksueel
Toen ik in moeders armen lag 
– ze voelde zich bijzonder rijk – 
riep zij vol trots naar wie mij zag: 
‘Het is een echte kubus, kijk!’ 
 
Ik was een kubus, naar men zei, 
met zijden, hoeken, waterpas, 
maar ach, mijn ziel vertelde mij, 
dat ik een piramide was. 
 
Ik trok vanuit een diepe drang 
steeds piramidekleren aan. 
Ik vocht ertegen jarenlang, 
maar ging steeds piramider staan. 
 
Mijn psychiater gaf het op. 
Geen praatgroep wist een therapie. 
Ik vond na jarenlang getob 
mijn redding in de chirurgie. 
 
In een luguber soort kliniek, 
waar men van hoge prijzen houdt, 
werd ik - de ingreep was uniek - 
tot piramide omgebouwd. 
 
Nu zit ik lekker in mijn vel 
en mijn probleem is opgelost, 
al heeft die hele grap me wel 
vier ribben uit mijn lijf gekost.

 

Bewijzen
Een bolleboos riep laatst met zwier 
gewapend met een vel A-vijf: 
‘Er is geen allergrootst getal, 
dat is wat ik bewijzen ga. 
Stel, dat ik u nu zou bedriegen 
en hier een potje stond te jokken, 
dan zou ik zonder overdrijven 
het grootste kunnen op gaan noemen. 
Maar ben ik klaar, roept u gemeen: 
“Vermeerder dat getal met twee!” 
Dan zien we zeker en gewis 
dat dit toch niet het grootste was. 
En gaan we zo nog door een poos, 
dan merkt u: dit is onbegrensd. 
En daarmee heb ik q.e.d. 
Ik ben hier diep gelukkig door. 
Zo gaan,’ zei hij voor hij bezwijmde, 
‘bewijzen uit het ongedichte.’

Een bewijs uit het ongerijmde is een speciaal 
soort wiskundige techniek. Je wilt iets bewijzen, 
zeg bewering A. Om dat te doen neem je het te-
gengestelde aan: bewering A is niet waar. Ver-
volgens leid je daar een tegenspraak uit af. In 
de wiskunde kan een tegenspraak niet voorko-
men, dus nu weet je dat de aanname (‘bewering 
A is niet waar’) niet klopt. Dus is bewering A wel 
waar. 

In het gedicht Bewijzen wordt een voorbeeld ge-
geven van zo’n bewijs uit het ongerijmde. Bewering 
A luidt hier: er is geen allergrootst getal. Stel name-
lijk dat er wel een allergrootst getal is, dan kun je er 
altijd 2 (of 1...) bij optellen, en dan heb je een groter 
getal. Dus was ons getal niet het allergrootste getal. 
Maar nu hebben we een tegenspraak, want we had-
den aangenomen dat ons getal wel het allergrootste 
getal is. Uit deze tegenspraak volgt dat er geen aller-
grootst getal is. 

Luchtiger zijn de dierengedichten van Kees Stip, 
waarin alle mogelijke onderwerpen aan de orde ko-
men, dus ook wiskunde. De achterkanten van de 
Pythagorassen van de vorige jaargang bevatten elk 
een gedicht van Kees Stip. 

WiSKUNDe ALS BeeLDSPRAAK In gedich-
ten worden vaak beelden en associaties gebruikt. 
Als een dichter iets van wiskunde weet, zal hij 
zaken waarover hij schrijft soms ook associëren 
met wiskundige begrippen. Dat komt dan soms 
terug in poëzie met een heel ander thema, bij-
voorbeeld de liefde. Het volgende gedicht is van 
K. Schippers: 

a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc 

je schoonheid min je ogen noem ik a 
de geest die in je dartelt b 
je ogen 
c 
opgeteld en minstens een kwadraat gegeven: 
(a + b + c)2
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Ingmar Heytze gebruikt in Voor een verre prinses, 
wat hij zelf zijn beste gedicht noemt, eveneens een 
wiskundige vergelijking. Een van de strofen luidt: 

En eerder draait de klok terug 
of kookt ons bloed tot ijskristallen, 
eerder zal de jongste zon 
door ouderdom zijn uitgeblust, 
eerder krimpt de kosmos 
tot de sterren van de hemel vallen 
dan dat jij, uniek als priemgetallen, 
ooit nog in mijn armen rust. 

