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Een zonderling die als een kluizenaar op een zol-
derkamer zit te werken: dat is een clichébeeld van 
een wiskundige. De meeste wiskundigen voldoen 
echter geenszins aan dit stereotype. En Paul Erdős 
(1913-1996) al helemaal niet: hij werkte met hon-
derden wiskundigen samen. 

Waarom deed Erdős dat zo graag? Een van de 
redenen was dat hij erg goed in staat was om de 
juiste vraag te stellen aan de juiste persoon. Hij 
reisde hiervoor de hele wereld af; een vaste baan 
of woonplaats had hij – vanaf zijn veertigste – niet. 
Op allerlei plekken had hij vrienden wonen, die 
hij opzocht, met als enige bagage een plastic zak 
en een koffer met wat kleren. Zo werkte hij bij de 
een aan getaltheorie, bij de volgende aan combi-
natoriek en bij de derde aan een meetkundig pro-
bleem. Erdős had een feilloos geheugen: zoals een 
simultaanschaker van elk van zijn tegenstanders 
de zetten onthoudt, wist Erdős precies met wie hij 
aan welk probleem had gewerkt. Bovendien kostte 
het hem schijnbaar geen enkele moeite om de tele-
foonnummers van die honderden collega’s te ont-
houden, evenals de namen van hun echtgenotes, 
kinderen en huisdieren, en van die dingen meer.

PRIKKELEND De problemen waarmee Erdős zich 
bezighield, waren vaak zeer eenvoudig te formu-
leren en prikkelden daarom des te meer. Bijvoor-
beeld: kan ik voor elk natuurlijk getal n drie na-
tuurlijke getallen x, y en z vinden, zodanig dat aan 

 4
n

=
1
x

+
1
y

+
1
z

 

is voldaan? Een voorbeeld is 4
5 = 1

2 + 1
5 + 1

10. Op 
het eerste gezicht lijkt het vreemd dat je bij elke n 
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op 26 maart is het honderd jaar geleden dat Paul Erdős is geboren. 
Deze hongaarse wereldburger is een van de productiefste wiskundigen 
ooit. hij schreef meer dan vijftienhonderd artikelen en werkte samen met 
meer dan vijfhonderd wiskundigen. 
■ door Derk Pik
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zo’n drietal x, y en z kan vinden. Het blijkt dat er 
vaak zelfs meerdere drietallen voldoen. Het is voor 
de eerste 1018 getallen gecontroleerd: het lijkt erop 
dat het altijd kan! Toch weten we met zo’n compu-
tercontrole nog niet of het waar is voor álle n. Het 
echte bewijs zal misschien nog wel jaren op zich la-
ten wachten; als iemand dat vindt, heeft hij iets heel 
bijzonders gepresteerd. 

Aan de andere kant: hoe kom je erachter dat zo-
iets als hierboven wel eens waar zou kunnen zijn? 
Het doen van zulke uitspraken was een groot talent 
van Erdős. Hij vond talloze problemen waar wis-
kundigen graag op gingen puzzelen. Dikwijls loofde 
hij geld uit voor de oplossing van zijn problemen. 
Daarbij had hij soms ook nog een voorkeur voor 
een bepaalde uitkomst, bijvoorbeeld: 500 dollar 
voor een bewijs, 50 dollar voor een tegenvoorbeeld. 

