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In de biografie “Gauss zum Gedächtnis” (1862, door de Duitse

geoloog Wolfgang Sartorius von Waltershausen) komt op p. 79

het beroemde aan Gauss toegeschreven citaat voor:

Die Mathematik ist die Königin der Wissenschaften, und die

Arithmetik ist die Königin der Mathematik.
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Nog een citaat van Gauss, § 329, Disquisitiones Arithmeticae
(1801):

de opgave, priemgetallen van samengestelde getallen te onder-
scheiden en de laatstgenoemden in priemfactoren te ontbinden,
hoort tot de belangrijkste en nuttigste van de gehele getaltheorie;
hiervoor wordt een beroep gedaan op het werk en de scherpzin-
nigheid van zowel klassieke als moderne meetkundigen.
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Dit verhaal:

we geven een (uiterst beperkte) indruk van enkele hoofdthema’s

en methodieken in de getaltheorie, en de ontwikkeling hiervan.

Dit doen we aan de hand van voorbeelden.
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Thema’s (heel onvolledig lijstje):

• priemgetallen

• diophantische vergelijkingen

• aantal oplossingen van een ”modulo p” vergelijking

• . . .
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methodiek in de getaltheorie:

• klassiek:

– elementair

– analytisch

– algebräısch

• modern:

– aritmetisch meetkundig

– (algoritmisch)
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Eerste voorbeeld: over factoriseren, priemgetallen, . . . (zie ook

mijn kalenderblaadje 7 maart 2009 van de ”Wetenschappelijke

Scheurkalender”, uitgave Veen Magazines, Diemen)

In de Elementen van Euclides staat al, dat elk positief geheel

getal een op volgorde na unieke schrijfwijze als produkt van

priemgetallen heeft.

We bestuderen dit voor getallen N = 10n + 1.
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11 = 11
101 = 101

1001 = 7× 11× 13
10001 = 73× 137

100001 = 11× 9091
1000001 = 101× 9901

10000001 = 11× 909091
100000001 = 17× 5882353

1000000001 = 7× 11× 13× 19× 52579
10000000001 = 101× 3541× 27961

100000000001 = 11× 11× 23× 4093× 8779
1000000000001 = 73× 137× 99990001

10000000000001 = 11× 859× 1058313049
100000000000001 = 29× 101× 281× 121499449

1000000000000001 = 7× 11× 13× 211× 241× 2161× 9091
etc.(?)
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Ontdekken we patronen in deze tabel?

Opvallende eigenschappen?
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Enkele eigenschappen:

• 102m−1 + 1 is deelbaar door 11

• 104m−2 + 1 is deelbaar door 101

• 106m−3 + 1 is deelbaar door 7 en door 13

• · · ·

• komen er na 11 en 101 nog meer priemgetallen?
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De genoemde deelbaarheidseigenschappen zijn bijvoorbeeld met

“modulo-rekenen” in te zien.

Voorbeeld: 103 ≡ 33 mod 7 = −1 mod 7,

dus

106m−3 + 1 = (103)2m−1 + 1 ≡ (−1)2m−1 + 1 mod 7 = 0 mod 7,

oftewel 106m−3 + 1 is deelbaar door 7.
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Alternatief: stel n is oneven.

Dan heeft de veelterm xn + 1 een nulpunt x = −1.

Dus xn + 1 is (x + 1) maal een andere veelterm

(namelijk: xn+1 = (x+1)·(xn−1−xn−2+xn−3−. . .+x2−x+1).)

Vul in x = 10: voor n > 1 is 10n + 1 > 10 + 1 > 1, dus 11 is een

echte factor en 10n + 1 is geen priemgetal.

Vul in x = 10m: voor n > 1 is 10mn + 1 > 10m + 1 > 1, dus

10m + 1 is een echte factor en 10mn + 1 is geen priemgetal.
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Conclusie: als 10n + 1 een priemgetal is, dan is n niet deelbaar

door een oneven getal ≥ 3.

Ander gezegd: dan is n een macht van 2. Maar:

getal: deler:
104 + 1 73
108 + 1 17
1016 + 1 353
1032 + 1 19841
1064 + 1 1265011073
10128 + 1 257
10256 + 1 10753
10512 + 1 1514497
101024 + 1 315827195278624446663038977
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Hoe vind je zulke factoren? Elementaire truuk:

Stel priemgetal p deelt 102a
+ 1.

Dan 102a ≡ −1 mod p.

Hieruit volgt, dat 2a+1 het kleinste positieve getal m is zodat

10m ≡ 1 mod p.

Gevolg: p−1 is deelbaar door 2a+1, oftewel: p is een priemgetal

van de vorm p = 1 + k · 2a+1.

Voorbeeld: a = 7. Mogelijke priemdelers van 10128 + 1 zijn van

de vorm p = 1+k ·256. Voor k = 1, p = 257 is het meteen raak.

