Wiskunde

de priemgetallen ≤ 100

Boek: Mark Haddon, Het wonderbaarlijke voorval met de
hond in de nacht
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Vooraf

Raadsel
Drie vriendinnen drinken wat op een terrasje. De rekening is 25 euro. Ze betalen
elk een tientje. Van de vijf euro wisselgeld krijgen ze alle drie een losse euro terug
en de ober krijgt twee euro fooi. Ze hebben dus elk negen euro betaald, plus die
twee euro fooi, is 29 euro. Waar is die ene euro gebleven?

Letters en cijfers, taal en wiskunde. Het lijkt een tegenstelling. OK, op bijna elke
bladzijde van een boek staat een getal: het paginanummer. En bovenstaand raadsel
is verpakt in een verhaaltje. Maar verder? Uit onderzoek blijkt dat wiskundigen een
heel ander deel van hun hersenen gebruiken om over wiskundige problemen na te
denken dan om naar taal te luisteren. En tóch… Raaklijnen zijn er zeker – en het
woord ‘raaklijn’ is al een wiskundige term.

Hoe is het als je op een bijna wiskundige manier naar de wereld kijkt? De Britse
auteur Mark Haddon schreef er een boek over. Christopher, de hoofdpersoon in Het
wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht, is autistisch. Hij kan daarom niet
goed omgaan met emoties. Hij ordent zijn wereld met redeneringen uit de wiskunde
en de logica.

In dit thema gaat het om wiskunde en getallen. Je zult een aantal opdrachten
maken die met getallen te maken hebben. En je leest het boek Het wonderbaarlijke
voorval met de hond in de nacht van Mark Haddon.
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Over Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht van Mark
Haddon

De komende twee weken, terwijl je de opdrachten maakt, kun je alvast beginnen in
het boek.

Leesaanwijzing:

Christopher vertelt zijn verhaal in de ik-vorm. Wat het bijzonder maakt, is het feit
dat hij autistisch is. Met veel inlevingsvermogen beschrijft de auteur wat er in deze
bijzondere jongen omgaat. Opvallend is bijvoorbeeld Christophers gevoel voor
humor. Het verhaal bevat wiskundige problemen, schema's, lijstjes en tekeningen in
zwart-wit. Daarmee legt Christopher zijn theorieën uit over de gebeurtenissen.

Wat je in deze module leert?
Woordenschat: wiskunde en sociaal gedrag
Het hoofdpersonage in Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht is erg
goed in wiskunde. Tegelijk heeft hij, door zijn autisme, moeite met sociaal gedrag.
In deze module leer je woorden die met wiskunde te maken hebben en woorden die
verband houden met sociale contacten.

Taalthema: Taal en humor
Je leert hoe in taal gebruik gemaakt kan worden van spreekwoorden en vaste
uitdrukkingen. Leuk, creatief taalgebruik (maar voor Christopher uit het boek dat je
leest wel heel moeilijk). Je kijkt naar twee korte stukjes cabaret. In week 5 kun je
zélf met taal spelen door je eerste Fib te schrijven…

Het boek: personages
Bij de bespreking van Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht leer je
na te denken over personages. Je leert welke middelen de auteur kan gebruiken om
het personage geloofwaardig te maken.
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Week 1: opdrachten Wiskunde (1)

Opdracht 1: woordenschat schoolvakken
Het Engelse woord ‘mathematics’ laat zich in het Duits vertalen als ‘Mathematik’; in
het Frans is het ‘mathématiques’ en in het Spaans ‘matemáticas’. Maar het
Nederlands heeft er een eigen woord voor: wiskunde.

A. Hieronder zie je zeven schoolvakken en zeven beschrijvingen. Combineer het
juiste schoolvak met de juiste beschrijving.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

aardrijkskunde
biologie
economie
geschiedenis
natuurkunde
scheikunde
wiskunde

a. De studie van samenstelling en bouw van atomen en moleculen, en de
chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden.
b. De wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van
het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van cultuur, gebruik van
het milieu en verkeer en het beschrijven van het landschap overal op de
wereld.
c. De wetenschap van cijfers, getallen, vormen en figuren, inclusief de
verhoudingen daartussen en bewerkingen die ermee worden uitgevoerd.
d. De tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie, straling en
energie onderzoekt en beschrijft, zoals kracht, beweging, warmte, licht,
geluid, magnetisme en elektriciteit.
e. De natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensvormen en
levensverschijnselen.
f. De vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie en de chronologische
ordening van historische gebeurtenissen.
g. De wetenschap die zich bezighoudt met de menselijke behoeftebevrediging,
en de keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en distributie
van schaarse goederen en diensten.
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B. Op de middelbare school wordt aan het einde van het derde jaar van het havo en
vwo door alle leerlingen een profiel gekozen. Informatie over de verschillende
profielen vind je onder andere hier:
https://www.onderwijsconsument.nl/profielkeuze-de-bovenbouw-van-het-havo-envwo/. Lees de beschrijvingen van de vier profielen. Welk profiel zou jij waarschijnlijk
kiezen als je in Nederland op havo of vwo zou zitten? Waarom?

Opdracht 2: Het favoriete getal (leestekst)

Lees de volgende tekst en beantwoord de vragen.

's Werelds favoriete cijfer is...
Door Marc Horckmans, 11 april 2014, Express Business

Zeven is het populairste getal ter wereld. Dat blijkt uit een enquête van de Britse
wiskunde-blogger Alex Bellos in samenwerking met de krant The Guardian bij meer
dan veertigduizend internetgebruikers, die gevraagd werden om op hun favoriete
cijfer of getal te stemmen. Daarbij werd overduidelijk dat het cijfer zeven de
grootste populariteit geniet. Het cijfer drie staat op de tweede plaats, gevolgd door
acht, vier en vijf.
De blogger merkt nog op dat bijna de helft van de stemmen werden toegewezen aan
cijfers tussen één en tien. Het getal dertien, dat nochtans veelal met tegenslag en
rampspoed in verband wordt gebracht, eindigde op een zesde plaats. De top tien
wordt vervolledigd door negen, zes, twee en elf.
“Het is moeilijk om concreet aan te geven waarom zeven het meest populaire
cijfer is,” geeft Alex Bellos toe. “Het cijfer heeft echter een uniek karakter en
onderscheidt zich duidelijk van de andere getallen. Binnen de getallen van één tot
tien kunnen alle cijfers worden gedeeld of vermenigvuldigd zonder de verzameling te
verlaten. Het cijfer zeven is daar de enige uitzondering op en staat dus duidelijk
alleen."
Feit is volgens Bellos dat het cijfer ook in de geschiedenis een belangrijke plaats
toegewezen heeft gekregen. Bellos wijst er daarbij op dat de week zeven dagen telt,
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terwijl ook de katholieke kerk zeven hoofdzonden telt en er zeven wereldwonderen
worden geteld.
Bovendien benadrukt de blogger dat in het uitspansel ook zeven planeten met het
blote oog kunnen worden waargenomen. Ook Sneeuwwitje had zeven dwergen en
auteur Ian Fleming gaf aan zijn superspion James Bond het codenummer 007 mee.
Veel deelnemers aan de enquête lieten zich ook leiden door hun geboortedag.
Respondenten die op de tiende, twintigste of dertigste dag van de maand jarig
bleken, lieten volgens Bellos hun geboortedatum echter veel minder doorwegen dan
collega’s die op de zevende of derde dag hun verjaardag vieren.

