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Een rubriek van P.H. Schoute in Eigen Haard, 1882–84

Wiskundige Verpoozingen

Het gebeurt niet zo heel vaak dat je bij wiskundig onderzoek stuit op verwijzingen naar Neder-
landstalige artikelen. Wieb Bosma vond bij toeval binnen een paar jaar relevante verwijzingen
naar twee artikelen van dezelfde auteur. Beide in hetzelfde obscure — althans voor wiskundigen
— tijdschrift Eigen Haard.

Tijdens een (vergeefse) poging het mijne bij
te dragen aan de analyse van de Torens van
Hanoi, vond ik een verwijzing [1] naar een ar-
tikel van P.H. Schoute in het tijdschrift Eigen
Haard. Uit de context van de verwijzing was
wel duidelijk wat de auteur in dat artikel had
gedaan, en ik nam niet de moeite om deze re-
ferentie na te trekken. Maar toen ik een paar
jaar later bij het voorbereiden van een colle-
ge Discrete Wiskunde een verwijzing naar een
ander artikel van Schoute vond (over konin-
ginnen op een schaakbord [2]), weer in Eigen
Haard, besloot ik eens op zoek te gaan naar
die artikelen, naar het tijdschrift met die intri-
gerende naam, en naar hun auteur.

Eigen Haard
Volgens de catalogus van de Nijmeegse uni-
versiteitsbibliotheek verscheen Eigen Haard,
met als ondertitel Geïllustreerd Volkstijd-
schrift, van 1875 tot 1941 en is de eer-
ste helft van die jaargangen er vrijwel
compleet aanwezig. Dat was goed nieuws,
want mijn verwijzingen waren naar de ja-
ren 1882 en 1884. Het kostte me dan ook
vrij weinig moeite om elf bijdragen van P.H.
Schoute te lokaliseren (en ik ben er vrij
zeker van dat dit de complete verzame-
ling is). Vanwege aard en omvang van het

tijdschrift verschenen sommige bijdragen in
twee delen, elk van twee of drie bladzijden.
Op de laatste bijdrage na — juist degene over
de Torens van Hanoi — verschenen alle afle-
veringen als rubriek onder de titel ‘Wiskundi-
ge Verpoozingen’; de eerste zeven waren nog
genummerd I–VII.

Wiskundige Verpoozingen
De eerste Verpoozing, verschenen in afleve-
ring 24 van jaargang 18 (1882), begint zo:

“Onder het groot aantal lezers van Eigen
Haard zullen er waarschijnlijk velen gevon-
den worden, die in het praedicaat ‘wiskun-
dige’ van den titel van dit stukje aanleiding
vinden om het zonder eenige aarzeling over
te slaan. Want ook nog in dezen tijd wordt
alles, wat zich als wiskundig komt aanmel-
den, door het groote publiek onverbiddelijk
uit de conversatiezaal gebannen en naar de
studeerkamer verwezen. In de schatting van
velen is de wiskunde nog steeds “een moder-
ne zwarte kunst, alleen onder de bevatting
van wezens met een afzonderlijken aanleg”.
Zeker is het hier de plaats niet te onderzoe-
ken, wat de oorzaak is van dit verschijnsel
en hoe de nadeelige werking er van kan wor-
den tegengegaan. Veeleer ligt het — en het
hoofdwoord ‘verpoozingen’, dat op het prae-

dicaat ‘wiskundige’ volgt, wijst dit reeds aan
— in mijne bedoeling te ontspannen; alleen
zoek ik daarbij mijn materiaal op wiskundig
terrein.”

De volgende alinea maakt direct duidelijk
waar het materiaal op gebaseerd is, en ook
de ambitie van de auteur om iets nieuws toe
te voegen:

“Aanleiding tot het schrijven van dit stukje
was mij de verschijning van een zeer lezens-
waardig werk: Récréations mathématiques
(wiskundige uitspanningen) in het begin van
dit jaar. De schrijver, E. Lucas, leeraar aan een
der instellingen van Parijs, is boven mijn lof
verheven. Voor zoover ik het genoegen had
dezen wiskundige bij onze samenkomsten te
leeren kennen, is zijn boek de getrouwe af-
spiegeling van geheel zijn wezen, tintelend
van vernuft en tot in de uiterste consequentie
de volkomen uitdrukking van den franschen
landaard. In verschillende hoofdstukken wor-
den de schijnbaar meest verschillende, maar
toch in werkelijkheid nauw met elkaar sa-
menhangende onderwerpen op een frissche
en ongedwongen wijze behandeld; telkens
blijkt het talent van den schrijver om ingewik-
kelde zaken helder, en bijna altijd voor het
groote publiek verstaanbaar, uiteen te zetten
opnieuw. Alleen met zulk een gids durf ik het
wagen wiskundige beschouwingen, zijn het
dan ook verpoozingen, aan Eigen Haard ter
plaatsing aan te bieden. Echter zal ik hem niet
blindelings kunnen volgen. Vooreerst dwingt
de ruimte, die ik mij stel, tot besnoeiing. Dan
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is het noodig enkele onderwerpen, die ons als
Hollanders minder belang inboezemen door
andere van meer nationalen aard te vervan-
gen of weg te laten. En eindelijk wensch ik aan
zijne beschouwingen enkele nieuwe hoofd-
stukken toe te voegen.”

Schoute wijdt tenslotte een alinea aan het nut
van deze beschouwingen. Ik citeer deze in-
leiding zo uitvoerig vanwege de herkenbaar-
heid, en om iets van de in onze ogen mis-
schien wat archaïsche, maar toch rake stijl te
laten zien:

“Hebben deze beschouwingen haar nut? Het
zij mij vergund met een aanhaling van on-
zen schrijver hierop te antwoorden: ‘Waaraan
heeft men al niet het verwijt toegevoegd geen
rechtstreeksch nut op te leveren?’ Toen een
fransch wiskundige een belangrijke toelich-
ting gegeven had op een geschrift der oud-
heid, vroeg Malherbe: “Of hierdoor nu het
brood goedkooper worden zou?” In de gul-
den eeuw van het treurspel riep Roberval bij
het uitgaan van den schouwburg: “Maar wat
bewijst dit spel?” Altijd waren er, en zullen
er geleerden zijn, die de kracht der verbeel-
ding miskennen, en dichters, die vragen waar-
toe de wetenschap dient. En dat is wel ge-
lukkig. Onderstelt niet de verdeeling van den
arbeid, deze laatste vrucht der beschaving,
en de ontwikkeling van den hoofdaanleg, dit
grondgebod van den modernen schoonheids-
zin, in het individu onbekwaamheden en ver-
blindingen, die voor onze hersenen, even als
het ledige vakje bij het Vijftienspel, de ruimte
uitmaken, welke tot ontwarring en schikking
der denkbeelden noodig is, de ruimte zonder
welke al de verleiding der stelsels, al de werk-
kracht der onverdraagzaamheden, al de won-
deren der specialiteiten zich zouden oplossen
in de stelselloosheid van den onnoozele en
de gevoelloosheid van den redelooze? Maar
laat ik thans tot het onderwerp zelf overgaan.”

Boten en bruggen
In de eerste Verpoozing, getiteld ‘De over-
vaart’, behandelt Schoute enkele problemen
van het type de wolf, de geit, en de kool, ook
nu nog in zwang als puzzel. Beslist onaan-
vaardbaar zou het tegenwoordig echter in een
publiekstijdschrift zijn om de oplossing in La-
tijnse versregels te vervatten en er bij op te
merken dat het geheel overbodig is daaraan
een vertaling toe te voegen. Schoute deed dat
met een variatie van de puzzel, over het over-
varen van drie echtparen met jaloerse man-
nen in een roeibootje. Hij maakt van dit pro-
bleem vervolgens wiskunde, door de vraag op
te werpen hoeveel personen het bootje moet

kunnen bevatten om n paren over te zetten
zonder dat vrouwen bij afwezigheid van hun
man in gezelschap van een vreemde man ver-
keren. Met als variant een versie waar in de ri-
vier een eiland kan worden aangedaan; in dat
geval volstaat altijd een bootje met maar twee
zitplaatsen! En het kan altijd met 7(n−1) vaar-
ten . . .maar of dit minimaal is laat Schoute in
het midden, want ‘ik mag niet te veel van het
geduld van mijn lezers vergen’. Maar, werpt
Schoute in deel II op, “Is dat nu wiskunde?
[. . .] behooren zulke raadseltjes niet eerder
in de kinderkamer thuis?”. Het antwoord dat
hij zelf geeft is dat hij enerzijds eenvoudig wil
beginnen en allengs ingewikkelder onderwer-
pen zal aansnijden “zonder de grenzen van
het gewone gezond verstand, dat geen bijzon-
dere ontwikkeling op het gebied van de ‘mo-
derne kaballa’ bezit, te overschrijden”. Ander-
zijds wijst hij op een grote geest als Euler, die
zich hier niet te goed voor achtte. Daarmee
een mooi bruggetje leggend naar het onder-
werp van deze Verpoozing: graphentheorie, in
de vorm van Hamiltoncykels en het Konings-
berger bruggenprobleem, het tekenen van fi-
guren zonder het potlood van papier te halen,
en de vraag over het minimale aantal kno-
pen dat bij het ontwarren van een getekende
Gordiaanse knoop overblijft — maar die vraag
“voert óf op het gebied der hoogere wiskun-
de, [. . .] óf op dat der dameshandwerken”.