VERmoEDENS Op pagina 24 van dit nummer 
staat een artikel van Jan Turk waar ook een open 
probleem in ligt verscholen. In het artikel komt de 
vraag naar voren voor welke priemgetallen p het re-
peterend deel van de decimale schrijfwijze van 1/p 
uit p – 1 cijfers bestaat. Bij 1/7 zijn dit de zes cijfers 
142857. Als je dit probeert voor de priemgetallen 
kleiner dan 100, dan vind je dat het zo is bij de 
priemgetallen 7, 17, 19, 23, 29, 47, 59, 61 en 97. Bij 
de andere priemgetallen, 2, 3, 5, 11, 13, 31, 37, 41, 
43, 53, 67, 71, 73, 79, 83 en 89, bestaat de repetitie 
uit minder dan p – 1 cijfers. Je kunt je afvragen 
hoeveel priemgetallen de genoemde eigenschap 
hebben. Het kan bijvoorbeeld gewoon afgelopen 
zijn vanaf een zeker getal, maar net zo goed kunnen 
er oneindig veel priemgetallen zijn met deze eigen-
schap. Door dit voor veel priemgetallen te bekijken, 
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kom je tot een voorgevoel: als je steeds weer priem-
getallen vindt met die eigenschap, krijg je het idee 
dat er oneindig veel priemgetallen zijn met deze ei-
genschap. Sterker nog, de fractie van alle priemge-
tallen met die eigenschap zou best positief kunnen 
zijn. Dit laatste voorgevoel berust echter alleen op 
(beargumenteerde) intuïtie, een bewijs ontbreekt! 

Als veel mensen lang over zo’n probleem hebben 
nagedacht en het niet kunnen bewijzen, maar ook 
niet tegenspreken, dan krijgt zo’n probleem de sta-
tus van een vermoeden. Vermoedens zijn eigenlijk 
de brandstof van de wiskunde. Ze zijn vaak eenvou-
dig te formuleren, maar knap lastig om te bewij-
zen of te weerleggen. Sommige vermoedens blijven 
meer dan drie eeuwen onbewezen, zoals het ver-
moeden van Fermat. Dit vermoeden uit 1637 is uit-

eindelijk bewezen door Andrew Wiles in 1995. 
Wij gaan het honderdste geboortejaar van Erdős 

in Pythagoras vieren door het hele jaar veel aan-
dacht te besteden aan vermoedens. We zullen 
schrijven over allerlei vermoedens van Erdős en 
over wiskundige vermoedens in het algemeen. In 
het najaar komt de lezer zelf aan de beurt: je mag 
dan een vermoeden insturen, waarop de redactie en 
specialisten zullen reageren. De mooiste vermoe-
dens zullen beloond worden met een prijs. ■

In Pythagoras 47-4 (februari 2008) verscheen 
een artikel van Alex van den Brandhof over 
Erdős: ‘Paul Erdős (1913-1996): een nomadi-
sche wiskundige’. Dit artikel is te vinden in het 
archief op www.pythagoras.nu. 

   ERDŐSgETALLEN 
Paul Erdős werkte samen met meer dan vijfhonderd wiskundigen. Omdat zo veel mensen onderzoek 
met hem hebben gedaan, is men gaan uitrekenen hoe ver men van Erdős afstaat, wat samenwerking 
betreft. Erdős zelf heeft Erdősgetal 0. De mensen die met Erdős een artikel hebben gepubliceerd, zo-
als Jan Turk, die in deze Pythagoras een artikel heeft staan, hebben Erdősgetal 1. Als je met iemand 
met Erdősgetal 1 hebt samengewerkt, heb je Erdősgetal 2, enzovoort. 

De tekening die je op de volgende twee pagina’s ziet, is een graaf (een verzameling punten die al 
dan niet zijn verbonden door lijnen) die de wiskundigen rond Erdős weergeeft. Tussen elk tweetal 
wiskundigen die samen hebben gepubliceerd, is een lijn getekend. De graaf is in 1979 gemaakt door 
Ronald Graham. Linksonder staan de Nederlanders Van Lint (1932-2004) en De Bruijn (1918-2012). 
De graaf was, ook al toen hij werd gemaakt, niet compleet: bijvoorbeeld de Nederlander Koksma 
(1904-1964) heeft Erdősgetal 1, maar komt niet voor in de graaf. Zou je de graaf nu compleet tekenen 
met alle wiskundigen met een Erdősgetal van hoogstens 2, dan zou die er – met bijna 10.000 punten – 
reusachtig ingewikkeld uitzien! 
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Afbeelding: 
Topics in Graph Theory (New York 
Academy of Sciences, 1979)