a. Stel met de informatie uit dit artikel de top 10 samen (dus de 10 populairste
getallen) die Alex Bellos met zijn onderzoek vond.

b. Bellos geeft een wiskundige reden waarom het getal 7 uniek is. Wat is volgens
hem het verschil met andere getallen, zoals bijvoorbeeld 5 of 9?

c. Bellos noemt in de voorlaatste alinea allerlei voorbeelden uit de geschiedenis
waarin het getal 7 een rol speelt. Kun je zelf nog iets noemen wat 7 is of waar er 7
van zijn?

d. Voor zijn onderzoek vroeg Alex Bellos mensen over de hele wereld om te
reageren door 1) hun favoriete getal door te geven en 2) een toelichting erbij
waarom dit het favoriete getal was. Elk getal was toegestaan, ook heel grote
getallen.

Reageer nu zelf op de twee vragen van Bellos. Dus:
 Wat is jouw favoriete getal?
 Waarom is dit je favoriete getal?

Schrijf je reactie in een korte e-mail aan Alex Bellos.


Je begint met: Geachte heer Bellos,



Je eindigt met: Met vriendelijke groet,

Totaal ongeveer 50 woorden.
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Opdracht 3: Kijken/luisteren
1 kilogram = 1000 gram. Of toch niet? Want: hoe is ‘1 kilo’ eigenlijk gedefinieerd?
Lange tijd werd de standaardkilo (een stuk metaal dat precies 1 kilo woog) bewaard
onder drie glazen stolpen in een kluis in Parijs. Erg praktisch was dat niet... Met
ingang van 20 mei 2019 is er een andere methode waarop de kilo (één kilo) wordt
vastgelegd. In plaats van aan een brok metaal is de kilo voortaan gekoppeld aan
een de constante van Planck. En ja, op een nogal ingewikkelde manier. De precieze
kilo is daarmee veranderd van iets dat je kunt vastpakken naar een stabiel getal dat
in de natuurkundige wereld van de quantumdeeltjes is verankerd.

Wat was eigenlijk het probleem van die oude kilo? In 2011 werd er aandacht aan
besteed in het televisieprogramma De wereld draait door, in een fragment van
ongeveer 10 minuten. Kijk naar het fragment (link:
https://www.youtube.com/watch?v=OyWdlnmPgS8) en beantwoord dan de
volgende vragen.
a. Wat was het probleem met ‘de kilo van Parijs’ en waarom was dit probleem
vervelend? (50 woorden)

b. Welke mogelijkheden biedt het filmpje om dit probleem op te lossen?

de kilo in Parijs
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Opdracht 4: 1 + 1 = 3

Op internet is het volgende bewijs te vinden voor de stelling 1 + 1 = 3.

1=1
41 – 40 = 61 – 60
16 + 25 – 40 = 36 + 25 – 60
4² + 5² – 2 * 4 * 5 = 6² + 5² – 2 * 6 * 5
(4 – 5)² = (6 – 5)²
4–5=6–5
4=6
2=3
1+1=3

Vraag: Waar zit de fout in dit bewijs? (Deze opdracht is voor de liefhebber. Je mag
deze vraag overslaan.)
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Opdracht 5: wiskundigen en taal

Sommige bekende schrijvers zijn van huis uit wiskundige. Bijvoorbeeld Lewis Caroll,
je weet wel, van Alice in Wonderland. Omgekeerd zijn er ook heel wat wiskundigen,
natuurkundigen, scheikundigen, biologen en artsen die romans of gedichten hebben
geschreven.

Albert Einstein schreef ook wel eens een gedicht. Maar het best en het scherpst was
hij in zijn aforismen. Aforismen zijn korte, bondige uitspraken. Hieronder zie je tien
aforismen van Einstein. Lees deze aforismen. Welke vind je de beste/grappigste?
Stel een top 3 samen van de uitspraken die je zelf de mooiste/beste vindt. (Je hoeft
geen uitleg te geven. Je bespreekt je keuze met je docent.)

1. Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.
2. Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond.
3. De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.
4. Het meest onbegrijpelijke aan de wereld, is dat men hem begrijpen kan.
5. Geniale mensen zijn zelden ordelijk, ordelijke mensen zelden geniaal.
6. Ik reis graag, maar ik haat het om aan te komen.
7. Een uur zitten bij een aardig meisje vliegt voorbij als een minuut, maar een
minuut op een brandende kachel lijkt wel een uur. Dat is relativiteit.
8. Als we wisten wat we deden, heette het geen wetenschappelijk onderzoek.
9. De zwaartekracht is niet verantwoordelijk voor het feit dat mensen verliefd
worden.
10. Het is gemakkelijker een atoom te splitsen dan een vooroordeel weg te
nemen.
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Week 2: opdrachten Wiskunde (2)

Opdracht 6: Leestekst ‘Jubileum voor Mersenne-priemgetallen’
Lees het artikel ‘Jubileum voor Mersenne-priemgetallen: de vijftigste is gevonden’,
en beantwoord onderstaande vragen.

Jubileum voor Mersenne-priemgetallen: de vijftigste is gevonden
Getal van 23.249.425 cijfers is nu het grootst bekende getal zonder delers
Arnout Jaspers voor NEMO Kennislink, 11 januari 2018

Voor zover bekend heeft het geen nut, maar duizenden liefhebbers zoeken
naar extreem grote priemgetallen (getallen zonder delers). Op 3 januari 2018
kwam de bevestiging dat het vijftigste Mersenne-priemgetal gevonden is, door
een computer van Jonathan Pace in de Verenigde Staten. Hij draait mee in de
Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS).

De eerste 1800 cijfers van het vijftigste Mersenne-priemgetal. De zwarte blokjes geven de
cijfers aan die – bij toeval – de eerste 22 gewone priemgetallen vormen.

