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Pieter Hendrik Schoute (1846–1913):

∗ geboren in Wormerveer bij Zaanstad

∗ 1867 diploma civiele techniek, Delft

∗ 1870 doctor in de wiskunde, Leiden

∗ 1871–1874 wiskundeleraar in Nijmegen

∗ 1874–1881 wiskundeleraar in Den Haag

∗ 1881 benoeming tot hoogleraar meetkunde, Groningen

∗ 1886 benoeming tot lid Koninklijke Nederlandse Academie
van Wetenschappen

∗ 1892–1893 rector magnificus universiteit Groningen
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In 1886 werd de Brits/Joodse wiskundige James Joseph Sylvester,

na jaren in Amerika gewerkt te hebben, professor in Oxford. Hij

zei toen:
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Schoute ging (onder meer) werken aan een onderwerp waar

Sylvester over geschreven had:

Hoeveel oplossingen t heeft een vergelijking zoals t2 + at+ b = 0

of t3 + at + b = 0 of t4 − t2 + at + b = 0 of . . . . . . enzovoorts.

• In elk geval: niet meer dan de graad van de vergelijking (hier

dus: 2 en 3 en 4 en . . . . . .).
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Naast Sylvester en Schoute gingen zich diverse mensen met dit

soort vragen bezighouden.

Bijvoorbeeld de Fransman Jacques Charles-François Sturm en

de Duitsers Leopold Kronecker en Felix Klein en de Amerikaanse

Mary Emily Sinclair.
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Voorbeeld (Schoute, 1892): aantal reële nulpunten van

t6 − 15t4 + 60t2 + 6at− 12b.

8



9



Schoutes plaatjes uit 1892 zijn heel precies, zoals blijkt wanneer
je ze nu met een computer maakt:

10



Behalve plaatjes, maakte hij ook draadmodellen (of: hij legde

anderen uit, hoe ze die moesten maken).
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Schoutes modellen, gemaakt in 1893, zijn nu 125 jaar oud! Je

kan ze vinden op de derde verdieping van dit gebouw (Bernoulli-

borg).

Ook anderen maakten dit soort draadmodellen, bijvoorbeeld Mary

Emily Sinclair in Chicago in 1903.
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Mary Emily Sinclair (1878–1955)
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In zijn beginperiode in Groningen deed Schoute ook aan popu-

lariseren van wiskunde:

hij schreef in 1882/83 vijftien artikelen in het tijdschrift “Eigen

Haard” (dat tussen 1875 en 1941 werd uitgegeven).
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Édouard Lucas (1842–1891)
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Hier volgt een voorbeeld van zo’n “wiskundige verpoozing” door

Schoute.

Het is een puzzel, de “paardesprong”:
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Schoute legt in Eigen Haard in detail de wiskunde uit die achter

deze puzzel zit.

En daarnaast bedenkt hij voor de puzzelaars een gedicht, bestaande

uit precies 64 lettergrepen.

Het gedicht vind je door op een handige plek te beginnen en

dan met paardesprongen over de 64 vakjes van het volgende

schaakbord te gaan:
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(schilderij gemaakt door Thérèse van Duyl-Schwartze)

35



36


