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WAAR KOMT
WISKUNDE
VANDAAN?
Het is het beste gereedschap dat we hebben om
ons te helpen het heelal
te begrijpen. Maar waar
het vandaan komt en hoe
het zich ontwikkeld heeft,
blijft een mysterie.

CHRISTIAN GRALINGEN
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Door Anil Ananthaswamy

A

ls je wiskunde bedrijft, voel je je
alsof je verdwaald bent in het oerwoud, volgens de Iraanse wiskundige Maryam Mirzakhani, de eerste vrouwelijke winnaar van de Fields
Medal. ‘Je sprokkelt kennis bij elkaar zodat
je een paar nieuwe trucjes kunt verzinnen.
En als je geluk hebt, vind je de weg terug
naar huis.’
Mirzakhani, die op 14 juli 2017 op veertigjarige leeftijd stierf, drong dieper door in
deze wiskundige jungle dan anderen. De
meesten van ons hebben alleen de randen
van het gebied verkend, maar daardoor
hebben we wel een beetje een idee gekregen van hoe het er daar uitziet.
Mensen zijn naar alle waarschijnlijkheid
de enige dieren die de cognitieve vermogens bezitten om zich een weg door dit
woud te kunnen banen. Waaraan hebben
we dit vermogen te danken? Waarom kregen we het? En waar is het goed voor? Over
al deze vragen woeden in de neurowetenschappen verhitte discussies. Maar wie ze
wil beantwoorden, moet zich eerst afvragen wat wiskunde precies is.
De natuur is complex en onvoorspelbaar: habitats veranderen voortdurend,
overal liggen roofdieren op de loer en aan
elke voedselbron komt een eind. Om te
kunnen overleven moet een organisme dus

snappen wat er om hem heen gebeurt. Het
kan dan bijvoorbeeld besluiten te wachten
tot het donker wordt, een geschikte ontsnappingsroute kiezen of ergens naar
voedsel gaan zoeken waar het niet al te
schaars is. Volgens computationeel neurowetenschapper en natuurkundige Karl
Friston van University College London
komt dat allemaal neer op het bedrijven
van wiskunde.
‘In wiskunde schuilt eenvoud, doeltreffendheid en symmetrie’, vertelt Friston.
‘Vergeleken met andere talen is het verreweg de handigste om de wereld mee te beschrijven’. Alle organismen waar we ook
maar enigszins mee verwant zijn, van dolfijnen tot slijmzwammen, gebruiken iets
als wiskunde om hun weg in de wereld te
vinden en er patronen en regelmatigheden
in te ontdekken, zodat ze meer kans hebben om te overleven.
Volgens Friston moet elk zelforganiserend systeem – en dus ook elke levensvorm
– om het in zijn omgeving te redden over
een impliciet model van deze omgeving
beschikken. In de jaren zeventig poneerde
cyberneticapionier Ross Ashby dit idee voor
het eerst in zijn good regulator-stelling. Die
zegt dat het brein van een robot om te kunnen handelen een inwendig model van het
eigen mechanische lichaam en van de
omgeving moet bezitten. ‘In de kunstmatige
intelligentie en de machine learning wordt
dit inzicht nu in de praktijk gebracht’, vertelt
Friston. Een belangrijk gevolg van de
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stelling is dat ook de hersenen van dieren
een model nodig hebben van hun lichaam
en van de wereld om hen heen.