Priemgetallen – gehele getallen die door geen enkel getal deelbaar zijn – hebben
wiskundigen altijd gefascineerd. Het zijn in zekere zin de atomen van de
rekenkunde; immers, uit de priemgetallen (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23…) kun je
door vermenigvuldiging alle overige gehele getallen maken. Er is nog nooit een
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deterministisch patroon ontdekt in hoe ze verspreid liggen tussen de overige
getallen. Ook bestaat er, voor zover bekend, geen formule die alleen maar
priemgetallen oplevert.
Daarom is het zoeken naar grote priemgetallen nog steeds iets wat veel wiskundigen
en liefhebbers bezighoudt. De afgelopen twintig jaar heeft de Great Internet
Mersenne Prime Search (GIMPS) telkens de nieuwe recordhouders geleverd.
GIMPS omvat gratis downloadbare software die momenteel op duizenden
computers naar nieuwe priemgetallen zoekt in de tijd dat ze stand-by staan. De
nieuwste aanwinst, M77232917, een priemgetal van 23.249.425 decimale cijfers, is
eind vorig jaar gevonden door een computer van Jonathan Pace, een 51 jaar oude
elektrotechnisch ingenieur uit Germantown, Tennessee (Verenigde Staten).

Viervoudig gecheckt
Vervolgens is zijn claim op vier andere computersystemen geverifieerd, om uit te
sluiten dat het hier om een computerbug gaat. Op 3 januari 2018 kwam de
bevestiging dat M77232917 echt een priemgetal is. Pace deed al veertien jaar mee
met GIMPS, en wint nu een prijs van drieduizend dollar voor zijn ontdekking.

De voortgang van de jacht op Mersenne-priemgetallen. Verticaal staat de exponent N van
het Mersenne-priemgetal, dat altijd van de vorm 2N – 1 is. (GIMPS)
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Steeds grotere Mersenne-getallen zijn heel makkelijk te maken en hebben allemaal
dezelfde vorm: 2N – 1. Als je een Mersenne-getal wilt vinden dat priem is, moet de
exponent N in ieder geval priem zijn. De nu gevonden recordhouder M77232917 is
277.232.917 – 1, en inderdaad is 77.232.917 zelf ook een priemgetal.
Het is voor een computer een koud kunstje om zulke priemgetallen N van acht – of
negen, of tien – cijfers te vinden. Maar het probleem is: dit is geen garantie dat het
bijbehorende Mersenne-getal ook priem is. Dat zul je apart moeten checken, en
omdat een Mersenne-getal met exponent N veel en veel groter is dan N zelf, duurt
dit veel langer. En bijna altijd blijkt het Mersenne-getal dan toch geen priemgetal te
zijn.

Efficiënte test
Niettemin beperkt de zoektocht naar extreem grote priemgetallen zich al decennia
tot Mersenne-getallen, omdat er een redelijk snelle, efficiënte priemgetaltest bestaat,
de Lucas-Lehmertest, die alleen voor Mersenne-getallen werkt. Voor een willekeurig
getal van miljoenen cijfers is het ook voor de snelste computers onbegonnen werk
om te testen of dit een priemgetal is.
Er is niet te voorspellen of een Mersenne-getal priem is, en de Great Internet
Mersenne Prime Search houdt dus in, dat duizenden vrijwilligers en hun computers
van zoveel mogelijk Mersenne-getallen checken of ze de begeerde eigenschap
hebben. Het is dan ook puur toeval dat juist de computer van Price het vijftigste
Mersenne-priemgetal vond.

Geen grootste priemgetal
Euclides bewees al 2500 jaar geleden dat er geen grootste priemgetal bestaat. Zijn
bewijs is een wonder van eenvoud: stel, er bestaat wel een grootste priemgetal Q.
Vorm dan het veel grotere getal P = (2 × 3 × 5 × 7 × ……x Q) +1, het product van
alle priemgetallen tot en met Q, plus 1. Dan is P niet deelbaar door enig priemgetal
kleiner of gelijk aan Q. Maar dan is P ofwel een priemgetal groter dan Q, of het heeft
een priemdeler groter dan Q. In beide gevallen is er een tegenspraak met de
aanname dat Q het grootste priemgetal is. Q bestaat dus niet. Dit betekent dat er
oneindig veel priemgetallen zijn.
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Overigens is nog niet helemaal zeker dat dit ook qua grootte het vijftigste Mersennepriemgetal is. Tussen N = 37.156.667 (de exponent van het 45ste Mersenne
priemgetal) en de N = 77.232.917 van deze nieuwe recordhouder liggen ruim twee
miljoen priemgetallen, waarvoor nog niet in alle gevallen gecheckt is of die misschien
ook een Mersenne-priemgetal opleveren.

Pure liefhebberij
Voor zover we nu kunnen overzien, heeft het zoeken naar zulke extreem grote
priemgetallen geen nut. Het is pure liefhebberij. In de berichtgeving over de nieuwe
recordhouder wordt soms gezegd dat grote priemgetallen nodig zijn voor het RSAgeheimschrift, dat onder meer het internetbankieren beveiligt.
Maar dat gebruikt priemgetallen van ‘maar’ een paar honderd cijfers; groot genoeg
om RSA onkraakbaar te maken, maar klein genoeg om er snel mee te kunnen
werken, zodat een internetbetaling geen uren hoeft te duren.
Bron: NEMO Kennislink, 11 januari 2018

1. De derde alinea van het artikel begint met het woordje ‘Daarom’. Dit woordje
‘daarom’ verwijst naar twee redenen waarom het zoeken naar grote priemgetallen
veel mensen fascineert. Welke twee redenen worden er genoemd?

2. In het artikel wordt beschreven wat een Mersenne-priemgetal is. Maak nu zelf
een lijstje van alle Mersenne-priemgetallen die kleiner zijn dan 100.

3. Wat doet het Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) om nieuwe, steeds
grotere priemgetallen te vinden?
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Opdracht 7: Leestekst ‘Neem een nerd’

Ionica Smeets is misschien wel de bekendste wiskundige van Nederland. Toen ze 26
was, begon ze samen met een vriendin het weblog ‘Wiskundemeisjes’. Daarmee
kreeg ze enige bekendheid, en dit weblog leverde de stof voor haar eerste boek,
Wiskundemeisjes – dus net als het blog. Inmiddels is Ionica hoogleraar science
communication aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is ze actief als columniste en
wetenschapsjournaliste.
Lees het artikel ‘Neem een nerd’ en beantwoord de volgende meerkeuzevragen. Bij
alle vragen geldt: slechts één antwoord is juist.

Vooraf: in het artikel wordt een paar keer de term bèta gebruikt. In Nederland wordt
wel de volgende indeling gebruikt:


Alfawetenschappen: bestuderen producten van menselijk handelen (taal,
literatuur, geschiedenis enz.)



Bètawetenschappen bestuderen de niet-menselijke natuur (wiskunde,
natuurkunde, biologie enz.)