De vergelijking ‘uniek als priemgetallen’ klinkt heel 
mooi, maar klopt natuurlijk niet: er zijn oneindig 
veel priemgetallen. Dat werd al in de Griekse oud-
heid bewezen door Euclides. Wel uniek is priemfac-
torisatie: elk geheel getal groter dan 1 is op precies 
één manier te schrijven als een product van priem-
getallen, op de volgorde na (dus we beschouwen  
2 × 3 en 3 × 2 als dezelfde priemfactorisatie van 6). 

Gerrit Achterberg verwijst in zijn gedicht  
Euclides naar de Euclidische meetkunde. Dit is de 
gewone meetkunde, waar in het platte vlak twee 
verschillende lijnen altijd precies één snijpunt heb-
ben, tenzij ze evenwijdig zijn, dan snijden ze elkaar 
niet. De projectieve meetkunde is een meetkunde 
waarin andere eigenschappen gelden dan in de ge-
wone meetkunde. In het projectieve vlak snijden 
twee verschillende lijnen elkaar altijd in een punt, 
al kan dat een punt in het oneindige zijn. 

Euclides
Gij zijt aan het bestaande tegenstrijdig. 
Buiging en ronding om u heen gelegd, 
eenmaal uw beeld te buiten, trokken recht 
en maakten u aan alles evenwijdig. 
 
Tussen die lijnen werd de tijd ontijdig 
en schoof de ruimte uit uw lichaam weg. 
Ieder begrip dat nog iets van u zegt, 
krijgt doel te veel en middelen te weinig. 
 
Ik kan u niet met Euclides beschrijven, 
want de figuur waarmee gij congrueert 
heeft punten nodig der oneindigheid. 
 
Nochtans moet gij binnen de perken blijven 
van het gedicht dat u verdisconteert 
in al het wit dat ieder woord omsluit.

AANTALLeN LeTTeRS, LeTTeRGRePeN, 
WOORDeN Het getal π, ongeveer 3,1415926536, 
is de verhouding tussen de omtrek en de diame-
ter van een cirkel. Er is geen enkele regelmaat aan 
te wijzen in de opeenvolging van decimalen. Veel 
mensen vinden π een fascinerend getal, maar het is 
moeilijk om de decimalen te onthouden. Daarom 
zijn er ezelsbruggetjes ontstaan: zinnen waarin elk 
volgende woord steeds even veel letters heeft als de 
volgende decimaal van π uitdrukt. 

Het is natuurlijk een hele kunst om zo’n zin te 
vinden die ook nog eens goed loopt en makkelijk te 
onthouden is. Voorbeelden in ietwat ouderwets Ne-
derlands zijn: 

Eva o lief, o zoete hartedief, uw blauwe  
oogen zyn wreed bedrogen.
3,14159265358 

Zie, ‘k geef u thans, geleerden en leeken,  
ouden van dagen, frissche studenten, weinige 
regeltjes, die mij zijn gebleken, vaak nuttig te 
werken voor tal van docenten. Zie nu hoeveel 
decimalen.
3,141592653589793238462643383279 

Het getal π wordt ook op een andere manier ge-
bruikt om gedichten te construeren, zoals we lezen 
in Wis- en natuurlyriek: 

Pi-sonnet
Drie, een, vier, een en vijf... verstijft u even? 
Goed, tweeëntwintig dan, gedeeld door zeven 
Precies – dat is wat ik bedoelde: π 
 
Een Fransman wou daar een sonnet mee maken 
 
Die reeks vertoont wel weinig symmetrie 
Maar veertien in totaal is een gegeven 
Twee losse regels tot refrein verheven – 
Zo wordt het een gedicht, wel wis en drie 
 
