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Een verhaal met twee invalshoeken:

• wiskundig, over een aardig (maar wellicht nutteloos) resultaat;

• over allerlei betrokkenen bij zo’n resultaat.
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Iets bekends, al gebruikt in Boek IV van de

Elementen van Euclides (≈300 voor Christus):

Stelling De drie deellijnen in een driehoek gaan door één punt.
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Een stelling van Archimedes (≈287–≈212 voor Christus),
Propositie 13 in zijn boek Over het evenwicht van vlakken:

Stelling De drie zwaartelijnen in een driehoek gaan door één
punt.
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Nog zo’n klassieker:

Stelling De drie hoogtelijnen in een driehoek gaan door één punt.

Diverse bronnen (bijvoorbeeld Pappos van Alexandrië rond 300

na Christus, en Proclus Diadochus ≈450 na Christus) schrijven

ook dit resultaat toe aan Archimedes, maar we kennen geen

manuscript van hem waarin het staat.

Een van de oudste bekende bewijzen ervan is afkomstig van de

Engelsman William Chapple (1718–1781), die het ≈ 1750 pu-

bliceerde in het tijdschrift Miscellanea Curiosa Mathematica.
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Op de “Fields Medal”, wereldwijd de belangrijkste onderschei-
ding in de wiskunde, staat een afbeelding van Archimedes:
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Nu wat “moderner”.

Wiskundeleraar David L. MacKay (1887–1961). Hij bedacht een

heleboel vraagstukken (puzzels), o.a. voor het blad School

Science and Mathematics (opgericht in 1901, bestaat nog).

February 1937, in een ander blad (American Mathematical Monthly,

begon in 1894 en is er nog steeds):
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MacKay wil dus een driehoek ABC waarin de deellijn van hoek

A, de zwaartelijn vanuit hoekpunt B, en de hoogtelijn vanuit

hoekpunt C door één punt gaan:
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MacKay’s probleem wordt opgelost door (o.a.) een

sterrenkundestudent, November 1937:
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MacKay houdt nog niet op.

Hetzelfde tijdschrift, March 1939:

Wat staat hier?!
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MacKay vraagt twee dingen in zijn nieuwe probleem:

Stel we hebben zo’n vreemde driehoek ABC, met zijden a = |BC|
en b = |AC| en c = |AB|.

1) Welk verband moet dan gelden tussen de getallen a, b, en c?

2) Is het mogelijk dat a, b, en c alle drie natuurlijke getallen zijn

zonder dat a = b = c?
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Een jaar later komt het antwoord, March 1940.

Eerst vraag 1):

In feite zegt dit:

a, b, c > 0 komen af van een vreemde driehoek
⇔

a2b + a2c + bc2 = b3 + b2c + c3.
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Dan vraag 2). Volgens Trigg, en het tijdschrift:

(?!)
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Charles Wilderman Trigg (1898–1989)

USNR houdt in dat Trigg dienst deed als reservist bij de Amerikaanse

Marine.
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Trigg’s oplossing voor Vraag 1) is mooi, en helemaal goed.

Maar helaas: de redenering die hij geeft bij het beantwoorden

van Vraag 2) klopt niet!
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Kennelijk ziet niemand de fout van Trigg. In de 10 jaren erna

zijn veel eigenschappen van vreemde driehoeken ontdekt.

De meeste daarvan staan beschreven in het tijdschrift

(National) Mathematics Magazine in 1940, in 1943, en in 1949.

Voorbeeld:

1949, de Franse wiskundige Victor Thébault (1882–1960):

dit zijn precies de driehoeken met

tan(A) =
sin(C)

cos(B)
.
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1957, Theo Kletter, wiskundeleraar in Haarlem:

Stelling Voor vaste A,B is ∆ABC vreemd ⇔ C ligt op de con-
chöıde van Nicomedes door A met afstand c = |AB| en lijn ` ⊥ AB
door B.

Stelling Voor vaste A,B ligt een punt K op de hoogtelijn uit C
en op de deellijn door A (en op de zwaartelijn door B) voor een
vreemde ∆ABC ⇔ K ligt op de cissöıde van Diocles horend bij
het punt A op de cirkel met middelpunt B.
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Conchöıde (≈ 180vChr.): Gegeven AB en lijn q ⊥ AB door B,
als D de lijn q doorloopt dan vormen de punten C op de lijn door
A en D, met |CD| = |AB|, de conchöıde.

Cissöıde (≈ 100vChr.): Bij cirkel C door A met middelpunt B,
neem E op de cirkel tegenover A en t de raaklijn door E.
Als G lijn t doorloopt snijdt AG de cirkel in A en F .
De punten K op lijnstuk AG met |AK| = |FG| vormen de cissöıde.
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Van 1966 tot 1982 was Theo Kletter rector van het Mendelcol-
lege in Haarlem, daarvoor wiskundeleraar op die school. Hij gaf
les aan o.a. Paul Witteman, Ruud Gullit, Pim Fortuyn, Yvonne
van Gennip, . . .