Gammawetenschappen bestuderen het menselijk handelen (psychologie,
sociologie, economie enz.)
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Neem een nerd
Een tip voor alle vrouwen die ongelukkig zijn in de liefde: zoek een bèta. Over
de onverwachte voordelen van een exacte geliefde.
Toen ik een jaar of vijftien was, fluisterde de moeder van een vriendin me toe: “Let
op de stille jongens die goed zijn in natuurkunde, dat worden later de leukste
mannen.” Jarenlang sloeg ik haar wijze raad in de wind. Sterker nog, toen ik zelf aan
de Technische Universiteit ging studeren, nam ik me één ding voor: in mijn bed geen
bèta. Het leek me oneindig veel interessanter om verkering te hebben met een
jongen van de kunstacademie of een wilde muzikant. Ik geloofde in tegenpolen die
elkaar aantrekken. Bovendien was ik als twintigjarige best onzeker. Bij bèta’s was ik
bang dat ze vooral graag een vriendin wilden en dat het niet zoveel uitmaakte wie
dat was. Ik vermoedde dat ze niet van me zouden houden om wie ik was. Maar als
een bloedmooie artistieke jongen die de hele dag tussen de meisjes zat mij uitkoos,
dan moest ik wel bijzonder zijn.
Dus ging ik jarenlang van de ene ingewikkelde relatie naar de andere. Spannend
was het allemaal, maar ook een tikje vermoeiend. Tot ik pal na mijn afstuderen
smoorverliefd werd op een natuurkundige. Voor het eerst ging alles makkelijk en zag
ik hoe zeer die moeder jaren geleden gelijk had. Op feestjes met natuurkundigen en
andere bèta’s stikte het van de leukerds, op een of ander moment waren die stille
jongens van vroeger veranderd in zelfverzekerde mannen. Toch knappen veel
vrouwen nog steeds af als ze horen dat een man elektrotechniek, of iets in die hoek,
heeft gestudeerd. Ze weten niet wat ze missen.

Stay Nice maakte geweldige illustraties bij dit artikel.
Zelf ben ik inmiddels al jaren erg gelukkig met mijn natuurkundige, hebben we
samen een zoon en kan ik alle vrouwen een exacte man aanraden. Ook degenen
die zelf nog geen negen met vier kunnen vermenigvuldigen. Daarom hier de
voordelen van een bètaman op een rij met daarna tips om zelf zo’n held aan de haak
te slaan.
De zeven voordelen van een bètaman
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1. Hij is slim
Het zijn slimme jongens, die bèta’s. Intelligentie is een ondergewaardeerde
eigenschap in de liefde. Het klinkt als iets koels, emotie lijkt veel belangrijker. Maar
stel je eens voor dat je geliefde een verrassingsuitje voor jou verzint met zijn
superbrein waarmee hij normaal aan de quantumcomputer werkt. Ik kan je
verzekeren dat zorgvuldig geplande logeerpartijen in romantische kasteeltjes geen
uitzondering zijn. Als rijkdom je doel is, dan is het ook handig om een slimme bèta
aan de haak te slaan. Denk bijvoorbeeld aan Bill Gates of die multimiljonairs achter
Google.
2. Hij is volwassen
De typische bèta zat tot zijn vijfentwintigste in de boeken/achter de computer/aan de
soldeerbout. Daardoor is hij nooit een jongen geweest met een brallende
vriendenclub en allerlei jongenshobby’s. Je zit dus niet opgescheept met zo’n
eeuwige jongen uit Nick-Hornby’s romans. Zo’n man die wegrent voor elke
verantwoordelijkheid of vastigheid en alleen maar uren over bandjes en sport wil
praten. Een bèta slaat die hele fase over en stelt zich niet zo aan. Hij weet wie hij is
en is trots op wat hij kan, zonder dat hij daarover loopt te patsen.
3. Hij is enthousiast
Schrijver en übernerd John Green beschreef eens waarom het geweldig is om een
nerd te zijn. Die mogen namelijk enthousiast zijn zonder ironie. Ze mogen van
vreugde op en neer springen in hun stoel als ze iets tof vinden. En er is weinig
aanstekelijker dan oprecht en onverdund enthousiasme, zelfs als het voor een
obscure nieuwe technologie uit Japan is. De bètaman doet niet aan cool en
onverschillig zijn en dat is de op de lange termijn wel zo gezellig om mee samen te
wonen.
4. Hij is handig
Er zijn ook praktische voordelen aan een bètaman. Je krijgt overal in huis razendsnel
draadloos internet, je fiets loopt als een zonnetje en als de wasmachine kapot gaat,
hoef je geen monteur te bellen. Terwijl je man staat te knutselen, kun jij mooi met
vriendinnen de stad in. Als je geluk hebt, krijg je een bèta die ook nog een beetje kan
timmeren of waterleidingen aanleggen. Wel even goed opletten dat je niet per
ongeluk een theoretisch natuurkundige aan de haak slaat, want die is vooral goed
met pen en papier.
5. Hij heeft een baan
Ook handig in deze tijden van crisis: de bètaman heeft een baan. Let hierbij vooral
op de statistici. Econoom Hal Varian, een van de eindbazen bij Google, voorspelde
in 2009 dat dit het sexy beroep van het decennium zal zijn. “Mensen denken dat ik
een grap maak, maar wie had gedacht dat computeringenieur het sexy beroep van
de jaren negentig zou zijn?” Goed, dat had ik even gemist in de jaren negentig en
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Varian heeft waarschijnlijk een iets andere definitie van sexy dan ik, maar die
statistici moet je dus hebben, met hun baan.
6. Hij heeft tijd voor je
De gemiddelde (of modale) bètaman houdt niet van sport, heeft weinig sociale
verplichtingen en geen lange lijst van ex-en waarmee hij nog bevriend is. Hij heeft
dus tijd genoeg voor jou. Je hoeft niet te smeken om een avond iets samen te doen.
En als jij liever juist een keer zonder hem op stap gaat, dan vermaakt hij zichzelf wel,
dat is hij namelijk gewend. Als je trouwens graag een man helemaal zonder ex-en
wilt, dan is een wiskundige of scheikundige aan te bevelen. Bij een enquête onder
Amerikaanse studenten hadden die studies het hoogste percentage maagden (83
procent). Merkwaardig genoeg scoorden de informatici beter dan de filosofen,
psychologen en economen.
7. Hij leert snel
Het allergrootste voordeel van de bètaman is misschien wel dat hij snel leert. Ooit
sprak ik een personeelsmanager bij een IT-bedrijf dat de slimste nerds selecteerde
(en ja, dat waren vrijwel alleen mannen). Zij vertelde dat haar bedrijf niet verwachtte
dat die jongens ook nog eens heel vlot gekleed waren of supergoed waren in
presentaties. Daarvoor organiseerde zij wat communicatietrainingen en ging ze zelf
een paar keer mee winkelen met nieuwe werknemers. Binnen een paar maanden
waren hun werknemers niet alleen slim maar ook hip. Als een man snapt hoe een
zevendimensionale Banachruimte werkt, dan kan hij ook leren wat voor broek in de
mode is. Hij moet alleen een goede reden hebben om dat te willen weten
(bijvoorbeeld een leuke vriendin).