Nadenken niet nodig
Overigens doet geen enkel levend wezen
dit modelleren bewust. Ook mensen niet,
maar als ze rennen om een bal te vangen of
wanneer ze behendig door het verkeer laveren, bedrijven ze onbewust wel degelijk
hogere wiskunde. Onze hersenen gebruiken inwendige modellen om te voorspellen
wat er zal gebeuren, aldus de theorie, en
stellen deze modellen continu bij door hun
voorspellingen te vergelijken met actuele
waarnemingen.
Volgens cognitiefilosoof Andy Clarke van
de University of Edinburgh hebben dieren en
mensen ongetwijfeld speciale hersengebieden om zulke berekeningen uit te voeren.
Dat wil echter nog niet zeggen dat er in onze
hersenen speciale modules zitten die wij,
net als een rekenmachine, snel speciale
functies kunnen laten uitvoeren, zoals
vermenigvuldigen, een cosinus berekenen
en dergelijke. ‘Zelf hebben we daar geen
toegang toe’, zegt hij.
Mentale modellen zijn bijzonder nuttig
als je het wilt rooien in een complexe wereld geregeerd door de wetten van de natuurkunde, maar omdat hun focus ligt op
het ons in leven houden, zijn ze niet altijd
even precies. Neem de gokkersmisvatting:
de onzinredenering dat als het rouletteballetje enkele keren achter elkaar op rood is
gevallen, je beter maar eens op zwart kunt
inzetten. In werkelijkheid blijven rood en
zwart natuurlijk even waarschijnlijke uitkomsten. De modellen die onze hersenen
van hun omgeving bijhouden, waren misschien vroeger ooit handig, bijvoorbeeld
omdat ze onze voorouders ertoe aanzetten
voedsel ergens anders te gaan zoeken zodra het schaars werd. Ze zijn echter blind
voor simpele statistische waarheden.
Of neem het Weber-Fechner-effect, dat
tekenend is voor onze reacties op allerlei
soorten stimuli. Voor al onze zintuigen
geldt: we kunnen nagenoeg even sterke indrukken slechter van elkaar onderscheiden
naarmate ze beide sterker worden. Zo is
het niet moeilijk om gewichten van 1 en 2
kilo uit elkaar te houden, maar het wordt al
veel moeilijker met gewichten van 21 en 22
kilo. Hetzelfde geldt voor lichtsterkten,
geluidsvolumen en zelfs voor het aantal
objecten dat je ziet.
16 | New Scientist | special wonderlijke wiskunde

Technology aan dat zes maanden oude
kinderen een vlak met acht stippen konden
onderscheiden van een met zestien. Later
beschreven Dehaene en zijn collega’s dat de
Munduruku, een volk uit het Braziliaanse
Amazonegebied, die geen woorden hebben
voor getallen boven de vijf, grotere hoeveelheden dan vijf toch redelijk goed van elkaar
konden onderscheiden. Dit duidt erop dat
dit numerieke vermogen los staat van iemands culturele achtergrond.
Uit ander onderzoek kwam naar voren
dat mensen getallen instinctief voor zich
zien op een denkbeeldige ‘getallenlijn’, met
waarden oplopend van links naar rechts. Er
werd zelfs bewijs gevonden dat ook dieren
numeriek besef bezitten (zie kader ‘Dierlijke instincten’). Dit leek erop te wijzen dat
gevoel voor getallen inderdaad aangeboren is, en dat de cultuur hier in de loop van
de millennia op heeft voortgebouwd.
Al snel begonnen onderzoekers echter
vraagtekens te plaatsen bij deze onderzoeksconclusies. Misschien onderscheidden proefpersonen bijvoorbeeld twee vlakken met stippen niet zozeer op basis van
het aantal stippen, maar gebruikten ze
kenmerken zoals hun ruimtelijke ordening
of het oppervlak dat zij besloegen? ‘Dergelijke kenmerken hebben meestal een
verband met aantallen, dus je zou wel gek
zijn om ze niet te gebruiken’, vertelt Tali
Leibovitsj van de universiteit van Haifa in
Israël. ‘Een dier dat in de natuur op een

Het is voor veel gokkers
moeilijk te bevatten,
maar de kans dat een
rouletteballetje op rood
dan wel zwart blijft
liggen, is bij elke worp
even groot.
PIXABAY