Jacques Bens wist dus een nieuw gedicht te 

maken 
 
Wie zou hiervan niet in vervoering raken? 
Na twintig jaar belandt het goed en wel 
In onze taal. U moet van ijver blaken 
Om op zo’n innovatie in te haken 
(Hij noemde die sonnet irrationel)
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In 1965 publiceerde Jacques Bens zijn 41 sonnets ir-
rationnels. Hij ontwierp de versvorm die het Pi-son-
net heeft: het aantal regels in een strofe is steeds het 
volgende cijfer in de decimale ontwikkeling van π. 
Jaap Bakker speelde daar in 1984 op in door het e-
rondeel te bedenken. Jacques Bens was een van de 
oprichters van de Oulipo (Ouvroir de Littérature Po-
tentielle, oftewel: Werkplaats voor Mogelijke Lite-
ratuur). In de Oulipo zaten schrijvers als Raymond 
Queneau en Georges Perec, maar ook wiskundigen 
als Jacques Roubaud en François Le Lionnais. 

Er zijn natuurlijk eindeloos veel variaties moge-
lijk op dit thema. Zo werden in 2006 Fibonacci-ge-
dichten een hit op internet. Een Fibonacci-gedicht 
is gebaseerd op de rij van Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34, 55, ... (de rij begint met twee enen en 
elk getal daarna is steeds de som van de twee vo-
rige getallen). In een Fibonacci-gedicht staat op de 
eerste regel één lettergreep, op de tweede regel ook 
één, op de derde regel staan twee lettergrepen, op 
de vierde drie, op de vijfde acht, enzovoort. Je snapt 
dat de regels van een Fibonacci-gedicht al snel erg 
lang worden. Daarom hebben de meeste Fibonacci-
gedichten (ook wel Fibs genoemd) niet meer dan 
zes of zeven regels. 

De Fibs werden bekend door de weblog van de 
Amerikaanse Gregory K. Pincus (gottabook.blog-
spot.com), waarop hij in april 2006 het volgende  
Fibonacci-gedicht plaatste: 

One 
Small, 
Precise, 
Poetic, 
Spiraling mixture: 
Math plus poetry yields the Fib.

Toen andere webloggers naar zijn Fib doorlinkten 
kreeg ook de New York Times lucht van deze bij-
zondere dichtvorm. Ze publiceerden een artikel 
over de Fib, dat begon met: 

Blogs 
spread 
gossip 
and rumor 
But how about a 
Rare, geeky form of poetry?

Dat wiskunde wordt gebruikt om de vorm van ge-
dichten vast te leggen is niet zo verrassend: ge-
dichten worden sowieso vaak in een vaste vorm 
geschreven. Gewone sonnetten, bijvoorbeeld, al 
eeuwen een heel gebruikelijke dichtvorm, bestaan 
altijd uit 14 regels. De oorspronkelijke Italiaanse 
sonnetten bestonden uit twee strofen van elk vier 
regels (kwatrijnen) gevolgd door twee strofen van 
drie regels (terzinen). Later ontstond het afwijken-
de Engelse sonnet, dat uit drie strofen van vier re-
gels bestaat en eindigt met een strofe van twee re-
gels (distichon). 

De haiku, een Japanse versvorm, ligt precies vast 
wat betreft het aantal lettergrepen: de eerste regel 
heeft vijf lettergrepen, de tweede zeven en de der-
de weer vijf. Op internet zijn er veel te vinden, ook 
over wiskunde: 

Need socks in the dark? 
The pigeonhole principle 
comes to your rescue!

Deze haiku van Brent Yorgey beschrijft de oplossing 
van het volgende raadsel. In een doos liggen een hele-
boel sokken in twee verschillende kleuren. Als je in het 
donker sokken moet pakken, hoeveel sokken moet je 
dan ten minste uit de doos halen zodat je zeker weet dat 
je een bij elkaar passend paar hebt? 

CURiOSiTeiTeN Lewis Carroll, vooral bekend als 
auteur van Alice’s Adventures in Wonderland maar 
ook wiskundige, liet zich inspireren door het vier-
kant in een vierkant gedicht: 

I often wondered when I   cursed, 
Often feared where I would   be -
Wondered where she’d yield her   love,
When   I yield, so will   she.
I   would her will be   pitied!
Cursed   be love! She pitied   me...

 

De eerste regel en de eerste kolom bevatten pre-
cies dezelfde woorden, evenals de tweede regel en 
de tweede kolom, enzovoort. (De lay-out van het 
gedicht is een beetje veranderd om dat duidelijk te 
maken voor de eerste en laatste kolom.) 