Nog zo’n fijne illustratie van Stay Nice
Op zoek naar de ware
Goed, nu wil je ook een bèta, maar hoe vind je er één? Vroeger herkende je hem
aan zijn laptop en bril, maar tegenwoordig zit iedereen in koffietentjes interessant te
doen met een MacBook en een grote zwarte bril. Je kunt op het scherm gluren of hij
zit te programmeren, maar je kunt de bèta beter zoeken in zijn natuurlijk habitat.
Een goede beginplek is de Robocup, eind deze maand in Eindhoven. Robots die
voetballen: daar moet het toch lukken om een leuke techneut op te pikken. Ook een
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goede plek zijn reparatiescafé’s op allerlei plaatsen in Nederland. Neem een kapot
apparaat mee en zoek de knapste knutselaar. Als het niet lukt een leuke man te
vinden, heb je in elk geval een gratis reparatie. Verder zijn evenementen waar iets
met fantasy, science-fiction of hacken gebeurt altijd goede plekken om veel bèta’s te
ontmoeten. Al is het de vraag of daar de leukste exemplaren lopen. Is er niet een
datingsite waar je op studierichting kunt selecteren?
Misschien is het wel het makkelijkste om eens een dagje naar Delft te gaan. Een
studievriend nam zijn Amerikaanse neef eens mee naar de kroeg. Na een kwartier
vroeg de neef voorzichtig of dit soms zo’n beruchte Nederlandse gay-bar was: er
zaten alleen maar mannen. Maar nee, dit was het bekende Delftse
mannenoverschot, de bevolkingspiramide van Delft laat een prachtige uitstulping
zien bij de mannen tussen de 20 en 29. En raad eens waar die mannen vandaan
komen? Juist, allemaal bèta’s van de Technische Universiteit. (Voor de bètamannen
die dit stuk per ongeluk lezen: jullie kunnen wel raden dat bijvoorbeeld Leiden een
overschot aan dames tussen de 20 en 29 heeft. Overweeg eens een leuk keuzevak
bij psychologie.)
Zodra je ergens een knappe bètaman spot, zul je waarschijnlijk zelf in actie moeten
komen om hem te versieren. Korte jurkjes en diepe decolletés maken minder indruk
op hem dan bij andere mannen. De liefde van de bèta gaat door het brein. Zorg
daarom dat je iets hebt om over te praten. Je hoeft heus niet de hele dag sommen te
maken, maar het helpt als je subtiel laat zien dat je zijn wereld kent.
Kijk naar The Big Bang Theory om een indruk te krijgen van de grappen die bèta’s
leuk vinden. Als iemand bijvoorbeeld uitroept dat je nooit kan raden wat hij net
meemaakte, antwoord dan iets als “Je ging de gang in, viel in een wormgat en
belandde vijfduizend jaar in de toekomt, gebruikte de technologie om een
tijdmachine te bouwen en nu kom je terug om mij te halen.” (Ook een prima
openingszin trouwens.)
Lees zeker The Hitchhikers Guide To The Galaxy. Een vriendin die tussen de bèta’s
werkt, bekende dat ze nadat ze dit boek las eindelijk de grapjes aan de lunchtafel
begreep. Nu wist ze wat er zo bijzonder is aan het getal 42, waarom de online
vertaalmachine Babelfish heet en wat “So Long, and Thanks for All the Fish”
betekent. Haar collega’s stapten daarna prompt over op grapjes uit Disc World, dus
lees die boeken ook even. Verder is de meeste science-fiction en fantasy geschikt
studiemateriaal, maar daarbij moet je even kijken hoe ver je wilt gaan. Zorg in elk
geval dat je het verschil kent tussen Star Trek en Star Wars en vermijd iedereen die
verkleed gaat als een personage uit één van de twee. Veel plezier met jouw bèta.
Bron: https://www.ionica.nl/neem-een-nerd/
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1. Toen Ionica aan de Technische Universiteit ging studeren, wilde ze géén relatie
met
A. een student natuurkunde.
B. een student van de kunstacademie.
C. een wilde muzikant.
2. Uit het artikel blijkt dat Ionica tijdens haar studie
A. inzag dat haar moeder gelijk had.
B. veel ingewikkelde relaties had.
C. verliefd werd op een natuurkundige.
3. Volgens Ionica Smeets
A. vinden veel vrouwen een man die elektrotechniek gestudeerd heeft erg
interessant.
B. reageren veel vrouwen niet enthousiast als ze horen dat een man elektrotechniek
gestudeerd heeft.
C. durven veel vrouwen niet toe te geven dat ze eigenlijk op zoek zijn naar een man
die elektrotechniek heeft gestudeerd.
4. Uit het artikel blijkt dat Ionica
A. een zoon heeft.
B. zelf nog geen negen met vier kan vermenigvuldigen.
C. een man heeft die normaal aan een quantumcomputer werkt.
5. De typische bèta
A. kan uren over sport praten.
B. heeft geen gevoel voor ironie.
C. kan dingen in huis repareren.
6. Hal Varian
A. werd niet geloofd toen hij voorspelde dat computeringenieur het sexy beroep van
de jaren negentig zou zijn.
B. voorspelde in 2009 dat in de periode 2010-2020 ‘statisticus’ hét sexy beroep zou
zijn.
C. is een statisticus met een goede baan.
7. De gemiddelde bètaman
A. houdt niet van sociale contacten.
B. zit liever alleen thuis dan dat hij een avondje uitgaat met zijn vrouw.
C. heeft in zijn studententijd niet veel vriendinnetjes gehad.
8. De personeelsmanager bij het IT-bedrijf
A. selecteerde alleen mannelijke nerds.
B. ging met de nerds mee naar de winkel om kleren te kopen.
C. was erg geïnteresseerd in mode.
9. Waar kun je volgens Ionica Smeets het best op zoek naar een bèta?
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A. In koffietentjes.
B. In de natuur.
C. In reparatiecafés.
10. Over de kroeg in Delft wordt gezegd dat
A. er alleen maar mannen zaten.
B. het een Nederlandse gay-bar was.
C. alle mannen tussen de 20 en 29 waren.
11. Wil je als vrouw een bètaman versieren dan is het handig
A. om je sexy te kleden.
B. om veel te praten.
C. om je in zijn wereld te verdiepen.
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Opdracht 8: Kijken/luisteren, fragment over autisme
Christopher, de hoofdpersoon in ‘Het wonderbaarlijke voorval met de hond’ is
autistisch. Hoe is het eigenlijk om te leven met autisme?

