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De Banach-Tarski Paradox: zwarte magie, maar dan wiskundig. 
 
Vrijwel alle wiskunde blijkt toepasbaar te zijn in de natuurkunde. Je kan het als 
wiskundige zo gek niet verzinnen of de natuur lijkt hetzelfde al een paar miljard 
jaar eerder verzonnen te hebben. Een beetje frustrerend is het wel. Zo creatief 
zijn wij mensen dus ook weer niet... Of toch? Af en toe duiken er geruchten op 
dat er een wiskundig bewijs bestaat van een stelling die echt onzin is: namelijk 
dat je een massieve bol in vijf stukken kan hakken en deze stukken vervolgens 
weer kunt samenvoegen tot twee bollen die net zo groot en net zo massief zijn 
als de oorspronkelijke bol. Deze stelling bestaat inderdaad echt. Hij heet de 
Banach-Tarski Paradox en werd in 1924 bewezen door, jawel, Banach en 
Tarski, die op hun beurt voortbouwden op een idee van Hausdorff. Hebben we 
hiermee het definitieve bewijs in handen dat wiskunde niet deugt, of hebben we 
hier te maken met een fundamentele eigenschap van de ruimte-tijd, die het 
energieprobleem zou kunnen oplossen? Wiskundige stellingen zijn immers 
‘echt waar’.  De Scoop, altijd op zoek naar de waarheid achter de 
spectaculairste wis- en natuurkunde-roddels werpt licht op deze donkere zijde 
van de wiskunde. 
 
Het bewijs van de Banach-Tarski paradox is een mooie illustratie van hoe 
wiskunde werkt: je begint met de wereld om je heen en maakt hem abstracter, 
abstracter en abstracter. Van echte objecten naar voorstelbare wiskundige 
objecten naar moeilijk voorstelbare wiskundige objecten tot je in een wereld zit 
die niks meer met de werkelijkheid te maken lijkt te hebben. Daar bewijs je een 
vertaalde versie van je stelling en vervolgens maak je alles weer concreter, 
concreter en concreter en opeens zit je met een wonder in de echte wereld. In 
dit artikel springen we met zevenmijlslaarzen door deze rondreis heen, 
overgeslagen bewijzen en details zijn terug te vinden in [1]. 
 
Wie is wie in de Banach-Tarski paradox? 
Zoals altijd in wiskunde moet je bij alle begrippen die je gebruikt netjes 
definiëren wat je ermee bedoelt. In dit geval zijn dat 'bol', 'in vijf stukken snijden' 
en ‘weer samen voegen'. We beginnen met 'bol'. 

Het is, ook in de natuurkunde, niet ongebruikelijk de ruimte waarin we leven 
te beschouwen als een 3. Ieder voorwerp, zoals een bol, dat we daarin 
tegenkomen is dan een deelverzameling van 3. Laat ||.|| de gebruikelijke norm 
op 3 zijn. Dan kunnen we zeggen: 
Definitie: een verzameling B heet een bol als er een punt a in 3 is (het 
'middelpunt') en een getal r in  (de straal) zodat B = {x in 3 | ||x – m||  r }. 

Vincent van der Noort 

Don’t Try This at Home 
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Dit klinkt niet onredelijk, vind ik persoonlijk. Merk op dat de rand van de bol bij 
de bol hoort. 

Vervolgens 'het in stukken snijden'. De stukken zijn uiteraard 
deelverzamelingen van de bol. De enige eisen die we opleggen zijn dat ze 
paarsgewijs disjunct zijn en dat hun vereniging precies de hele bol is. Over het 
snijden maken we ons voorlopig nog niet zo druk, zolang we maar kunnen 
zeggen wat de vijf verzamelingen zijn. 

Tot slot 'het samenvoegen'. Je mag de stukken natuurlijk een beetje draaien 
en verschuiven. Deze bewegingen vatten we op als afbeeldingen van 3 naar 

3. De vraag is welke afbeeldingen we toestaan. Als we uitrekken (bijvoorbeeld 
door alle coördinaten met twee te vermenigvuldigen) toestaan, is het natuurlijk 
een koud kunstje om het volume van de bol te verdubbelen. Dat willen we dan 
ook uitsluiten. Voor het gemak laten we alleen draaiingen, verschuivingen en 
samenstellingen van die twee toe. Merk op dat al deze afbeeldingen samen 
een ‘groep’ vormen (zie bijvoorbeeld [2]). Deze noemen we even G3. Hiermee 
kunnen we een wiskundige formulering van de Banach-Tarski Paradox (BTP) 
geven: 
 
BTP versie 1: Er zijn disjuncte deelverzamelingen B1, B2, B3, B4, B5 van 3 en 
afbeeldingen f1, f2, f3, f4, f5 in G3 zodat B:= B1  B2  B3  B4  B5 een bol is en 
f1(B1)  f2(B2)  f3(B3)  f4(B4)  f5(B5)de vereniging is van twee disjuncte bollen 
die elk de zelfde straal als B hebben. 
 
Abstracter en Abstracter... 
We zien dat we hier te maken hebben met een verzameling 3, en een groep 
G3 van afbeeldingen van 3 naar zichzelf. Dat kan natuurlijk algemener. De 
wiskunde zou de wiskunde niet zijn als we niet naar het algemene geval 
zouden kijken met een abstracte verzameling X en een abstracte groep G van 
afbeeldingen van X naar X. We zeggen ook wel dat G werkt op X. Het leuke 
van de abstracte wereld is dat je zelf je definities kunt verzinnen. We noemen 
een deelverzameling C van X G-paradoxaal als er disjuncte verzamelingen A1, 
A2, ... Am en B1, B2, ... Bn en afbeeldigen f1, f2, ..., fm en g1, g2, ..., gn in G bestaan 
zodat  Ai   Bi = C, maar  fi(Ai) = C en  gi(Bi) = C. Je kunt C dus opdelen in 
twee helften die allebei te ‘verknippen’ zijn tot heel C. Ga na dat we de Banach-
Tarski Paradox kunnen herformuleren tot: 
 
BTP versie 2: Iedere bol in 3 is G3-paradoxaal. 
 