Het volgende gedicht vind ik ook erg leuk. 
Het is het derde deel van het korte artikeltje 
Three Cases of Pushing Things to the Limit van 
François Le Lionnais: een gedicht gebaseerd 
op interpunctie. 
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 : 
 1, 2, 3, 4, 5. 
 6; 7; 8; 9; 10. 
 12? 
 11! 

 
Raymond Queneau schreef een heleboel gedich-
ten tegelijk in zijn Cent mille milliards de poèmes. 
Hij schreef tien gedichten van veertien regels. Tus-
sen de regels staan kniplijntjes. Als je die door-
knipt, is elke bladzijde dus veranderd in veertien 
losse flapjes. Elke eerste regel is te combineren met 
elke tweede, derde, vierde regel, enzovoort, en dan 
rijmt het allemaal nog steeds. In totaal staan er dus 
1014 = 100.000.000.000.000 gedichten in de bun-
del. Dat is meer dan je wil lezen: Queneau rekende 
de lezer voor, dat iemand die 24 uur per dag leest, 
190.258.751 jaar nodig heeft om door deze bundel 
heen te komen! 

ALGORiTMeN Een algoritme is een recept om 
stap voor stap iets te berekenen of te construeren. 
Wiskundigen gebruiken vaak algoritmen. De me-
thode die je op school geleerd hebt om op papier 
twee grote getallen met elkaar te vermenigvuldigen 
is een algoritme: de methode vertelt je stap voor 
stap wat je moet doen en als je geen rekenfouten 
maakt komt er uiteindelijk het goede antwoord uit. 
Ook het berekenen van de decimalen van π gebeurt 
met een algoritme. 

Stel dat je de rest wilt weten van het gehele, posi-
tieve getal a bij deling door een kleiner, ook positief 
getal b. Een heel simpel voorbeeld van een algorit-
me waarmee je dat kunt doen is het volgende: trek 
b af van a. Als de uitkomst groter dan b is, moet je 
b daar opnieuw van aftrekken. Op het moment dat 
het resultaat kleiner dan b is, heb je de rest gevon-
den. 

Een algoritme lijkt op een recept uit een kook-
boek: het vertelt je precies wat je moet doen, en je 
hoeft niet te snappen waarom een bepaalde stap 
nodig is om het te kunnen uitvoeren. Het imple-
menteren van een algoritme is de manier om een 
computer te vertellen hoe hij iets voor je moet uit-
rekenen. 

Maar als je met een algoritme iets kunt constru-

eren, kun je misschien ook wel een algoritme ge-
bruiken om gedichten mee te maken. Gerrit Krol 
deed dat in 1971, toen de computer nog helemaal 
geen gemeengoed was, in zijn boekje APPI – Au-
tomatic Poetry by Pointed Information – Poëzie met 
een computer. 

Krol geeft de computer invoer: hij beschrijft bij-
voorbeeld een plaatje. Een plaatje van een dame in 
badpak beschrijft hij door een aantal zinnen als: 

ze heeft een nieuw badpak aan 
misschien gaat ze zwemmen 
ze steunt op haar hand 
om niet te vallen 
een aardige vrouw om te zien 
een wereld op zich 
een denkend wezen 
dat haar lippen verft 
een lok voor haar ogen 
haar oksel is niet te zien 
als ze haar arm opheft 
zie je die wel 
als je haar van de andere kant bekijkt 
zie je de andere oksel ook 
voor hetzelfde geld kun je zeggen 
een nieuw badpak 
nu al kiezen 
en straks kopen 
en het plaatje vergeten 

In een grote matrix (tabel) zet Krol een heleboel 
getallen die hij gaat gebruiken om deze zinnen en 
gebruikelijke werkwoorden aan andere woorden te 
koppelen. Zo’n zin of werkwoord wordt gekoppeld 
aan een modus (bijvoorbeeld: kan, moet, mag, wil, 
toch, ook, meer, soms, minder; en de negatieven 
daarvan, dus: kan niet, hoeft niet, mag niet, ook 
niet, enzovoort), aan een tijd (onvoltooid tegen-
woordige tijd, onvoltooid verleden tijd, enzovoort), 
een beginvoegwoord (bijvoorbeeld: wat, als, waar-
om, ook, wie, toch, -) en een eindvoegwoord (dat, 
zodanig dat, zodat, want, en, of, ...). 