Je gaat kijken naar een filmpje over Isaac, een jongen met Asperger. Dat is een
vorm van autisme. Isaac is tien jaar, en hij zit op een gewone basisschool. Kijk naar
het filmpje en beantwoord de vragen. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=b1yZUy5XA-A

1. Waarom gaat Isaac via een andere ingang naar binnen?

2. Waarom zit hij al het hele jaar op dezelfde plek?

3. Waardoor kan Isaac in paniek raken?

4. Waarom is er voor Isaac een speciale uitrustplek?

5. Ook bij gym wordt er rekening met hem gehouden. Hoe?

6. Aan het eind van het filmpje noemt Isaac één voordeel dat (misschien)
samenhangt met zijn autisme. Waar hij is hij goed in?
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Opdracht 9: autisme en cabaret

Het lijkt een vreemde combinatie: autisme en cabaret. Van een cabaretier, op het
podium, verwacht je immers creativiteit en het kunnen omgaan met onverwachte
situaties. Toch is er een autistische Nederlandse cabaretier: Fabian Franciscus. In
het radioprogramma ‘Spijkers met koppen’ gaf hij een interview.

Dit interview vind je hier:
https://www.nporadio2.nl/spijkersmetkoppen/gemist/video/8578/fabian-fransiscusover-zijn-voorstelling-vlafeest

Kijk naar het interview en beantwoord de volgende vragen:

a. Is de combinatie cabaret en autisme ingewikkeld voor Fabian? Wat vindt hij er
moeilijk aan en wat niet?

b. Op welke manieren heeft hij er last van in het normale leven?
c. Zijn voorstelling heet ‘Rooibosvla’. Hoe is hij aan die titel gekomen?
Je gaat nu kijken naar het fragment ‘Autistisch misverstandje’ uit één van Fabian
Fransicus’ shows. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=KVcNCsxcgO0.

d. Waarom vindt hij de ruimte waar hij optreedt verwarrend.

e. Beschrijf het misverstand waarover Fabian Franciscus vertelt: schrijf in je eigen
woorden op wat er in de trein gebeurt. (50 woorden)
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Week 3: Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht (1)

Opdracht 10: emoticons

Christopher heeft moeite met het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen. In
hoofdstuk 3 en hoofdstuk 229, staan schematische afbeeldingen van gezichten. Die
plaatjes doen denken aan emoticons. In de tijd dat het boek verscheen (in 2003)
werd er nog niet zo veel gebruik van gemaakt als tegenwoordig. Inmiddels bestaan
er honderden, en ook voor mensen die niet autistisch zijn is het helemaal niet
eenvoudig om emoticons correct te interpreteren…

Hieronder zie je 12 emoticons staan. Welke emotie drukt iedere emoticon volgens
jou uit?
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Opdracht 11: spreekwoorden en uitdrukkingen

Christopher heeft niet alleen moeite met gezichtsuitdrukkingen maar ook met
figuurlijk taalgebruik, bijvoorbeeld in spreekwoorden. Hieronder zie je een aantal
spreekwoorden en idiomatische uitdrukkingen die voorkomen in het boek. Onder
elke zin zie je twee definities – één van de twee is de juiste. Welke zin (a of b) geeft
de juiste betekenis?

1. Ik schrok me een hoedje.
a. Ik schrok heel erg.
b. Ik werd er vrolijk van.

2. Hij sprong uit zijn vel.
a. Hij probeerde de ander te begrijpen.
b. Hij werd woedend.

3. Ze was zijn oogappel.
a. Ze was zijn lieveling.
b. Ze was zijn zorgenkind.

4. Het was een draak van een film.
a. Het was een geslaagde, spannende film.
b. Het was een mislukte, kitscherige film.

5. De hond had het loodje gelegd.
a. De hond was dood.
b. De hond deed gek.

6. Ik zal dat varkentje wel even wassen.
a. Ik zal die klus wel even opknappen.
b. Ik zal de boel opruimen en schoonmaken.

7. Je snapt er de ballen van.
a. Je begrijpt waar het om gaat.
b. Je begrijpt er niks van.
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8. We gaan die fles soldaat maken.
a. We zullen die vent een lesje leren.
b. We gaan die fles leegdrinken.

9. Iemand aan de tand voelen.
a. Iemand ondervragen.
b. Iemand pesten.

10. Neem je me in de maling?
a. Houd je me voor de gek?
b. Houd je me in de gaten?

11. Je zette me voor schut.
a. Je dwong me te kiezen.
b. Je zette me voor gek.

12. Jij was degene die de benen nam.
a. Jij hebt ons bedrogen.
b. Jij bent weggegaan.

25

Opdracht 12: detectiveroman

Hoofdstuk 7 van Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht begint met de
zin: ‘Dit is een detectiveroman.’

a. Leg uit wat Christopher hiermee bedoelt. Bedoelt hij dat hij de gebeurtenissen in
het boek niet heeft meegemaakt maar alleen heeft bedacht? Of bedoelt hij er iets
anders mee? Leg uit!

b. Kenmerkend voor een detectiveverhaal is dat er vaak gebeurtenissen of
ontwikkelingen voorkomen die je als lezer niet had verwacht en die je een heel
ander beeld geven van wat er aan de hand is. Welke ‘grote verrassingen’ zijn er in
dit boek? Noem er minstens drie.

c. Zou je het boek zelf een detectiveroman noemen? Waarom wel/niet?

detectiveroman of speurdersroman

Roman waarin het oplossen van de vraag naar de dader van een misdrijf, meestal
een moord, door intelligent speurwerk van een detective of politierechercheur
centraal staat. In het Engels heeft men daarom het genre ook wel aangeduid met
de term ‘whodunit’. In de meeste detectives wordt de spanning veroorzaakt door
het feit dat er een aantal mogelijke verdachten is en de auteur de lezer blijft
boeien door middel van suggesties wie het gedaan kan hebben.

Bron: Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek.
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Week 4: Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht (2)

Opdracht 13: Christopher

In het leven van Christopher zijn twee dingen héél belangrijk: a) wiskunde/getallen
en b) Toby, zijn rat.

a. Waarom is wiskunde zo belangrijk voor Christopher? Probeer twee redenen te
geven. (50 woorden)

b. Waarom is zijn rat Toby zo belangrijk voor hem? Probeer ook hier twee
redenen te geven. (50 woorden)

Opdracht 14: personages (de vader)

Bij de analyse van verhalen en romans wordt wel gebruik gemaakt van de termen
flat character en round character. Een flat character wordt eenzijdig neergezet,
hij/zij is goed óf slecht, en laat meestal weinig ontwikkeling zien. Een round
character is complex en laat wel twee kanten zien. Een voorbeeld van een round
character is de vader van Christopher. Hij maakt ‘fouten’, maar tegelijk laat hij ook
veel liefde zien voor zijn zoon.