De menselijke hersenen zijn hierin niet
veel beter dan die van andere dieren, maar
wij hebben het vermogen ontwikkeld om
ons van onze onvolkomenheden gewaar te
worden en ze te corrigeren. Het beste hulpmiddel dat we daarvoor uitgevonden hebben, zijn getallen: een notatiesysteem dat
het zonneklaar maakt dat 21 en 22 even ver
van elkaar af liggen als 1 en 2. Dankzij deze
complexe, symbolische wiskundige taal
kunnen we niet alleen de beperkingen van
onze onbewuste geest omzeilen, maar ook
abstracte concepten dieper onderzoeken
en onze conclusies vervolgens meedelen
aan anderen. Hoe komen we eigenlijk aan
deze mentale hulpmiddelen, waarmee wij
bewust kunnen doen wat onze lichamen
alleen instinctief lukt?
Een gangbaar idee hierover was dat ons
bewuste besef van aantallen aangeboren is,
net als ons besef van kleuren. De Franse on-

derzoeker Stanislas Dehaene stelde in zijn
boek The Number Sense uit 1997 dat evolutie
zowel mensen als dieren een numeriek bewustzijn heeft meegegeven, het vermogen
om zonder na te denken aan te geven hoeveel objecten er zich ergens bevinden. Met
andere woorden, drie rode knikkers produceren in ons de indruk van het getal drie,
net zoals zij de indruk ‘rood’ geven. Dehaene betoogde dat dit numeriek gevoel zeer
exact werkt voor getallen onder de vier,
maar waziger wordt zodra je hoger komt.
Gewapend met dit instinct zou het dus niet
moeilijk moeten zijn om je een weg te banen door de jungle van de wiskunde.

Aangeboren numeriek besef
Er werd bewijs gevonden dat het hier inderdaad om een aangeboren vermogen ging.
Samen met haar collega’s toonde Elisabeth
Spelke van het Massachusetts Institute of

Wat is wiskunde?
Voor veel mensen is
wiskunde synoniem
met het werken met getallen, en daar zit wat
in. Het vermogen om op
een abstracte manier
met getallen om te
gaan (zoals door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen)
vormt de basis van een
enorm bouwwerk. Grofweg kun je zeggen dat
dit gebouw drie pilaren
heeft: meetkunde, analyse en algebra.
Meetkunde is het
bekendst van de drie.
Het begint met ruimtegevoel, neergelegd in

de principes die
beschrijven hoe statische objecten in de
ruimte zich tot elkaar
verhouden – de zijden
van een driehoek bijvoorbeeld.
Wil je het hebben
over dingen die bewegen en veranderen in
de tijd, dan heb je analyse nodig. Onderdeel
van dit vakgebied is de
calculus, waaronder de
integraal- en differentiaalrekening en hun
vele varianten.
Met algebra kun je
kennis in termen van
getallen, symbolen en

vergelijkingen vatten
– het vormt de ruggengraat van alle formele
hogere wiskunde. Algebra omvat esoterische
disciplines zoals groepentheorie (de studie
van groepen, verzamelingen elementen die
aan bepaalde eigenschappen voldoen),
grafentheorie (die
onderzoekt hoe dingen
met elkaar in verband
staan) en topologie (de
wiskunde van alles wat
je kunt vervormen zonder het te breken en
weer aan elkaar te
plakken).