Dwalen en toveren
Voortdurend is duidelijk dat Schoute niet aar-
zelt over de geschiedenis — klassiek of van de
wiskunde — te beginnen, of over onze natio-
nale identiteit. Hij citeert beroemde auteurs,
en rept over diepgang, nut en bewijzen van
zijn wiskunde. Zo leidt hij ook de derde afle-
vering in — waarin hij bewijst dat het in elk
doolhof mogelijk is een weg te vinden die alle
paden in het doolhof in beide richtingen pre-
cies één maal doorloopt — met een uitvoerige
beschouwing over de historie van doolhoven,
inclusief een beschrijving van het gangenstel-
sel onder de Maastrichtse Sint Pietersberg.
De, als algoritme geformuleerde, oplossing
laat “uit theoretisch opzicht niets te wensen
over”. In de vierde Verpoozing gaat het over
magische vierkanten, ook nu weer populair.
Uitgangspunt is het dan juist een eeuw eerder
verschenen fameuze artikel (in het Frans) van
Euler in de Verhandelingen van het Zeeuwsch
Genootschap. “Zeker is het een merkwaardig
feit dat een in Petersburg woonachtige Duitser
zich, ter plaatsing van zijn fransch geschrift,
tot een sedert korten tijd in een der kleinere
steden van ons land opgericht genootschap
wendt.” Kom daar nu reis om, verzucht Schou-

te met Stastok van Beets; “Waarschijnlijk is
het verschijnsel nog een naflikkering van het
licht waarmeê de goede naam van ons volk
op elk gebied van ontwikkeling vroeger naar
buiten heeft gestraald.”

Paarden en dames
In deel V gaan de beschouwingen verder met
de paardesprong: is het mogelijk een ‘geslo-
ten kringloop’ over het hele schaakbord te
maken met een paard? en in deel VI gaat het
over het probleem acht koninginnen zo op
het schaakbord te plaatsen dat zij elkaar niet
aanvallen. In de eerste helft beschrijft Schou-
te, onder verwijzing naar brieven van Gauss,
de symmetrieën en het aantal verschillende
oplossingen; in het tweede deel beschrijft
hij een paar methoden om alle oplossingen
te bepalen, waaronder het backtracken. “Zo
heeft Laquière een kind op een achtermid-
dag al de oplossingen laten opschrijven, en
bij het nazien waren er maar 3 fouten in; een
oplossing was weggelaten en in twee waren
de cijfers onjuist neergezet.”, Schoute geeft
alle (92) verschillende oplossingen op het ge-
wone 8×8 schaakbord, en past één methode
ook toe op het 9 × 9 schaakbord, met als re-
sultaat het aantal van 348 verschillende op-
lossingen. Dit aantal moest in de rubriek Cor-
respondentie later nog gecorrigeerd worden
tot 352, maar niettemin: het schijnt een pri-
meur voor Eigen Haard geweest te zijn (!) en
het wordt ook nu nog geciteerd in de vaklite-
ratuur.