Wat vind jij van de vader? Vind je hem sympathiek of niet? Leg uit. Houd hierbij
rekening met de twee kanten (round character immers!), en houd in je antwoord
rekening met zijn positieve én negatieve eigenschappen. (100 woorden)
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Opdracht 15: autisme en taal

Op internet is de volgende reactie te vinden van een moeder met een autistische
zoon:
“Mijn zoon heeft ASS. Hij kijkt je zelden aan tijdens een gesprek. Hij houdt niet van
fysiek contact (in het bijzonder bij vreemden) hij heeft het moeilijk om zich in een
grote mensenmassa te begeven. Toen we 11 jaar geleden verhuisden (hij was toen
8 jaar), en hij dus ook van school veranderde, heb ik een soort van
“gebruiksaanwijzing” van mijn zoon opgemaakt. Klinkt vast wat raar, maar wie kan
nu beter vertellen dan zijn eigen moeder hoe je met mijn kind het makkelijkst kunt
omgaan? Maar hoe moest ik dat dan ook overbrengen op de leerkracht? Dus kon ik
niets beter verzinnen dan te zeggen: Behandel hem als een hond. Uiteraard kreeg ik
eerst een zeer vreemde blik toegeworpen, en zag ik haar bijna denken: gij ontaarde
moeder. Totdat ik dit begon toe te lichten. Aan een hond zeg je: zit, lig, af, blijf… en
je hond doet wat je vraagt/zegt. Zeg je tegen de hond: ‘allee woefke ga eens een
keer flink op uw poepeke zitten mijn jong’ dan zal de hond vrolijk kwispelend jou
aankijken met een blik van: leuk, wat gaan we nu doen? Met andere woorden, de
hond krijgt te veel informatie. Bij mijn zoon is dit net zo. Maak kort duidelijk wat je
van hem verlangt, al de rest klinkt bij hem als bla, bla, bla. Ik zag vorige week zijn
leerkracht van toen terug, en zij wist me te vertellen, dat ik het haar toen niet
duidelijker had kunnen uitleggen als met de vergelijking van de hond. Het heeft haar
toen enorm geholpen en ze begreep perfect wat ik haar toen wilde uitleggen.”

Denk je dat de tip die de moeder hier geeft ook voor Christopher zou werken? Leg
uit in ongeveer 50 woorden.
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Week 5: Wiskundige gedichten en cabaret
Opdracht 16: Een gedicht schrijven

Wiskunde en poëzie. Het lijkt een merkwaardige combinatie. De wiskundige
gedichten die er zijn, hebben soms wiskunde als onderwerp. Het gaat daarbij óf om
serieuze poëzie waarin de dichter complexe gedachten via de wiskunde probeert te
benaderen óf om grappige, minder serieuze gedichten. Als voorbeeld voor dit laatste
een gedicht van Marjolein Kool, over het verschil tussen een lijn en een lijnstuk.

Sprookje
Haar zusjes lagen recht en broos.
Ze waren mooi en eindeloos.
Zo hoort dat bij een lijn.
Zij was zo anders dan die twee.
Ze strekte slechts van A tot B
en dat kan tragisch zijn.
Zij liep dus niet oneindig door
en mannen vallen daar niet voor.
Zo bleef ze triest alleen.
Tot op een dag in volle vaart
een knappe prins op dito paard
ineens aan haar verscheen.
De prins hield halt en zag haar staan.
Hij keek haar diep verlangend aan,
zijn ogen vol geluk.
Hij vroeg haar: ‘Liefste, ga je mee?
Jij bent voor mij van A tot B
gewoon een lekker stuk!’

Minstens zo grappig zijn gedichten waarbij wiskunde niet het onderwerp is maar de
basis levert voor de vorm. Zulke gedichten staan in een rijke traditie. Zo schreef
Lewis Carroll (1832-1898), vooral bekend van Alice’s Adventures in Wonderland, het
gedicht ‘I often wondered’ in de vorm van een vierkant. Hier het gedicht:
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Als je hier aandachtig naar kijkt, zul je merken dat de eerste regel en de eerste
kolom precies dezelfde woorden bevatten, evenals de tweede regel en de tweede
kolom, enzovoort. Als je een lijn trekt van het eerste naar het laatste woord van het
gedicht, is deze lijn de as waarin het gedicht zichzelf spiegelt.

Zo’n vierkant gedicht is grappig maar niet makkelijk te schrijven. Erg populair is
deze vorm, het zogenaamde Square Poem, dan ook nooit geworden.

In 2006 startte Gregory K. Pincus een blog waarin hij een bijzonder concept
presenteerde: het Fibonaccigedicht, ook wel afgekort als Fib. Het principe is
gebaseerd op de beroemde reeks die Leonardo Fibonacci aan het begin van de 13e
eeuw opstelde. De reeks begint als volgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,
144… Zie je de regelmaat? Elk getal na de eerste twee getallen (0 en 1) is de som
van de twee voorgaande getallen in de reeks.

Het leuke is: je kunt volgens dit principe ook gedichten maken, Fibs, met op elke
regel het aantal lettergrepen volgens de Rij van Fibonacci. De standaardvorm van
het Fibonaccigedicht is de zesregelige vorm, uitgaande van de eerste zes getallen uit
de reeks (zonder de 0). Dus: 1, 1, 2, 3, 5, 8.

30

De Rij van Fibonacci is niet alleen in wiskundeboeken terug te vinden. Ook in de
natuur treffen we de rij aan. Een voorbeeld:

De plant Achillea ptarmica (bekend onder de naam Wilde bertram) volgt met zijn
takken netjes de Rij van Fibonacci. Het onderste deel van de steel (1) splitst zichzelf
in tweeën (2), daarna splitst één van deze twee takken zich in tweeën (3). De
eerste twee takken splitsen zichzelf daarna opnieuw (5). En zo gaat het maar door,
netjes volgens de Rij van Fibonacci Tel het aantal uiteinden maar na!

Een voorbeeld van een Engelstalige Fib, van Gregory K. Pincus:

One
Small,
Precise,
Poetic,
Spiraling mixture:
Math plus poetry yields the Fib.
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En uiteraard zijn er ook in het Nederlands wel Fibs te vinden. Bijvoorbeeld het
volgende gedicht, over het afhalen van een geliefde van Schiphol:

Morgen haal ik je op

Ik
Hou
Van jou
Zinderend
Rusteloos mijn hart
Hoop dat morgen de auto start

Het zal je inmiddels duidelijk zijn hoe een Fib werkt. Probeer nu zelf één of twee Fibs
te schrijven. Elke Fib heeft maximaal 20 woorden (20 lettergrepen immers…).