‘We zouden een gevoel
voor getallen kunnen
hebben dat net zo sterk
is als ons gevoel voor
kleur’
prooi jaagt, moet razendsnel kunnen beslissen en gebruikt dus alle aanwijzingen
die er zijn’.
Nader beschouwd bleken ook mensen
zich van allerlei niet-numerieke aanwijzingen te bedienen. Daarom werd een andere
hypothese naar voren gebracht. Misschien
hebben we geen aangeboren besef van
aantallen, maar wel van zaken als grootten
en dichtheden, die een correlatie vertonen
met de aantallen van dingen? ‘Er is tijd en
ervaring voor nodig om je van die correlatie bewust te worden’, aldus Leibovitsj.
Uit beter ontworpen tests bij kinderen
kwam naar voren dat dit inderdaad het geval is. Kinderen onder de vier zien bijvoorbeeld niet in dat vijf sinaasappelen en vijf
watermeloenen iets met elkaar gemeen
hebben, namelijk het getal vijf. Voor hen is
belangrijker dat een stel watermeloenen
meer ‘spul’ bevatten dan een even groot
aantal sinaasappelen.
Zelfs wanneer je jonge kinderen de volgorde van de getallen aanleert – door simpelweg eindeloos samen met ze te tellen –
hebben ze niet echt door wat die getallen
betekenen, vertelt ontwikkelingspsycholoog Daniel Ansari van de University of
Western Ontario in Canada. Dat besef komt
pas gaandeweg, in het contact met ouders,
broertjes en zusjes. ‘Dat duidt erop dat culturele praktijken enorm veel invloed hebben op het aanleren van getallen’, zegt hij.
Het onderzoek naar de culturele aspecten
van numerieke cognitie is sterk vertekend,
vertelt Ansari. Er is te weinig gekeken naar
gegevens uit niet-geïndustrialiseerde culturen, die wel voorhanden zijn. Volgens hem
zijn die vaak strijdig met de hypothese dat
ons numeriek besef aangeboren zou zijn.
Neem bijvoorbeeld de leden van het
Yupno-volk uit Papoea-Nieuw-Guinea.
Rafael Nuñez van de University of California
merkte dat zij de zogenaamd universele
mentale getallenlijn helemaal niet gebruiken. Ook kent hun taal geen comparatieven
om aan te geven dat iets groter of kleiner is
dan iets anders. Dat wil niet zeggen dat de
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‘Soms wordt gevraagd:
is wiskunde ontdekt of
uitgevonden? Maar het
is geen kwestie van
of-of’

Dierlijke instincten
Bij de discussie over de vraag of ons
besef van exacte aantallen aangeboren is of niet, wordt vaak naar
dieren gekeken. Bezitten onze neven en nichten in het dierenrijk ook
wiskundige vermogens, dan meten
die wel ouder zijn dan onze cultuur,
zo is het idee. En inderdaad zijn individuele dieren soms best goed
met getallen. De Afrikaanse grijze
papegaai Alex, getraind door Irene
Pepperberg, kon in 80 procent van
de gevallen verzamelingen van tussen de twee en zes objecten correct
classificeren. De door de Japanse
primatoloog Tetsuro Matsuzawa getrainde chimpansee Al was tot ongeveer hetzelfde in staat.
Volgens Rafael Nuñez van de University of California wordt echter te
veel nadruk gelegd op dieronderzoek. Gegevens over de meest uiteenlopende menselijke culturen die
complexe talen kennen waarin
geen exacte aantallen kunnen worden uitgedrukt, zijn minstens even
belangrijk.
Hij stelt dat proefdieren de symbolische betekenis van getallen
helemaal niet doorhebben, maar in
de duizenden tests waaraan ze worden onderworpen alleen door te
associëren iets over getallen leren.
Een beetje zoals de trucjes die we

dieren aanleren, maar waar je ze in
het wild nooit op zou betrappen.
‘Kunnen olifanten op een klein
krukje op één been staan met een
grappig hoedje op? Eh, ja, als je ze
maar lang genoeg traint', aldus
Nuñez.
Toch is er steeds meer bewijs dat
dieren ook in hun natuurlijke leefomgeving gedrag vertonen waaruit
gevoel voor getallen blijkt. In de
vroege jaren zeventig werd aangetoond dat leeuwen opnamen van
één en van drie brullende leeuwen
van elkaar konden onderscheiden.
In februari beschreven onderzoekers op een bijeenkomst van de Royal Society in Londen hoe sommige
kikkers na het beluisteren van kreten van concurrerende kikkers deze
in aantal konden evenaren of zelfs
overtreffen.
Volgens Brian Butterworth van
het University College London tonen deze bevindingen aan dat dieren wel degelijk onderscheid kunnen maken op basis van numerieke
informatie. ‘We delen dat vermogen
met heel veel andere dieren.'
Toch blijft het een omstreden
conclusie. Niet iedereen is het erover eens dat is aangetoond dat
dieren een instinct hebben voor
aantallen.