Eenzaam en tweetallig
In zijn behandeling van het eenzaamheids-
spel, tegenwoordig meestal met Solitaire aan-
geduid, wordt naar een artikel van Leibniz ver-
wezen, om te laten zien dat het in ieder geval
in het begin van de achttiende eeuw in Europa
bekend was. Het eerste deel bestaat verder uit
een groot aantal opgaven met oplossingen,
waarin een deel van het bord gebruikt wordt,
of het doel is een bepaald patroon over te la-
ten. De tweede aflevering van Verpoozing VII
beschrijft dan uitvoerig alle oplossingen van
het hele spel, met enkele varianten in de bord-
vorm. Overigens zonder details van de aflei-
dingen te geven, want “hoe vernuftig de the-
orie van het spel ook door wiskundigen van
naam als wijlen Reiss en Hermay, een kapitein
bij het fransche leger, moge behandeld zijn,
zoo moet ik mij hier toch het genoegen ont-
zeggen deze beschouwingen te ontwikkelen;
want de ontwikkeling dezer theorie zou mij
noodzaken te veel te vergen van het voorstel-
lingsvermogen der lezers van Eigen Haard”. Er
volgen dan 2 verwijzingen voor de ‘wiskundi-
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Figuur 1 P.H. Schoute, geschilderd door Thérèse van Duyl-Schwartze in 1911. Het schilderij hangt in het Academiegebouw
van de Rijksuniversiteit Groningen.

ge lezer’. In de achtste rubriek, Het tweetallig
talstelsel worden enkele historische opmer-
kingen bij andere dan het decimale stelsel ge-
maakt. Er wordt ook uitgelegd hoe de kruide-
nier met een balansweegschaal en gewichtjes
van 3n gram (voor n = 0,1,2, . . .) alle moge-
lijke gewichten in grammen kan bepalen (met
andere woorden: hoe het drietallig stelsel met
cijfers−1,0,1 werkt) en hoe de melkboer met
drie kannen, waarvan de inhouden opeen-
volgende termen uit de Fibonacci reeks zijn,
door overgieten elke gehele inhoudsmaat kan
bepalen. Afgezien van de context (melkboer,
balansweegschaal) die in Schoutes expositie
een ondergeschikte rol speelt, een zelfs nu
voor de man in de straat volkomen heldere uit-
leg! Ook de ‘volmaakte’ getallen (wij noemen

zulke getallen, die gelijk zijn aan de som van
hun echte delers, nu meestal ‘perfect’) komen
in deze drie pagina’s aan bod, omdat hun bi-
naire schrijfwijze bestaat uit p enen gevolgd
door p − 1 nullen, voor zekere priemgetallen
p (dat wil zeggen: de even volmaakte getal-
len zien er noodzakelijkerwijs zo uit, er zijn
geen oneven voorbeelden bekend). Het lijst-
je p = 2,3,5,7,13,17,19,31 van Schoute
geeft de stand van zaken rond de tijd van het
verschijnen van de rubriek weer, hoewel Per-
vouchine juist in 1883 had laten zien dat ook
p = 61 tot het lijstje behoort, omdat 261 − 1

priem is. In feite had Lucas, met een mooie,
later naar hem en Lehmer vernoemde metho-
de, in 1877 ook laten zien datp = 127 = 27−1

tot het lijstje behoort, maar hij was daar zelf

niet eens helemaal door overtuigd, omdat hij
de grote berekening slechts één keer had vol-
tooid. Schoute geeft het verband tussen de
primaliteit van 2p−1 en het volmaakt zijn van
2p−1(2p − 1) zelfs helemaal niet, behalve in
het intrigerende zinnetje: “Ook zou het stel-
sel, wanneer men tegenwoordig niet de be-
wonderenswaardige rekenmachine van Tho-
mas (van Kolmar) bezat, zich veel gemakke-
lijker dan ieder ander tot het samenstellen
van zulk een werktuig leenen. En bij het zoe-
ken van groote ondeelbare getallen heeft het
groote diensten bewezen.” De arithmometer
van Thomas de Colmar was de eerste in se-
rie (van enige omvang) geproduceerde reken-
machine: er kon mee worden opgeteld, afge-
trokken, vermenigvuldigd en, met wat meer
moeite, gedeeld. Een exemplaar bevindt zich
in het Museon in Den Haag. Ook Van Schooten
wordt nog even genoemd, als vinder van twee
paren bevriende getallen (die elkaars som van
echte delers zijn), hoewel de paren al door
Fermat en Descartes, en nog veel eerder door
Arabische wiskundigen, gevonden waren.

