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

geoloog Wolfgang Sartorius von Waltershausen) komt op p. 79

een beroemd citaat van Carl Friedrich Gauss (1777-1855) voor:

Die Mathematik ist die Königin der Wissenschaften, und die

Arithmetik ist die Königin der Mathematik.
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Carl Friedrich Gauss (1777-1855)
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Gauss publiceerde in 1801 een beroemd boek over “aritmetiek”

(= rekenkunde): Disquisitiones Arithmeticae
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Euclides (±330BC–???), Elementen, Boek IX, Propositie 20:

Er zijn oneindig veel priemgetallen

(. . . meer dan elk gegeven aantal)
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Bewijs (Euclides). Meer dan elk gegeven aantal???

Stel we hebben een aantal priemgetallen
Vermenigvuldig ze allemaal, en tel bij de uitkomst 1 op

Het resultaat is een nieuw getal (groter dan de priemgetallen die
we hadden)

Is het nieuwe getal een priemgetal, dan hebben we dus echt een
nieuwe erbij!

Is het geen priemgetal, dan bestaat er een priemgetal dat het
nieuwe getal deelt
Dit priemgetal is niet een van onze oude, want die delen het
product, en dus hou je een rest 1 over als je het product plus 1
door zo’n oude deelt
Dus ook in dit geval hebben we een nieuw priemgetal gevonden!
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In april 2009 (nu, dus... zo’n 2300 jaar later dan Euclides)

staat op pp. 355-356 van de American Mathematical Monthly

een nieuw bewijs dat er oneindig veel priemgetallen zijn.

In feite is het een variant op een bewijs uit 1955 van de Israelische

wiskundige Hillel Furstenberg (geb. 1935)
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Het net verschenen bewijs is van de Canadees Idris D. Mercer

Belangrijkste ingrediënt: verzamelingen

Notatie: Z is de verzameling bestaande uit alle gehele getallen,

zowel positieve als negatieve.

We kijken naar gedeeltes daarvan: deelverzamelingen V van Z
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Zijn V1 en V2 twee verzamelingen bestaande uit gehele getallen,

dan noteren we:

V1 ∪ V2 is de verzameling bestaande uit alle getallen die in min-

stens één van de verzamelingen V1 of V2 zitten (vereniging van

V1 en V2).

V1∩V2 is de verzameling bestaande uit alle getallen die in allebei

de verzamelingen V1 en V2 zitten (doorsnede van V1 en V2).

V1+V2 is de verzameling van alle uitkomsten die je krijgt als som

van iets uit V1 en iets uit V2 (som van V1 en V2).
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Voorbeeld: 6Z is de verzameling veelvouden van 6,

4Z is de verzameling veelvouden van 4.

Wat is 4Z ∩ 6Z?

En wat is 4Z + 6Z?

En tenslotte: wat is 4Z ∪ 6Z?
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Antwoord: 4Z∩ 6Z bestaat uit alle getallen die tegelijkertijd een

veelvoud van 6 en een veelvoud van 4 zijn.

Dus: 6 niet, 12 wel, 18 niet, 24 wel, ...

In totaal: 4Z ∩ 6Z = 12Z.

4Z + 6Z bestaat in elk geval uit even getallen. 2 zit erbij, want

2 = 4 · 2 + 6 · (−1). En daarmee krijg je alle even getallen in

4Z + 6Z, immers

2n = (4 · 2 + 6 · (−1))n = 4 · (2n) + 6 · (−n).

Dus 4Z + 6Z = 2Z.
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4Z ∪ 6Z bestaat uit getallen die ofwel een veelvoud van 4, ofwel

een veelvoud van 6, of allebei zijn.

Er geldt

4Z ∪ 6Z = 4Z ∪ (6 + 12Z).
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Nu een begin van het bewijs van Furstenberg en Mercer.

Stel p is een priemgetal. De verzameling van alle getallen die

niet door p te delen zijn, noemen we N(p). Er geldt

N(p) = (1 + pZ) ∪ (2 + pZ) ∪ . . . ∪ (p− 1 + pZ),

want elk getal in N(p) geeft, als je het deelt door p, een rest 1

of 2 of . . . of p− 1.
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Als het zo zou zijn, dat er maar een eindig aantal priemgetallen

bestonden, noem die dan p1, p2, p3, . . . , pt.

We gaan kijken naar

N(p1) ∩N(p2) ∩N(p3) ∩ . . . ∩N(pt).

Dat zijn de getallen die niet door p1 te delen zijn, en ook niet door

p2, en ook niet door p3, . . . , pt. Dus door geen enkel priemgetal!

Conclusie: N(p1) ∩N(p2) ∩N(p3) ∩ . . . ∩N(pt) bestaat alleen uit

de twee getallen 1 en −1.
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Nu gaan we gebruiken dat elke N(pj) een vereniging is van een

paar verzamelingen van de vorm (aj + pjZ).

We hebben het dus over de doorsnede van dat soort verenigingen.

Voorbeeld: N(2) ∩N(3) =

(1 + 2Z) ∩ ((1 + 3Z) ∪ (2 + 3Z)) .

Dit kunnen we ook schrijven als

((1 + 2Z) ∩ (1 + 3Z)) ∪ ((1 + 2Z) ∩ (2 + 3Z))
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Algemener: zo’n doorsnede van verenigingen van verzamelingen,

is ook te schrijven als een vereniging van doorsnedes van verza-

melingen

Bijvoorbeeld:

(V1 ∪ V2 ∪ V3) ∩ (W1 ∪W2) ∩X

is

(V1 ∩W1 ∩X) ∪ (V1 ∩W2 ∩X) ∪ (V2 ∩W1 ∩X)
∪

(V2 ∩W2 ∩X) ∪ (V3 ∩W1 ∩X) ∪ (V3 ∩W2 ∩X).
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In ons geval gaat het dus om een vereniging van doorsnedes van

de vorm

(a1 + p1Z) ∩ (a2 + p2Z) ∩ . . . ∩ (at + ptZ).

Merk nu op, dat als een getal n in deze doorsnede zit, dan zitten

ook alle n + p1 · . . . · pt · k erin, voor elke gehele k.

Conclusie: is zo’n doorsnede niet leeg, dan bevat deze oneindig

veel getallen.

Dus: ook de vereniging van dit soort doorsnedes bevat, omdat

deze niet leeg is, oneindig veel getallen.
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Zo hebben we ontdekt, dat als het zo zou zijn dat er slechts een
eindig aantal priemgetallen p1, . . . , pt zouden bestaan,

dan zou N(p1) ∩ N(p2) ∩ . . . ∩ N(pt) aan de ene kant uitsluitend
bestaan uit +1 en −1,

maar aan de andere kant zou het een oneindige verzameling zijn.

Dit kan natuurlijk niet waar zijn, en dus is onze aanname, dat er
slechts een eindig aantal priemgetallen bestaan, niet juist.
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Voorbeeld: (1 + 2Z) ∩ (1 + 3Z) ∩ (2 + 5Z) ?

1 zit in de eerste en in de tweede verzameling hiervan, maar niet

in de derde.

1 + 6 = 7 zit in alle drie, dus in de doorsnede.

(1 + 2Z) ∩ (1 + 3Z) ∩ (2 + 5Z) = 7 + 30Z.
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Hoe zit het met (1 + 7Z) ∩ (2 + 11Z) ∩ (3 + 13Z) ?

“De Chinese Reststelling” geeft antwoord op de vraag, of dit

soort doorsnedes geen enkel, of juist oneindig veel getallen be-

vatten
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