Papegaai Alex was best goed
met getallen, maar is dat bewijs
voor een aangeboren instinct?
AP/HOLLANDSE HOOGTE
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Wiskunde helpt ons patronen en regelmatigheden te ontdekken.
THINKSTOCK

Yupno-taal primitief is, verre van dat. Dat
zie je bijvoorbeeld aan hun aanwijzende
voornaamwoorden. In het Engels zijn dat er
maar vier: this, that, these en those. De
Yupno hebben naast deze vier ook woorden
waarmee ze aangeven of iets hoger of lager
gelegen is dan iets anders (ze wonen in de
heuvels). Verder hebben ze genuanceerde
begrippen die niet alleen aangeven of iets
dichtbij of veraf is, maar ook in welke mate.
Niet alleen in de Yupno-taal ligt de nadruk
niet op aantallen. Nuñez noemt een onderzoek naar 189 talen van Australische Aboriginals, waaruit bleek dat er in driekwart van
deze talen geen woorden bestaan voor getallen boven de drie of vier. Nog eens 21 andere
gingen niet hoger dan vijf. Nuñez maakt hieruit op dat het hanteren van exacte aantallen
een culturele verworvenheid is die opkomt
wanneer de omstandigheden, zoals landbouw en handel, erom vragen. ‘Honderdduizenden mensen spreken talen, vaak buitengewoon ingewikkelde talen, waarin je dingen
niet exact kunt kwantificeren’, vertelt hij.

Zelfs talen waarin dat wel kan, zoals Engels
en Frans, zijn er niet bijzonder goed in. Vorig jaar beschreven Dehaene en zijn student Marie Amalric de resultaten van hersenscans bij vijftien professionele
wiskundigen en vijftien niet-wiskundigen
van hetzelfde academisch niveau. Ze vonden een netwerk van hersengebieden die
betrokken zijn bij het wiskundig denken.
Het werd geactiveerd zodra de wiskundigen over algebraïsche, meetkundige en topologische problemen nadachten, maar
het zweeg wanneer zij hun gedachten op
andere zaken richtten. Bij de andere academici waren zulke verschillen in activiteit
niet merkbaar. En dit ‘wiskundenetwerk’
overlapte niet met hersengebieden die
voor de productie van natuurlijke taal verantwoordelijk zijn.
Dit wijst erop dat wiskundigen, zodra ze
hun symbolische taal onder de knie hebben, beginnen na te denken op een manier
waar geen taal bij komt kijken. ‘Het klinkt
misschien onwaarschijnlijk, maar het is

alsof je een intuïtie voor een heel andere
wereld kunt downloaden, de wereld van de
wiskunde. Daarna gaat die wereld vanzelf
tegen je praten’, aldus Friston (zie kader
‘Waarom mensen een hekel hebben aan
wiskunde’).

Kerfstokken
Voor een deel komt onze wiskundige taal
zonder twijfel voort uit een aangeboren gevoel voor aantallen en grootten. Ook andere vermogens spelen waarschijnlijk een rol:
taligheid om ideeën over te kunnen brengen, een goed werkgeheugen om concepten in te bewaren en te manipuleren en
zelfs cognitieve controle, om het type
vertekening te overwinnen zoals dat ons
bij de gokkersmisvatting parten speelt.
Op welk moment de cultuur precies deze
veronderstelde instincten begon om te vormen tot bruikbare wiskundige methoden
en concepten, is onbekend. Een van de
allervroegste bewijzen dat mensen met
getallen bezig waren komt uit de Border