Chinezen en schuiven
Eigenlijk is die hele achtste rubriek bedoeld
als inleiding op de volgende, over De Chinee-
sche Ringen. Dit speelgoed bestaat uit een
handvat met een spoel en daarop een aantal
vann ringen, die via staafjes aan een plankje
vastgemaakt zijn. Doel is om de ringen, die
via de staafjes aan elkaar en de spoel ge-
schakeld zijn, los te maken. In 1872 had Gros
laten zien hoe de beginstand van de puzzel
zich laat vertalen naar een binair geschreven
getal N van n bits (namelijk 1010 · · ·). Het
oplossen ervan bestaat uit het doorlopen van
standen corresponderend met N tot en met
de stand corresponderend met 0, in N stap-
pen dus. En passant vond Gros uit wat later
de Graycode is gaan heten: een Hamilton-
pad in den-dimensionale kubusgraaf, waarin
de hoekpunten corresponderen met n-tallen
bits, en twee hoekpunten verbonden zijn dan
en slechts dan als hun binaire schrijfwijze op
precies één plaats verschilt. Aan de geschie-
denis van dit spel hangt Schoute nog enkele
beschouwingen over Cardano en Wallis op.
Het Vijftienspel, dat eerst in Amerika, en kort
daarna in Europa, rond 1880 kennelijk een
enorme rage vormde, is het bekende schuif-
puzzeltje met 15 genummerde vierkante blok-
jes en 1 open vakje in een 4 × 4 opstelling.

“Al brengt nu ook de amerikaansche geest
van humbug en reclame onze lachspieren in
beweging, wanneer we in de bladen van de
nieuwe wereld lezen, dat het vruchteloos zoe-
ken naar de oplossing van het spel sommigen
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Figuur 2 Chinese Ringen

het verstand beneveld heeft, — iets wat m.i.
een twijfelachtige aanbeveling voor een spel
genoemd mag worden, — zeker is het, dat het
menigeen eenige uren hoofdbrekens heeft
gekost.” Schoute beschrijft hoe de oplossing
van de puzzel gevonden kan worden, en be-
wijst (door een invariant, het teken, aan te
geven) dat precies de helft van alle mogelijke
beginstanden door schuiven tot de natuurlij-
ke oplossing (met een leeg vakje aan het eind)
gebracht kan worden. In het vervolg van dit ar-

tikel bespreekt hij vele varianten (van recht-
hoeken tot meer bizarre vormen opgebouwd
uit vierkante blokjes), en eindigt met “Deze
eindspelen voeren tot het moeielijkste der
wiskundige vraagstukken, die met ons spel
in verband staan. Dit bestaat in het bepalen
van den stand der blokjes waarbij het klein-
ste aantal zetten, dat men ter verkrijging der
natuurlijke volgorde noodig heeft, zoo groot
mogelijk is.” Deze laatste opmerking legt een
prachtig verband met een soortgelijke puzzel,

die honderd jaar later tot een soortgelijke rage
en soortgelijke wiskundige vragen zou leiden:
Rubiks kubus!

Brahma en Correspondentie
De laatste Verpoozing, die weer in twee afle-
veringen verscheen, gaat over de ‘Ringen van
Brahma’. Het gaat hier om een mystificatie
van Lucas, die zo het spel introduceerde dat
later als de ‘Torens van Hanoi’ bekend werd:
acht schijven van aflopende grootte op een
staafje, die verplaatst moeten worden naar
één van twee lege staafjes, door ze stuk voor
stuk te verplaatsen, zonder ooit een schijf op
een kleinere te plaatsen. Generaties studen-
ten wiskunde en informatica wordt hiermee
tegenwoordig algoritmisch en recursief den-
ken bijgebracht, namelijk voor het beantwoor-
den van de vraag hoeveel verplaatsingen van
schijven er minimaal nodig zijn om de taak
te volbrengen. Dat de stukken van Schoute
ook gelezen werden, is voor ons alleen af te
leiden uit de rubriek Correspondentie, waar-
in Schoute ‘volgaarne de zeer aardige vinding
van mevr. S.B. uit Amsterdam’ weergeeft, over
het Vijftienspel. Bovendien worden enige cor-
recties aangebracht.

Schoute en Lucas
Schoute was duidelijk een bewonderaar van
Lucas. Ze hebben elkaar ongetwijfeld getrof-
fen bij de jaarlijkse bijeenkomsten van de
Franse vereniging voor de bevordering van
wetenschappen (l’AFAS), waaraan Schoute,
net als Lucas, in de loop der jaren een fiks
aantal bijdragen heeft geleverd, soms wel
drie per bijeenkomst, blijkens de (inmiddels
geheel gedigitaliseerde) verhandelingen. Bij
vergelijking valt op hoe dicht Schoute in de
eerste drie Verpoozingen bij het origineel uit
het in 1882 verschenen eerste deel van de
Récréations Mathématiques blijft. Sommige
stukken zijn letterlijke vertalingen, soms dikt
Schoute het origineel wat in, en een enkele
keer voegt hij wat toe. Over magische vier-
kanten, onderwerp van de vierde Verpoozing,
schrijft Lucas pas in het veel later verschenen
deel IV, maar er waren al wel voorstudies in
tijdschriften verschenen. Over dit onderwerp
sprak Schoute zelf op het AFAS-congres in
Grenoble van 1885. De verhandelingen over
koninginnen op het schaakbord, solitaire en
het tweetallig stelsel, de Chinese ringen, en
de schuifpuzzel, corresponderen weer met
Récréations vier tot en met acht van Lucas.