In de matrix zet Krol op iedere plek een wille-
keurig getal. Hij geeft vervolgens de computer een 
algoritme: begin met deze zin, en koppel daaraan 
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een tijd, voegwoorden en een modus. Ook is er 
een regel om te bepalen wat de volgende zin is. Bij 
al deze stapjes worden de getallen in de matrix ge-
bruikt, hij geeft commando’s als: kies in deze regel 
de modus met het grootste getal. 

De uitkomst ziet er bijvoorbeeld zo uit: 

zeggen (ovt) dan niet, als, want

Een ander programmaatje maakt daarvan vervol-
gens een kloppende zin: 

als ze dan niet zei want

De zinnen over de dame in badpak leiden dan tot: 

als ze dan niet zei want 
dat zo haar lippen had geverfd en 
toch had je haar nog niet van de andere kant 

bekeken. 
ze zou soms huilen zodat 
het kon lijken dat 
ze zal steunen op haar hand enz. zodat 
ze het vaak vertelt 
waarom ze dan niet misschien gaat zwemmen 
waarom ze vaak zal zien of 
ze nu al niet meer kiest dat 
wat ze nu ook niet koos of 
ze niet een nieuw badpak kan.

Het gedicht gaat nog verder. Een computer kan na-
tuurlijk wel woorden aan elkaar koppelen, maar hij 
kan niet bepalen of de uitkomst een (goed) gedicht 
is. Zoals Krol schrijft: ‘Het is voor een grote compu-
ter een klein kunstje volgens een beschreven pro-
cedure (...) in één minuut 1200 regels te drukken 
die samenhang vertonen. Of die regels sterke for-
muleringen zijn van nog nooit eerder onder woor-
den gebrachte gedachten of gevoelens – dat moet 
worden uitgemaakt door wie de regels leest.’ Poëzie 
maken met een computer is dus een wisselwerking 
tussen de mens, die de invoer geeft en de uitkomst 
beoordeelt, en de computer, die alle informatie vol-
gens een bepaald algoritme aan elkaar koppelt en 
zo een gedicht produceert. 

Ook de leden van de Oulipo waren erg geïnte-
resseerd in de interactie tussen wiskunde en lite-
ratuur. Zij hielden zich ook bezig met het algorit-
misch produceren van teksten. Zo bedacht Jean 
Lescure de N+7. Net als in het boekje van Krol is er 
invoer nodig: een tekst (bijvoorbeeld een gedicht), 
en een woordenboek in de taal waarin de tekst ge-
schreven is. 

Vervolgens bepaal je welke woorden in het ge-
dicht dat je gekozen hebt zelfstandige naamwoor-
den zijn. Daarna zoek je al die zelfstandige naam-
woorden op in het woordenboek. Je kijkt zeven 
zelfstandige naamwoorden verder en dit woord 
zet je in plaats van het oorspronkelijke zelfstandig 
naamwoord. Zo kan de bekende Shakespeare-zin 
To be or not to be opeens veranderen in That is the 
quibble. Als we dit procédé uitvoeren met de hier-
boven geciteerde strofe van Ingmar Heytze, vinden 
we een nieuw gedicht: 

En eerder draait het klokdiertje terug 
of kookt onze bloedakker tot ijslanders, 
eerder zal de jongste zondares 
door ouderdomsklasse zijn uitgeblust, 
eerder krimpt de kostderving 
tot de steranijsbomen van de hemelbode vallen 
dan dat jij, uniek als priemwormen, 
ooit nog in mijn armbanden rust.

Deze volkomen automatische procedure levert 
soms toch intrigerende woordcombinaties op. Van 
regels als ‘of kookt onze bloedakker tot ijslanders’ 
en ‘dan dat jij, uniek als priemwormen, ooit nog in 
mijn armbanden rust’, is het nog maar de vraag of 
ze door een poëziekenner meteen als computer-
spraak afgedaan zouden worden. 
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