Th.J. Kletter (1929–2016)
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Rond 1970 lijken MacKay en Trigg en Kletter vergeten, want

Mathematics Magazine, 1971:

(Dit zijn dezelfde vragen die we eerder zagen!)
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Een jaar later publiceert Mathematics Magazine twee oplossin-

gen:

• opnieuw Charles Trigg’s FOUTE oplossing uit 1940 (!),

• en nog een andere oplossing, van Leon Bankoff.

Verder:
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Amateurwiskundige Leon Bankoff (1908–1997) had ruim 60 jaar

lang een tandartspraktijk in Beverly Hills.

Bankoff met Paul Erdös
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Bankoff’s oplossing (1972):

(?!)
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Bankoff zegt dus, met een verwijzing naar een boek over wiskunde

olympiade sommen uit de voormalige Soviet Unie:

Als de zijden van een driehoek alledrie als lengte een geheel getal

hebben, dan moet een van de hoeken 60◦ of 90◦ of 120◦ zijn.

Helaas: dat klopt niet!
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Problem 238 in Hoofdstuk 9 van het olympiadeboek:

Dus: gehele getallen als lengtes van de zijden, en bovendien

moet een van de hoeken als grootte (gemeten in graden)

een breuk n
m hebben, dan is er een hoek van 60◦ of 90◦ of 120◦.

Bankoff gebruikt dit zonder dat aan de voorwaarde op
de hoek is voldaan !
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Kennelijk zag de redactie (en het publiek!) van Mathematics

Magazine de fout van Trigg en de fout van Bankoff (en de fouten

van de overige inzenders) over het hoofd.
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Het verhaal gaat verder in April 1991, American Mathematical

Monthly:

John P. Hoyt (1907–2002) was hoogleraar wiskunde/statistiek,

eerst aan de Naval Academy in Annapolis (Maryland, V.S.) en

later aan Indiana University (Pennsylvania, V.S.).
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Volgens Hoyt zijn er dus wel degelijk (behalve de gelijkzijdige)

nog meer vreemde driehoeken waarvan alle zijden gehele lengten

hebben.

En de voorbeelden die hij geeft, kloppen! (Zoals te zien is door

de getallen in te vullen in de door Trigg gevonden vergelijking).

De resterende vraag: zijn er eindig veel, of oneindig veel onder-

ling niet gelijkvormige voorbeelden met genoemde eigenschap-

pen?
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Iets nieuws: na zijn emeritaat in 1988 verhuist de Utrechtse

wiskundige Frederik van der Blij naar het dorp Gorssel.

Zijn nieuwe buurman: Theo Kletter. Die vertelt hem over vreemde

driehoeken. Onbekend met de vraag van Hoyt, vindt Van der Blij

een heleboel voorbeelden met alle zijden geheel.
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Intussen ontvangt de Monthly oplossing(en) voor de vraag die

Hoyt stelde; onder meer van National Security Agency mede-

werker Charles Toll. Maar de Monthly vertelt hem/hen dat ze

dit niet gaan publiceren omdat hun redactie een artikel erover

voorbereidt.

Dit verschijnt in 1995, geschreven door Richard Guy:
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Jim Mauldon (1920–2002) werkte als hoogleraar wiskunde vooral

aan Amherst College in Massachusetts, V.S.
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Idee van zowel Van der Blij als Toll als Guy:

Herschaal de vreemde driehoek zo, dat de lengtes (a, b, c) voldoen

aan b+ c = 2. De formule van Trigg uit 1940 versimpelt dan tot

a2 = c3 − 4c + 4.

• We zoeken dus naar breuken c = n
m, a = k

` met 0 < c < 2 en

a2 = c3 − 4c + 4.

• Zo’n oplossing levert de vreemde driehoek

met zijden (|a|,2− c, c).

Stelling Er zijn oneindig veel zulke oplossingen!
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een computerprogramma erbij:

Z:=Integers(); E:=EllipticCurve([-4,4]);

P:=E![2,2]; Albs:={@ @}; upb:=30;

for n in [1..upb]

do Q:=n*P; c:=Q[1];

if c gt 0 and c lt 2

then a:=Abs(Q[2]); d:=Denominator(a);

a:=Z!(d*a); b:=Z!(d*(2-c)); c:=Z!(d*c);

g:=Gcd(Gcd(a,b),c);

Albs:=Albs join {[a/g,b/g,c/g]};

end if;

end for; Albs;
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... en een paar voorbeelden:
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... en driehoeken:
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Van der Blij gaf op 4 Februari 2005 tijdens de NWD (Neder-

landse Wiskunde Dagen) in Noordwijkerhout een lezing over het

onderwerp.

Het plaatje dat hij bij de aankondiging van deze lezing maakte,

toont nog een voorbeeld:
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Van der Blij (2004):
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Inmiddels is een boek verschenen met een uitgebreid hoofdstuk

over vreemde driehoeken:
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Rocky Mountain J. Math., to appear (2017).
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coauteur Jasbir S. Chahal (November 2013)
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Richard Guy vierde 30 september 2016 z’n 100ste verjaardag.

Hij komt nog dagelijks naar het wiskunde instituut van de uni-
versiteit van Calgary. Foto uit mei 2014, toen hij tweemaal
achtereen de 802 traptreden van Calgary Tower beklom. . .
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