Het AFAS-congres van 1891 had als hoofdthe-
ma ‘hygiëne’. Tijdens het slotbanket werd Lu-
cas in het gezicht geraakt door een scherf van
een bord dat een serveerster liet vallen. Hij
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Figuur 3 Paardesprong

liep een infectie op, kreeg wondroos aan zijn
wang en stierf enkele dagen later op 49-jarige
leeftijd.

Wie was Schoute?
Biografisch materiaal over Schoute is te vin-
den in een artikel van Struik [3], en in necro-
logiën van Korteweg voor de KNAW [4] en in
het Nieuw Archief voor Wiskunde [5]. Het werd
ook samengevat door Irene Polo [6], die een
proefschrift schreef over de collectie meet-
kundige modellen in Groningen, grotendeels

aangeschaft voor en door Schoute.
Pieter Hendrik Schoute, geboren in Wor-

merveer op 21 januari 1846, studeerde civiele
techniek in Delft, en promoveerde in 1870 in
Leiden op een meetkundig onderwerp Over
homographie, toegepast op de oppervlakken
van den tweeden graad. Hij werd leraar in Nij-
megen en Den Haag, en daarna van 1881 tot
zijn dood in 1913 hoogleraar ‘elementaire Wis-
kunde en Analytische, Beschrijvende en Ho-
gere Meetkunde’ in Groningen. Schoute wordt
omschreven als een typische geometer, aan-

vankelijk in de 19de eeuwse vorm van projec-
tieve en enumeratieve meetkunde van kwa-
drieken en krommen, maar later maakte hij
vooral naam met zijn meetkunde van de vier-
en hoger-dimensionale euclidische ruimte, en
reguliere polytopen daarin. Deze belangstel-
ling deelde hij met Alice Boole Stott, waarmee
hij ook samen ging publiceren. Zij staat ook
op een van de twee foto’s die ik ken waarop
Schoute is afgebeeld; er is ook een geschil-
derd portret in het Groninger Universiteitsmu-
seum. Vermeldenswaard is verder misschien
nog dat hij (volgens John Stillwell) in zijn stan-
daardwerk Mehrdimensionale Geometrie als
eerste het woord simplex lijkt te hebben ge-
bruikt (in de zin van de algebraïsche topo-
logie). Schoute was jarenlang redacteur van
het Nieuw Archief, en vanaf het begin hoofd-
redacteur van de ook door het Wiskundig Ge-
nootschap uitgegeven Revue Semestrielle des
Publications Mathématiques, een soort voor-
loper van de Current Mathematical Publicati-
ons met korte beschrijvingen van recent ver-
schenen artikelen. Hij werd in 1886 lid van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van We-
tenschappen. Een volledige bibliografie lijkt
niet te bestaan; in de bibliotheek van het
Korteweg-de Vries Instituut in Amsterdam trof
ik tot mijn verrassing wel Verzamelde Wer-
ken aan, maar dat bleek letterlijk genomen
te moeten worden: het waren twee ordners
met overdrukken. Schoute trouwde in 1872
met Mathilde Pekelharing, telg uit een ander
Zaans geslacht [7]. Eén van haar broers, Bal-
tus Hendrik, werd een vooraanstaand jurist.
Hij had vanaf 1892 twee jaar zitting in een
Staatscommissie inzake de afsluiting van de
Zuiderzee; Schoute publiceerde in 1893 in The
Geographical Journal over ‘The reclamation of
the Zuiderzee’.