14



Zou er na 11 en 101 nog een priemgetal 102a
+ 1 komen? Nie-

mand weet het. . .

Maar: we verwachten als antwoord NEE!

Uitleg (dit is niet, zoals het voorgaande, elementaire getaltheorie.

Het is analytische/probabilistische getaltheorie):

Met Gauss geloven we, dat de kans dat een getal N priem is,

ongeveer 1/ ln(N) is. N.B.: dit is een onzinnige uitspraak, want

elke N is ofwel priem, ofwel samengesteld. Daar komen geen

kansen bij kijken. Hoe interpreteren we deze kans dan:
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Neem de getallen {2,3,4,5, . . . , N}. Hoeveel priemgetallen zitten

hierbij?

Kansrekening levert een verwachtingswaarde, namelijk de som

van alle kansen:

1/ ln(2) + 1/ ln(3) + 1/ ln(4) + . . . + 1/ ln(N).

Exact uitrekenen kunnen we deze som niet, maar als we de

uitkomst delen door het werkelijke aantal priemgetallen t/m N ,

gaat het quotient voor N →∞ naar 1 (dit is de priemgetalstelling,

pas in de 20ste eeuw bewezen door de Fransman Hadamard en

de Belg De la Vallée-Poussin. Dus in deze zin heeft Gauss gelijk.
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We bepalen a-la Gauss de verwachtingswaarde van het totale

aantal priemgetallen van de gedaante 102a
+ 1.

Dat is de som over alle a van de getallen 1/ ln(102a
+ 1).

Dit is ietsje minder dan de som van alle

1/ ln(102a
) = 2−a/ ln(10).

Omdat 1+1/2+1/4+1/8+1/16+. . . gelijk is aan 2, verwachten

we hooguit 2/ ln(10) ≈ 0,87 priemgetallen. We hebben er al twee

gevonden, dus meer zijn er vast niet. . .
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De heilige graal van de moderne elementaire getaltheorie: het

abc-vermoeden.

Gegeven gehele getallen a, b, c zonder gemeenschappelijke deler,

alle drie 6= 0, met de eigenschap a + b + c = 0.

Neem M := max {|a|, |b|, |c|}
en R := het product van alle priemgetallen die abc delen.

Definieer Q(a, b, c) := ln(M)/ ln(R) (de “kwaliteit” van het drie-

tal)

Het vermoeden zegt, dat Q(a, b, c) begrensd is (misschien zelfs

door een klein getal zoals 2), als functie van het drietal a, b, c.
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bijvoorbeeld: 125 + 3 − 128 = 0, hier M = 128 en R = 30, dus

de kwaliteit is ongeveer 1,4196 · · ·.

het tripel met de hoogste totnutoe gevonden kwaliteit is

2 + 109 · 310 − 235 = 0,

met kwaliteit 1,6299 · · ·.

Zie ook http://www.rekenmeemetabc.nl
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We zagen een voorbeeld van elementaire getaltheorie, en een

beetje analytische getaltheorie

Namen uit de elementaire getaltheorie: Eratosthenes, Diophan-

tus, Euclides, Aryabatha, Braghmagupta, Thabit ibn Qurra, Pierre

de Fermat, Édouard Lucas, Atle Selberg, Paul Erdös
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Eratosthenes (276-194 BC), Thabit (836-901), Lucas (1842-

1891), Selberg (1917-2007)
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Namen uit de analytische getaltheorie: Carl-Friedrich Gauss,

Leonard Euler, Bernhard Riemann, J.P.G. Lejeune Dirichlet,

H.D. Kloosterman, J.G. van der Corput, G.F. Hardy, Alan Baker,

Carl Pomerance, Henrik Iwaniec, Andrew Granville,. . .
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Riemann (1826-1866), Van der Corput (1890-1975), Klooster-

man (1900-1968), Pomerance (geb. 1944)
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Namen uit de algebräısche getaltheorie: E.E. Kummer, Leopold

Kronecker, David Hilberd, Emil Artin, Teiji Takagi

Kummer (1810-1893), Kronecker (1823-1891), Artin (1898-1962),

Tagaki (1875-1960)
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Namen uit de arithmetische meetkunde: André Weil, Goro Shimura,

John Tate, Jean-Pierre Serre, Gerd Faltings, Barry Mazur, An-

drew Wiles, Chandrashekhar Khare, Mark Kisin,. . .

Gerd Faltings, Barry Mazur, Chandrashekhar Khare, Mark Kisin
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Tenslotte algoritmische getaltheorie:

Hendrik Lenstra, Jean-François Mestre, René Schoof, William

Stein
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Voorbeeld 2. Uit de Serre-vermoedens. Geformuleerd door Jean-

Pierre Serre in 1987. Bewezen door Khare, Wintenberger en

Kisin (2006-2008). De laatste stelling van Fermat volgt (ook)

uit dit werk.

De resultaten tonen een diep verband tussen algebräısche en

analytische getaltheorie
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Ons voorbeeld: neem de veelterm x3 − 4x + 4. Vraag: hoe

factoriseert dit modulo een priemgetal `?