Cave in het Lebombo-gebergte in ZuidAfrika. Archeologen vonden daar 44.000
jaar oude botten met inkepingen, onder
andere een bavianenkuitbeen waarop 29
van zulke markeringen zaten. Antropologen vermoeden dat deze ‘kerfstokken’ als
hulpmiddel werden gebruikt bij het tellen
en daarmee getuigen van het ontstaan van
een symbolisch bewustzijn. Pas toen we
dat hadden, werd het mogelijk om getallen
bewust weer te geven en te manipuleren.
Zo rond het vierde millennium voor
Christus bereikte de kunst van het tellen en
meten een nieuw hoogtepunt. Dat gebeurde
in de hoogstaande Mesopotamische cultuur
in de vallei tussen de rivieren Tigris en
Eufraat, die nu in Irak ligt. Eleanor Robson
van de University of Oxford beschouwt de
Mesopotamische wiskunde als een culturele verworvenheid die nodig was om dagen,
maanden en jaren bij te houden, stukken
land en hoeveelheden graan te meten en
wellicht zelfs om gewichten te noteren.
Aanvankelijk kwam het dus puur voort uit
culturele noodzaak (mocht je trouwens
denken dat een wiskunde die in dienst staat
van de handel iets van vroeger tijden is, dan
vergis je je: er wordt uiterst complexe wiskunde ontwikkeld om mee op aandelenbeurzen te kunnen handelen).
Met behulp van een paar fundamentele
wiskundige gereedschappen heeft de mens
een reusachtige piramide van mathematische kennis opgebouwd (zie kader ‘Wat is
wiskunde?’). In de loop van zo’n vijfduizend jaar is de wiskunde doorgedrongen in
alsmaar abstractere gebieden, die steeds
verder af lijken te staan van de processen
in de wereld om ons heen. Maar toch blijkt
telkens weer dat naarmate we meer te weten komen over de structuur en werking
van het universum, we onze ontdekkingen
alleen goed kunnen beschrijven met die
nieuwe wiskunde. Toen David Hilbert
bijvoorbeeld een zeer abstracte algebra
verzon die werkt in een oneindig aantal
dimensies in plaats van in de ons bekende
drie, kon niemand vermoeden dat die even
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later uitstekend van pas zou komen in het
gloednieuwe vakgebied van de quantummechanica. Want wat bleek: de toestand
van een quantumsysteem laat zich het best
beschrijven met behulp van zo’n hilbertruimte. Het onderkennen van deze wiskundige structuur was dus een cruciale
stap om de quantumwereld beter te leren
begrijpen.
Het bestaan van talloze verbindingen
tussen wiskunde en natuurkunde verleidde
de natuurkundige Eugene Wigner tot de
uitspraak dat de wiskunde ‘bizar goed’ is in
het beschrijven van de natuur. Veel natuurkundigen zien in het succes van de wiskundige taal dan ook een bewijs dat de primaire structuur van de kosmos wiskundig is.
Max Tegmark van het Massachusetts Institute of Technology is één van hen. Hij
denkt dat het universum uiteindelijk een
wiskundige structuur is, in de zin dat het
enkel wiskundige eigenschappen bezit. Die
structuur leggen we stukje bij beetje bloot,
doordat we de stellingen en bewijzen ontdekken die aan de werkelijkheid ten
grondslag liggen. ‘Vroeger kon je makkelijk
de paar dingen uit de natuur opnoemen
die zich met behulp van wiskunde lieten
beschrijven. Tegenwoordig is het juist
makkelijk om de paar dingen op te noemen waarbij dat niet lukt’, aldus Tegmark.
Zelfs de biologie, een vak waarop wiskundige strengheid lang geen greep kreeg,
geeft zich nu langzaam gewonnen, te
oordelen naar het uitbundig gebruik van

wiskundige methoden in de genomica en
de computationele neurowetenschap.
Zo bezien is de wiskunde een ontdekking
en geen uitvinding. Onderzoekers als Nuñez
vinden dat echter een al te simplistisch onderscheid. ‘Wanneer je de vraag stelt of wiskunde wordt bedacht of ontdekt, dan veronderstel je dat het het één of het ander moet
zijn. Als je het verzint, dan kun je het niet
ook ontdekken, en omgekeerd’. Maar volgens hem sluit het één het ander niet uit.
Kijk maar naar de Elementen van de
oud-Griekse wiskundige Euclides. In dat
geschrift verzamelde hij alle Griekse wiskundige kennis van zijn tijd en legde hij er
de meetkundige wetten in vast. De basis van
Euclides’ werk was een aantal regels of axioma’s, met als bekendste de aanname dat
parallelle lijnen elkaar nergens kruisen. In
de loop der eeuwen onderzochten andere
wiskundigen de patronen, regelmatigheden
en relaties die uit deze ‘bedachte’ axioma’s
voortkwamen en bewezen die als stellingen.
Zo ‘ontdekten’ zij zogezegd het landschap
van de euclidische meetkunde. Totdat duizenden jaren later andere wiskundigen besloten om uit te gaan van axioma’s die strijdig waren met die van Euclides.
De riemann-meetkunde bijvoorbeeld,
vernoemd naar de Duitse wiskundige
Bernhard Riemann, is gebouwd op het
idee dat parallelle lijnen elkaar wel degelijk
kunnen kruisen. Uitgaande van dit onorthodoxe uitgangspunt kon een rijk wiskundig gebied in kaart gebracht worden.