Eigen Haard?
Het bovenstaande laat wel zien welke bijdra-
ge Schoute in zijn rubriek heeft geleverd aan
de wiskundige literatuur. Maar het verklaart
nog niet wat de rubriek deed in Eigen Haard.
Wat was dat eigenlijk voor blad, en versche-
nen er meer wiskundige bijdragen in? Het ant-
woord op de laatste vraag is relatief gemakke-
lijk: voor zover ik heb kunnen nagaan waren
de bijdragen van Schoute de enige wiskundi-
ge artikelen die in het blad zijn verschenen.
Vragen over aard en de opzet van dit blad zijn
lastiger, en laten zich slechts ten dele beant-
woorden door een het lezen van Eigen Haard
zelf. Gelukkig zijn er enkele recente bronnen
die wat meer inzicht verschaffen [8,9,10]. In
het laatste kwart van de 19e eeuw ontstonden
er tientallen geïllustreerde tijdschriften in Eu-
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Figuur 4 Eigen Haard

ropa. Dat werd mogelijk door technologische
vorderingen en lagere kosten, en tegelijkertijd
nam de belangstelling mede door toenemen-
de welvaart en vrije tijd sterk toe. De diver-
siteit werd versterkt door de verzuiling in Ne-
derland, waar katholieken, protestanten, en
vrijdenkenden hun eigen verenigingen en or-
ganen kregen. Bovendien nam de belangstel-
ling voor onderwijs, wetenschap en techno-
logie toe: Nederland ging optimistisch de tijd
tegemoet die wel de Tweede Gouden eeuw (in
de natuurwetenschappen) wordt genoemd. Er
werd in de bladen een sterk vooruitgangsge-
loof beleden, gekoppeld aan trots op de Ne-
derlandse prestaties in het verleden. Eigen
Haard afficheerde zich als progressief libe-
raal, modernistisch protestant (hetgeen voor-
al moet worden opgevat als niet-katholiek)
en stelde zich expliciet een beschavend op-

voedkundig doel, door informatie te bieden
over wetenschap, techniek, kunst en cultuur.
De oplage van het weekblad (dat ongeveer
zestien pagina’s in twee kolommen besloeg)
steeg tot ongeveer zesduizend rond de tijd
waarin Schoute er in schreef. Het blad onder-
ging toen juist een modernisering, nadat het
was overgedaan door de oprichter, Kruseman,
ook de grondlegger van de Maatschappij tot
Nut van het Algemeen in Nederland. Concur-
rent De Katholieke Illustratie was overigens
bijna tien keer zo populair, en een vergelijk-
baar blad als Die Gartenlaube in Duitsland
had wel 400.000 abonnees! Eigen Haard liep
voorop bij de toepassing van nieuwe druk-
technieken voor illustraties: de gravure in di-
verse vormen, en kort na de tijd van Schou-
te de eerste foto’s, en nog later kleurenfo-
to’s. Regelmatig werden losse prenten toege-

voegd aan het blad. De moderne lezer valt
onmiddellijk het nagenoeg ontbreken van hu-
mor en ironie op, en van politieke onderwer-
pen. Misschien zijn de bladen nog het best
te vergelijken met de tegenwoordige week-
endbijlagen over cultuur en wetenschap van
kwaliteitskranten. Hoewel je zou hopen dat
daarin, net als in Eigen Haard, ook eens
geëxperimenteerd zou worden met het losla-
ten van het ridicule taboe op formules en wis-
kundige redeneringen, biedt het achterwege
blijven van enige navolging van de ‘Wiskundi-
ge Verpoozingen’ in de 19de (of 20ste!) eeuw
daartoe weinig perspectief.

Schoutes bewijs
Mijn aanvankelijke oordeel dat het niet zinvol
was de originele tekst van Schoute over de To-
rens van Hanoi op te zoeken, bleek om twee
redenen fout. In de eerste plaats heb ik veel
plezier beleefd aan deze speurtocht. Maar bo-
vendien bleek Hinz een foutief oordeel over
het werk van Schoute gegeven te hebben; hij
schrijft (in mijn vertaling van zijn Engels) dat
het oorspronkelijke probleem van de Torens
van Hanoi “in essentie was opgelost in het
eerste jaar na het verschijnen”, en wel in drie
artikelen, waaronder dat van Schoute in Eigen
Haard, “door de constructie van een recursie-
ve oplossing en het analyseren hiervan, maar
verrassenderwijs, is een volledig bewijs van
de minimaliteit van die oplossing niet eerder
dan in 1981 (door Wood) gegeven!” Bij herle-
zing van wat Schoute schrijft blijkt dat onzin
te zijn: zijn oplossing en analyse laten “uit
theoretisch opzicht niets te wensen over”!k
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