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Kijk eens naar de volgende figuur:

We zien hier een zeer symmetrische figuur die opgebouwd is uit een paar
duizend kleine lijnstukjes, en waarin behalve die symmetrie nog wel meer struc-
tuur lijkt te zitten, zo bestaat hij uit allemaal lijnstukjes van dezelfde lengte. Het
verrassende is dat dit de uitvoer is van een computerprogrammaatje van slechts
enkele regels. Allerlei eigenschappen van deze figuur zijn nog wel te beredene-
ren, maar waarom er zo’n verrassend fraaie figuur uitkomt blijft ook voor mij als
schrijver van dit programmaatje pure magie. Het is natuurlijk ook lastig om het
begrip fraaie figuur in objectieve criteria te vangen. Maar graag doe ik hier wel een
poging om uit te leggen hoe deze figuur is opgebouwd.

Om het niet direct te ingewikkeld te maken beginnen we eerst met de volgende
oneindige rij:

0101010101 · · · .

Ingewikkeld is deze rij zeker niet: hij begint met 01, en vervolgens wordt diezelfde
01 oneindig vaak herhaald.

Laten we nu ook een manier bekijken om zo’n rij zichtbaar te maken met
een plaatje. Dit plaatje is de route die een robot aflegt, en noemen we de stapfi-
guur. Deze robot bekijkt de elementen van de rij een voor een. Als het een 0 is,
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draait hij zijn looprichting 140 graden naar links, en als het een 1 is draait hij zijn
looprichting 80 graden naar rechts. In beide gevallen loopt hij daarna een vaste
afstand vooruit. Natuurlijk zou je ook andere hoeken kunnen kiezen, maar voor
het voorbeeld houden we het maar bij deze hoeken.

We nemen aan dat de startrichting horizontaal naar rechts is. Dan wordt die
richting bij de eerste 0 van de rij dus 140 graden naar links gedraaid, waarmee
de richting schuin links naar boven gaat, en wordt de eerst stap gezet. Daarna
wordt het tweede element van de rij gezien, een 1, en daarmee draait de robot 80
graden naar rechts, en doet weer een stap. Hiermee is de volgende weg afgelegd,
beginnend onderin, dan schuin links naar boven, en dan schuin rechts naar boven:

Na deze twee stappen is de draairichting eerst 140 graden naar links en dan 80
graden naar rechts gedraaid, in totaal dus 60 graden naar links. Bij elke volgende
twee stappen gebeurt weer precies hetzelfde: twee stappen worden volgens het-
zelfde patroon gezet, en samen draait de draairichting daarmee 60 graden naar
links. Dat betekent dat na zesmaal dit patroon, dus na 12 stappen, de draairich-
ting in totaal 360 graden is gedraaid, en je weer terechtkomt in het startpunt, en
de draairichting precies hetzelfde is als in het begin. De afgelegde weg is dan de
volgende sterfiguur, waarin het startpunt het meest rechtse punt is:

Als we na deze 12 stappen verder gaan, zien we dat er niets nieuws meer
bij komt, want vanaf dat punt worden alleen maar dezelfde stappen gezet die al
eerder zijn gezet. Deze sterfiguur kunnen we nu dus zien als de stapfiguur van de
oneindig lange rij waarmee we begonnen, en deze is eindig, want na de eerste 12
stappen worden de eerste 12 lijnstukken steeds opnieuw overgetekend en komt
er niets nieuws meer bij.

Erg verrassend is dit allemaal nog niet. Een stuk spannender wordt het als we
iets ingewikkeldere rijen bekijken die niet opgebouwd zijn door een eindig rijtje
symbolen eindeloos te herhalen, bijvoorbeeld

p = 0100010101000100 · · · .

Hiervan is op het eerste gezicht niet direct duidelijk wat het patroon is, en hoe de
rij verder gaat. Maar deze rij p ligt vast door de volgende eigenschap: als je elke
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0 in de rij vervangt door 01, en tegelijkertijd elke 1 door 00, dan is het resultaat
weer de rij zelf. Kijk maar: de eerste acht elementen zijn 01000101, en met het
vervangen van elke 0 door 01 en elke 1 door 00 levert dat 0100010101000100, en
dat is precies weer het begin van p. En er is ook maar precies één rij met deze
eigenschap. Dat kun je als volgt inzien. Hij moet wel met 0 beginnen, want als
we de gegeven operatie loslaten op een rij die met 1 begint, begin het resultaat
met 00, en is dus niet de rij zelf. Maar als hij met 0 begint, en we laten de operatie
daarop los, begint het resultaat met 01. Daarvan namen we aan dat dat de rij zelf
is. De rij begint dus met 01. Maar de operatie daarop losgelaten begint met 0100,
en dus begint de rij zelf ook met 0100. Door dit argument te herhalen zien we
dat hiermee de eerste 2, 4, 8, 16 elementen, en zo verder, allemaal vastliggen, en
daarmee de hele rij. En dit is wat we nu als definitie van de rij p beschouwen.

