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Onderzoek A dead horse by E.W. Dijkstra

On the theorem of Pythagoras

Edsger Wybe Dijkstra (1930–2002) is een informatica-icoon met een heel eigen plek. Van oor-
sprong theoretisch fysicus, werd hij in 1952 de eerste Nederlandse programmeur aan het
Mathematisch Centrum in Amsterdam. Noodgedwongen werden toen programmatuur en docu-
mentatie geschreven voor een computer die nog gebouwd moest worden. De techniek schreed
voort en de computer werd dagelijks onderdeel van vrijwel ieder beroep, maar Dijkstra bleef
trouw aan het werken op papier. In zijn loopbaan was Dijkstra hoogleraar aan de Universiteit
Eindhoven en de University of Texas at Austin. In 1972 ontving hij de prestigieuze Turing Award.
Hij oogstte internationaal veel waardering en heeft nog altijd enthousiaste volgelingen, maar
kwam met zijn kritische en rechtlijnige houding ook regelmatig in conflict met collega’s. Dijkstra
is vooral bekend om zijn algoritmen zoals het ‘kortste pad-algoritme’, zijn pioniers-werk aan
gedistribueerde systemen, en zijn methode voor foutvrij programmeren: door een program-
ma in stapjes te construeren uit de wiskundige specificatie, verkrijgt men een gegarandeerd
correct product. De bijdrage die volgt is een manuscript uit zijn EWD-serie [1].

Iedereen kent de stelling van Pythagoras: “. . .
oh ja, a2 + b2 = c2 . . .” Hoeveel mensen we-
ten waar de a, b en c voor staan, dat is een
ander verhaal; de helft? tien procent? Hoe-
veel mensen kunnen de stelling bewijzen? En
hoeveel mensen weten dat de stelling ook
omgekeerd kan worden, dat wil zeggen: als
a2 + b2 = c2 dan vormen a, b en c een recht-
hoekige driehoek met c als hypotenusa. Stra-
tenmakers en hoveniers gebruiken deze om-
kering als ze met behulp van de 3-4-5-steek
een rechte hoek uitzetten.

De stelling van Pythagoras lijkt de meest-
bewezen stelling uit de Wiskunde; de meest
uiteenlopende figuren hebben zich er aan ge-
waagd, van Multatuli tot de Amerikaanse pre-
sident Garfield. Zo ook Edsger Dijkstra; in zijn
rondschrijven genummerd EWD975 deed hij,
in een fraai handschrift, zijn eigen duit in het
zakje. We kunnen slechts raden naar zijn drijf-
veren maar zijn analyse van de formulering
van de stelling en zijn herformulering ervan
doen sterk denken aan een wens de stelling
en het bewijs in één of ander formeel systeem

onder te brengen: hij kwam tot een gelijkheid
die voor alle driehoeken geldt. Ook zijn com-
mentaar na het bewijs, “Three cheers for for-
malism”, wijst in die richting.

In de opmerkingen vinden we nog een im-
pliciete vraag: “lack of axiomatization forced
us to resort to a picture”. Is er, uitgaande
van een goede axiomatisering van de vlak-
ke meetkunde, een synthetisch bewijs van
Dijkstra’s formulering te bedenken, zonder
plaatjes en liefst zonder al te veel gevallen te
onderscheiden? Op de website Cut-the-Knot
[2] staat een bewijs dat gebruik maakt van de
cosinusregel. Het is de vraag of dat uiteinde-
lijk eenvoudiger is want de bewijzen van die
regel kunnen ook uitlopen op gevallen onder-
scheiden.

Hoe dan ook: geniet van een fraai opge-
schreven stukje Wiskunde. k

Referenties
1. www.cs.utexas.edu/users/EWD
2. www.cut-the-knot.org/pythagoras/

Dijkstra.shtml
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Edsger W. Dijkstra in januari 2002
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