• ` = 2: dan staat er x · x · x

• ` = 3: niet verder te ontbinden

• ` = 7: het is (x + 1) · (x2 − x + 4)

• ` = 11: het is (x + 4)2 · (x + 3)

• ` = 47: het is (x + 6) · (x + 17) · (x + 24)
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Zit hier een patroon in?

Kijk naar q ·
∞∏

n=1

(1− qn)2(1− q11n)2 =

q−2q2−q3+2q4+q5+2q6−2q7−2q9−2q10+q11−2q12+4q13+. . .

De coefficient van q` noemen we a`

(dus a3 = −1 en a7 = −2 enzovoort).
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Voor ` 6= 2 en ` 6= 11 geldt:

x3 − 4x + 4 mod ` ontbindt niet verder ⇔ a` is even.

x3 − 4x + 4 mod ` ontbindt in drie eerstegraads factoren ⇔ a` is

oneven en ` mod 11 is een kwadraat.

x3 − 4x + 4 mod ` ontbindt in een eerstegraads en een tweede-

graads irreducibele factor ⇔ a` is oneven en ` mod 11 is geen

kwadraat.
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Voorbeeld 3. Hier komen in een eenvoudig probleem heel veel

verschillende methodieken samen.

Het probleem is bedacht in een bejaardenhuis in Gorssel, waar

tot voor kort zowel de wiskundige F. van der Blij als de wiskunde-

docent Th.J. Kletter woonden.
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Beschrijf de driehoeken ABC met geheeltallige |AB|, |BC|, |AC|,
waarbij de deellijn uit A, de zwaartelijn uit B en de hoogtelijn uit

C door één punt gaan.
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Hulpstellingen

(a) [Giovanni Ceva, 1678]

De drie lijnen AD, BE, CF gaan door één punt, dan en slechts

dan als

|AF |
|FB|

·
|BD|
|DC|

·
|CE|
|EA|

= 1.
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(b) [Euclides, Elementen VI Propos. 3]

AD is deellijn in de driehoek ABC, dan en slechts dan als

|AB|
|AC|

=
|BD|
|CD|

.
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Zonder verlies van algemeenheid: b + c = 2.

Dan
|AF |

c− |AF |
=

2− c

c
,

waaruit volgt |AF | = c(2− c)/2 en |BF | = c2/2.

De Stelling van Pythagoras in AFC en in BFC levert:

a2 = c3 − 4c + 4.
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Omgekeerd, elke rationale (a, c) met a2 = c3−4c+4 en bovendien

0 < c < 2 levert na herschalen met een geschikte N “zo’n”

driehoek, met zijden N · |a|, N(2− c), Nc geheeltallig.

Voor 0 < c1 < c2 < 2 zijn de bijbehorende driehoeken niet gelijk-

vormig.

Bestaan zulke rationale a, c?
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Meetkunde: bij een oplossing is een nieuwe te maken door de
raaklijn bij de oplossing te snijden met de kromme. Of: bij twee
oplossingen is een nieuwe te maken door de koorde te snijden
met de kromme. Maar de eigenschap 0 < c < 2 raak je zo i.h.a.
kwijt.
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Zo vind je met wat rekenen (c, a) = (10/9,26/9)

en ook (88/49,554/343).

Die leveren driehoeken met zijden (12,13,15) en (35,277,308).

Met meer algebräısche getaltheorie volgt, dat er oneindig veel

verschillende rationale oplossingen van y2 = x3 − 4x + 4 zijn.

En met analytische middelen, dat er zelfs oneindig veel voldoen

aan de eis 0 < x < 2. En tenslotte met hulp van arithmetische

meetkunde, dat onze methode van lijnen snijden met de kromme,

al deze oplossingen oplevert.
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Een veel beroemder probleem waarvoor vergelijkbare technieken

werken:

Welke gehele getallen n > 0 zijn “congruente getallen”?

Dat wil zeggen: n is de oppervlakte van een rechthoekige driehoek,

waarvan alle drie zijden een rationaal getal als lengte hebben.

In formules: Er zijn rationale getallen a, b, c, met a2 + b2 = c2 en

2n = ab.

40



Diverse voorbeelden komen al in Arabische teksten voor.

Fermat heeft bewezen dat 1 geen congruent getal is.

Laat zelf zien: 5 en 6 en 7 zijn wel congruente getallen.

Meer over dit klassieke onderwerp:

http://www.math.rug.nl/~top/congnumber.pdf

http://www.math.rug.nl/~top/Chandrasekar.pdf

http://www.math.rug.nl/~top/19yui.pdf
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Een “bijna-tegenvoorbeeld” uit 1985 bij de laatste stelling van

Fermat, en een “bijna-record” abc-tripel: als het zou kloppen,

dan hadden we hier een abc-tripel met kwaliteit 4,14847 · · ·...
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