En nu komt het verrassende. Ook voor deze rij p kun je een stapfiguur ma-
ken, net zoals we hierboven voor een eenvoudiger rij hebben gedaan. Loop alle
elementen af vanaf het begin, en elke keer als het een 0 is draai je de draairichting
140 graden naar links, en als het een 1 is draai je de draairichting 80 graden naar
rechts, en in beide gevallen doe je daarna een stap vooruit over een vaste afstand.
Als je dit doet voor een heel groot beginstuk van de rij, dan krijg je precies de
figuur waar we dit verhaal mee begonnen! Hierin is wel de vaste afstand voor
elke stap wat kleiner genomen, anders paste het resultaat niet op de pagina.

Hoe groot zou dit beginstuk moeten zijn? Een computerprogramma dat dit
voor de eerste 6000 stappen doet geeft als resultaat een groot deel van deze figuur,
maar waarin toch nog wel enkele stukken ontbreken. Het moeten er dus meer dan
6000 zijn. Voor grotere waarden lijkt er op een gegeven moment niets meer bij
te komen en wordt de volledige symmetrische figuur gegeven. Maar hoe weet je
nu zeker dat er na nog veel meer stappen niet toch nog wat nieuwe lijnstukjes bij
komen? Hiermee kun je niet uit de voeten met een computerprogramma, maar
heb je een sluitende redenering nodig. En die is inderdaad te geven: het blijkt dat
er na 210 × 32 = 9216 stappen geen nieuwe lijnstukken meer bij komen, en we de
gegeven figuur kunnen zien als de stapfiguur van de oneindig lange rij p.

Hoe je dit kunt beredeneren voert te ver om hier te bespreken. Maar het is
allemaal te vinden in het boek Spelen met oneindigheid: verrassende figuren en pa-
tronen dat ik over dit thema heb geschreven; het is in februari 2023 verschenen
bij uitgeverij Noordboek. Na een algemene inleiding over verschillende soorten
getallen en verschillende soorten oneindigheid worden daar stapfiguren van on-
eindige rijen besproken, met vele tientallen voorbeelden. Dit is het resultaat van
een ontdekkingstocht naar deze fascinerende objecten, in een voortdurende wis-
selwerking tussen allerlei observaties, redeneringen en figuren. Hoewel er ner-
gens meer dan algemene kennis van de middelbare school wordt verondersteld,
kan dit toch gezien worden als de ontwikkeling van een nieuw stukje wiskunde.
Hierin komen niet alleen eindige symmetrische figuren langs zoals het hier be-
sproken voorbeeld, maar ook oneindige met fractale eigenschappen. En de lezer
wordt uitgedaagd met allerlei puzzels waarmee hij of zij aan de slag kan, en waar
elders in het boek de oplossing te vinden is. Zo is ook de redenering dat na
9216 stappen in ons voorbeeld er geen lijnstukken meer bij komen, eerst gegeven
als uitdaging voor de lezer: op een plek waar de benodigde basiseigenschappen
al besproken zijn wordt aan de lezer gevraagd te beredeneren dat dat na 10.000
stappen het geval is, waarna pas bij de oplossing dat getal 9216 opduikt.

Als je dezelfde rij p neemt, maar je kiest andere hoeken, dan krijg je meestal
een rommeltje, maar soms ook andere symmetrische figuren. Als je bij elke 0 de
richting 18 graden naar links draait en bij elke 1 de richting 30 graden naar links
draait, krijg je de volgende stapfiguur:
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We geven nog twee voorbeelden van stapfiguren zoals ze in het boek voorko-
men. Beide zijn het weer stapfiguren, maar nu van andere rijen. Ook deze rijen
zijn gedefinieerd is door een operatie waarmee de rij in zichzelf overgaat, net zo-
als de operatie die we voor p beschouwden waarin in 0 en 1 door 01 en 00 werden
vervangen. En verder zijn er andere hoeken gekozen.

Het laatste voorbeeld is fractaal: van alle fragmenten in de figuur komt ver-
derop naar rechts een vergrote en uitgebreide kopie voor. Deze stapfiguur gaat
daarmee oneindig ver door naar rechts, en ook naar boven en beneden, en daar-
van kunnen we dus slechts een eindig stuk laten zien:

Ik hoop dat de lezer van het boek er net zoveel plezier aan beleeft als ik had
in mijn zoektocht naar al deze verrassende figuren!
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