Einstein gebruikte het om zijn algemene
relativiteitstheorie in te vatten en de buiging van de ruimtetijd te beschrijven. ‘De
wereld om ons heen zit vol patronen en
regelmatigheden en typische gedragingen.
Elk wezen dat een wiskunde verzint, moet
uitgaan van de dingen zoals ze zich nu
eenmaal aan hem voordoen’, aldus Clark.
Ongeacht van welke axioma’s we uitgaan,
is de wiskunde nooit het alomvattende systeem dat we zouden wensen. Dat inzicht
heeft de Oostenrijkse logicus Kurt Gödel
ons gegeven met zijn onvolledigheidsstelling. Gödel liet zien dat je, binnen de
grenzen van elk formeel systeem van axioma’s en stellingen, uitspraken kunt doen die
noch bewijsbaar noch onbewijsbaar zijn.
Met andere woorden: er bestaan vragen die
wiskundigen weliswaar kunnen stellen,
maar waarvoor ze nooit de gereedschappen
zullen ontwikkelen om ze te beantwoorden.
In dat geval is het misschien prematuur
om te beweren dat de wiskunde een universele waarheid is. Wie zegt immers dat ons
kleine hoekje van de wiskunde-jungle ook
maar bij benadering representatief is voor
het geheel? Toch geven wiskundigen als
Tegmark de hoop niet op. Naar zijn mening
is het grootste obstakel voor een wiskundige
theorie van alles een beschrijving van het
bewustzijn, de plek waar ons numeriek besef
zich afspeelt. Moet de wiskunde nu ook al
zijn eigen oorsprong kunnen verklaren? ‘Dat
zou de ultieme test zijn van de hypothese dat
alles uiteindelijk wiskunde is’, zegt hij.

Waarom mensen een hekel hebben aan wiskunde
‘Iedereen die over wiskunde schrijft
of het doceert weet dat het geen
populair vak is’, zegt de wiskundige
David Berlinski in zijn boek One,
Two, Three.
Afkeer van of angst voor wiskunde is niks ongewoons – de meeste
mensen kennen het maar al te
goed. Volgens Berlinski is het vooral
te wijten aan het gebruik van onbekende symbolen. Symbolen zijn
vreemd, en bovendien vergt hun
gebruik in stellingen en bewijzen
om opperste concentratie, terwijl
onduidelijk blijft wat je eraan hebt.
(Wie heeft zich niet ooit afgevraagd: waarom moet ik dit leren?)
'In wiskunde moet je eerst investeren voordat je er iets uithaalt. En

dan nog zal je winst nooit zo tastbaar zijn als je investering was',
schrijft Berlinski.
Wiskundeangst, het in paniek
raken zodra je een wiskundige taak
moet uitvoeren, is een reëel bestaand fenomeen. Helaas is het erg
moeilijk te bestuderen, vertelt
ontwikkelingspsycholoog Daniel
Ansari van de University of
Western Ontario in Canada. Wanneer een kind op school blijk geeft
van deze angst, is niet altijd duidelijk of die voortkomt uit een aversie
tegen wiskundige symbolen, het
ontbreken van het vocabulaire om
over wiskunde te praten of sociale
oorzaken, zoals een te veeleisende
ouder.
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Als de abc-formule al abracadabra voor je is,
is dit geheimtaal in het kwadraat.
THINKSTOCK