Opdracht 17. Wiskunde en cabaret

Ook de combinatie wiskunde en cabaret kan mooie dingen opleveren. De cabaretier
Jan Beuving (geb. 1982) is wiskundige. Hij komt de laatste jaren met mooie en heel
originele programma’s, waarin veel ‘wiskunde’ zit. Bijvoorbeeld het curieuze liedje
Sinus & Cosinus. Link: https://www.youtube.com/watch?v=RPTgoTPr5jc.

Stel dat je in de jury zit van een cabaretprijs en dit moet beoordelen. Luister naar
dit liedje en schrijf een korte recensie (100 woorden).

Het schrijven van een recensie

Waaraan moet een recensie voldoen? Neem in elk geval het volgende op:
1. Vermeld de titel van het nummer en de artiest.
2. Begin je recensie met een beschrijving of samenvatting.
3. Laat duidelijk weten wat je wel en niet goed vond, en geef argumenten.
Formuleer je argumenten objectief. Gebruik géén ‘ik’.
4. Tot slot kom je met een conclusie, waarmee je aangeeft dat dit liedje wel/niet
kans maakt op de prijs.
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Verantwoording
Bij het maken van dit lesmateriaal is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen.

Allereerst het boek zelf: Mark Haddon, Het wonderbaarlijke voorval met de hond in
de nacht. Utrecht: De Fontein. 2016. 15e druk.

Verder de volgende bronnen en websites:

Plaatje voorkant: https://www.dkfindout.com/us/math/prime-numbers/
Vooraf: Raadsel: http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/7214.pdf
In het tekstje ‘vooraf’ is gebruik gemaakt van het artikel ‘Wiskunde en taal zijn verschillend’:
http://nederl.blogspot.com/2016/03/wiskunde-en-taal-zijn-verschillend.html
De leesaanwijzing is overgenomen van www.lezenvoordelijst.nl
Opdracht 1: Voor de definities van schoolvakken is gebruik gemaakt van wikipedia
(www.nl.wikipedia.org) en diverse online-woordenboeken. Info over profielen havo en VWO:
https://www.onderwijsconsument.nl/profielkeuze-de-bovenbouw-van-het-havo-en-vwo/
Opdracht 2: Artikel favoriete getal: https://nl.express.live/2014/04/11/s-werelds-favoriete-cijferis-exp-204342/ (ingekort)
Opdracht 3: Artikel over definitie kilo: https://www.ad.nl/buitenland/zware-beslissing-het-gewichtvan-een-kilo-wordt-voortaan-anders-bepaald~aaf79079/
DWDD over de kilo: https://www.youtube.com/watch?v=OyWdlnmPgS8
Afbeelding kilo Parijs: https://physics.nist.gov/cuu/Images/kilogram.jpeg
Opdracht 4: Bewijs 1+1: https://www.quora.com/How-can-you-prove-that-1+1-3
Cartoon 1+1: http://www.saltooo.be/Cartoon.aspx?Id=Wiskundeprijs (cartoon 205)
Opdracht 5: Citaten Einstein: https://www.heinpragt.com/spreuken/spreuken_albert_einstein.php
Foto Einstein: http://www.breakingscience.be/nl/saga-of-heroes/einstein-een-rebels-genie
Opdracht 6: Artikel over priemgetallen (van: kennislink.nl):
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/jubileum-voor-mersenne-priemgetallen-de-vijftigste-isgevonden/
Opdracht 7: Loesje: https://i.pinimg.com/736x/20/cb/52/20cb529dd601d00757837c1208efb865-school-mathematics.jpg
Artikel Ionica Smeets: https://www.ionica.nl/neem-een-nerd/
Info alfa, beta, gamma: https://www.uu.nl/wetfilos/bijsluiter/alphabetagamma.html
Plaatje bij artikel Ionica: https://thumbs.dreamstime.com/z/smart-boy-cartoon-illustration33242424.jpg
Opdracht 8: Filmpje autisme (Isaac): https://www.youtube.com/watch?v=b1yZUy5XA-A
Opdracht 9: Radio-interview:
https://www.nporadio2.nl/spijkersmetkoppen/gemist/video/8578/fabian-fransiscus-over-zijnvoorstelling-vlafeest, fragment voorstelling: https://www.youtube.com/watch?v=b1yZUy5XA-A,
foto: https://dongen.nieuws.nl/evenementen/fabian-franciscus-vlafeest/
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Opdracht 10: Emoticons: http://1.bp.blogspot.com/y2NXtKgOKBM/UGEgr3vhMSI/AAAAAAAAACM/CEgj8AIIs6E/s1600/Emoticons+2.jpg
Opdracht 11: Bij spreekwoorden is gebruikt gemaakt van o.a. https://www.spreekwoord.nl en
www.onzetaal.nl/taaladvies/
Plaatje ‘je kunt de boom in’: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/autisme/autismestudiemateriaal-disability-studies
Opdracht 12: Definitie detectiveroman (met kleine aanpassing):
https://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/bork001lett01_01_0005.php#d037
Opdracht 15: Reactie moeder autistische zoon: https://www.symptomen-autisme.nl/autisme-entaal/
Opdracht 16: Gedicht ‘Sprookje’: Uit: Wis- en natuurlyriek, Drs. P en Marjolein Kool, Nijgh & Van
Ditmar, 2000. Overgenomen van: https://mupomuzischtaalgebruikenpoezie.weebly.com/gedichten-ter-inspiratie.html
Vierkant gedicht Lewis Carroll: https://dversepoets.com/2012/06/28/form-for-all-square-poems/
en: http://jeaninedaems.nl/wp-content/uploads/2014/08/gedichtenuithetongerijmde.pdf
Over Fib: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fibonaccigedicht en https://kunst-encultuur.infonu.nl/taal/184592-het-fibonaccigedicht-wiskunde-en-gedichten.html (van deze laatste
site is ook de Fib ‘Morgen haal ik je op’)
Wilde bertram: https://geestkunde.net/scientias-gulden-snede.shtml
Artikel over Fibs: https://www.poetryfoundation.org/articles/68971/1-1-2-3-5-8-fun
Opdracht 17: Liedje Jan Beuving: https://www.youtube.com/watch?v=RPTgoTPr5jc

*

© Dit lespakket bij Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht is ontwikkeld door Pieter
van der Vorm. Het is niet toegestaan iets van dit lesmateriaal te verveelvoudigen, op te slaan in
een geautomatiseerd bestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van VORM Tutoring.
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