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Thema: nalatenschappen

voorbeeld:

Alfred Nobel (1833-1896)
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Nobel was een rijke Zweedse industrieel/chemicus

Aan het eind van zijn leven kreeg hij bezoek van een wiskundige:

Gösta Mittag-Leffler (1846-1927)
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Mittag-Leffler kwam namens de plaatstelijke universiteit: de Stock-

holmse Hogskola

Mogen wij een deel van je erfenis, meneer Nobel?

Nobel vond het niks, maar stelde wel geld beschikbaar om jaar-

lijks op zijn sterfdag prijzen voor vrede (in Oslo door de Noorse

koning) en voor natuurkunde, scheikunde, literatuur en geneeskunde

(in Stockholm door de Zweedse koning) te kunnen uitreiken

Vanaf 1968 nog een prijs: voor economie, betaald door de

Zweedse Riksbank
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Niks voor wiskunde?

Al in 1902 (100 jaar na de geboortedatum van de Noorse wiskundige

Niels Henrik Abel) haalden Mittag-Leffler en Sophus Lie koning

Oscar II over, ook voor wiskunde zo’n prijs in te stellen

Maar: in 1905 gaan Zweden/Noorwegen uit elkaar, en het plan

verdwijnt
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Eindelijk, nog weer 100 jaar later: de Noorse koning Harald V

stelt de Abelprijs in. Die begint 200 jaar na Abels geboorte, in

2002

Abelprijswinnaars:

J-P. Serre, M. Atiyah & I. Singer, P. Lax, L. Carleson, Srinivasa

Varadhan, J. Thompson & J. Tits, M. Gromov
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geen Nobelprijs voor wiskunde, wel voor wiskundigen:

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

cijnen, 2006)
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De Sveriges riksbanks pris (= “Nobelprijs economie”) gaat zelfs

vaak naar een wiskundige:

Arrow (1972), Kantorovich (1975), Selten (1994), Nash (1994),

Granger (2003), Aumann (2005), Schelling (2005), Myerson

(2007)
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We gaan een resultaat van zo’n econoom/wiskundige behande-

len:

Robert Aumann
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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

Logisch, of niet?
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Nog zo’n Talmud-voorbeeld, uit Baba Metzia 2a: Een vrouw wil

een stuk ter grootte 2 van een lap stof, een andere vrouw wil

een stuk ter grootte 4. De hele lap heeft grootte 4.

De Talmud schrijft voor: die eerste krijgt een stuk ter grootte

1, de andere een stuk ter grootte 3

Logisch ?!
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Uitleg, volgens Talmudverklaringen:

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

vervolgens nog door beide wordt geclaimd, wordt eerlijk verdeeld

Lukt het, om volgens deze regel 5 te verdelen, als eentje er 4

van wil en de ander 3?
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Stelling (Robert Aumann en Michael Maschler, 1985).

Bij iedere nalatenschap met het doet er niet toe hoeveel eisers,

als er meer wordt geclaimd dan er te verdelen is, dan bestaat er

precies één “Rabbijns-consistente verdeling”.

Dat wil zeggen: voor elk tweetal van de eisers geldt, dat wat ze

samen krijgen, voldoet aan de redenering bij Baba Metzia 2a.
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Bewijs. Maak het kleed in Baba Metzia 2a vloeibaar, en dan:

4 = 1 + 3
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Dit werkt algemeen! 100:

100 = 331
3 + 331

3 + 331
3
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200:

200 = 50 + 75 + 75
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300:

300 = 50 + 100 + 150
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400:

400 = 50 + 125 + 225
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Kan je nu zelf bijvoorbeeld 500 over de drie verdelen?
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