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. . . en mooi geen 4 . . .
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123 (!) en mooi geen 4
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Thema: nalatenschappen

voorbeeld: Alfred Nobel.

taak wiskundige Gosta Mittag-Leffler: deel van Nobels vermogen

voor Stockholmse Hogskola. Mislukt, maar wel 5 Nobelprijzen

(literatuur, medicijnen, natuurkunde, scheikunde, vrede)

jammer voor: Sophie Hess (Wenen), de Hogskola
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Geen Nobelprijs voor wiskunde:

wiskunde had al een door koning Oscar II ingestelde grote prijs

(stopte in 1905 toen Zweden/Noorwegen uit elkaar gingen, nu

door de Noorse koning Harald V opnieuw ingesteld: Abelprijs)
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geen Nobelprijs voor wiskunde, wel voor wiskundigen:

Russell (literatuur, 1950), Born (natuurkunde, 1954), Fire (medi-

cijnen, 2006)

En Sveriges riksbanks pris (= “Nobelprijs economie”): Arrow

(1972), Kantorovich (1975), Selten (1994). Nash (1994), Granger

(2003), Aumann (2005), Schelling (2005), Myerson (2007)
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vanavond: een nalatenschapsstelling van Robert Aumann

(speltheorie, RUG: biologie, Franjo Weissing)
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Talmud nalatenschapswet (Ketuboth 93a):

3 schuldeisers willen 100 resp. 200 resp. 300

Bij vermogen 100 krijgt ieder 33 1/3

Bij vermogen 200 krijgen ze 50, 75, 75

Bij vermogen 300 krijgen ze 50, 100, 150

(3 voorbeelden en mooi geen 4)
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Uitleg: wat elk tweetal samen krijgt, voldoet aan rabbijnse re-

denering bij Talmud, Baba Metzia 2a:

wat de een niet claimt maar de ander wel, krijgt die ander. Wat

vervolgens nog door beide wordt geclaimd, wordt eerlijk verdeeld

(B-M 2a noemt een kleed, zeg grootte 4. De een eist grootte

2, de ander 4. De grootste eiser krijgt dan 3, de kleinste 1.)
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Stelling (Robert Aumann en Michael Maschler).

Bij iedere nalatenschap met het doet er niet toe hoeveel eis-

ers, en waar meer wordt geclaimd dan er is, bestaat precies één

“Rabbijns-consistente verdeling”.

(Orininele bewijs is ongeschikt voor diner-lezingen)
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Alternatief bewijs. Maak het kleed in Baba Metzia 2a vloeibaar,
en dan:

4 = 1 + 3
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Dit werkt algemeen! 1:

100 = 331
3 + 331

3 + 331
3
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2:

200 = 50 + 75 + 75
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3:

300 = 50 + 100 + 150
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en nu ook 4:

400 = 50 + 125 + 225
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