Nu we niet meer vastzitten aan specifieke verzamelingen en groepen moet het 
haast wel een stuk makkelijker zijn om een voorbeeld van een paradoxale 
verzameling te vinden. De vraag is alleen: waar begin je met zoeken. Groepen 
en verzamelingen heb je in overvloed maar of ze op elkaar werken is niet altijd 
even duidelijk. Een overzichtelijk geval is een groep die werkt op zichzelf. Dat 
scheelt weer een zoektocht naar een verzameling. Bovendien werkt iedere 
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groep op zichzelf: een element a uit een groep definieert een afbeelding fa van 
de groep naar zichzelf via fa(x) := ax. Tijd dus om er nog maar eens een 
definitie tegenaan te smijten: een groep G heet paradoxaal als hij als 
verzameling G-paradoxaal is onder bovenstaande werking. 
 
Een eerste resultaat 
Dit is het moment waarop je denkt: de wiskunde heeft weer eens ieder contact 
met het oorspronkelijke doel en de werkelijkheid uit het oog verloren en is 
gewoon vrolijk gaan ronddansen in haar eigen zelfverzonnen wereldje. Maar de 
definitie van een paradoxale groep heeft wel degelijk nut, dankzij de volgende 
stelling. 
 
Stelling: Zij G een paradoxale groep die werkt op een verzameling C. Dan is C 
zelf ook G-paradoxaal. 
 
Het bewijs loopt ongeveer als volgt. Deel C op in G-banen. De baan van een 
punt x in C bestaat uit alle punten waarop x kan worden afgebeeld door een 
element uit G. Afbeeldingen in G beelden de banen op zichzelf af en de banen 
snijden elkaar niet. Bijvoorbeeld, bij de groep van rotaties rond de oorsprong 
die werkt op het platte vlak zijn de banen de cirkels rond de oorsprong en de 
oorsprong zelf. 
 Vervolgens maken we met behulp van het keuze-axioma (zie vorige Scoop) 
een verzameling M die uit iedere baan precies één punt bevat. (Zie figuur 1) 
Voor een afbeelding f uit G is f(M) een “kopie” van M, ergens in C. Voor een 
deelverzameling A van G definiëren we A(M) als de vereniging van alle kopieën 
f(M) met f in A (zie figuur 2). In het bijzonder is G(M) = C, door de manier 
waarop we M gekozen hebben.  
Omdat G paradoxaal is zijn er deelverzamelingen A = A1  A2  ...  Am en B = 
B1  B2  ...  Bn die allebei verknipt kunnen worden tot heel G. Op de zelfde 
manier kunnen A(M) en B(M) nu ook ieder tot heel G(M) = C verknipt kunnen 
worden, dus C is G-paradoxaal. (Als je dit bewijs wiskundig netjes probeert te 
maken zul je zien dat je eigenlijk nog moet eisen dat de afbeeldingen in G geen 
dekpunten op C hebben (behalve de identiteit dan)). 
 
Concreter en concreter... 
Met behulp van dit resultaat kunnen 
we de Banach-Tarski Paradox weer 
herformuleren (dit keer iets sterker): 
 
BTP versie 3: De groep G3 heeft een 
paradoxale ondergroep die werkt op 
een bol in 3.  
 

Figuur 1 – Voorbeeld: Als X het 
platte vlak is en G de groep van 
rotaties om de oorsprong (niet 
paradoxaal overigens), dan is 
iedere cirkel rond de oorsprong een 
baan. Voor M zijn verschillende 
keuzes mogelijk. Hiernaast zijn er 
twee getekend. 
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Nu is een ondergroep vinden die op een bol 
werkt (d.w.z. de bol op zichzelf afbeeldt) niet zo 
moeilijk. De groep van alle rotaties die het 
middelpunt van de bol op zijn plaats houden is 
er een voorbeeld van. Het is echter nog niet zo 
makkelijk om na te gaan of die ook paradoxaal 
is. Daarom houden we het nog een beetje 
algemeen en vragen we ons af of er 
überhaupt wel paradoxale groepen bestaan. 
Het antwoord is ja. Een voorbeeld is de 
“vrije groep met twee voortbrengers”. 
 
Een vrije groep is een beetje een uitwas van 
de definitie van een groep: het is een groep 
met zo weinig mogelijk structuur als de 
definitie toestaat. De vrije groep met twee voortbrengers bestaat uit alle 
woorden van eindige lengte die je kunt maken met de 'letters' {a, a-1, b, b-1} 
waarin de letters a en a-1 niet direct naast elkaar voorkomen en de letters b en 
b-1 ook niet. Vermenigvuldigen is gewoon het achter elkaar plakken van de 
woorden: aaba-1 maal bb wordt aaba-1bb, en aaba-1 maal aa wordt aaba omdat 
a en a-1 elkaars inverse zijn en elkaar opeten.  
 Om te laten zien dat de vrije groep met twee voortbrengers paradoxaal is 
delen we hem op in vier disjuncte deelverzamelingen: W(a), W(a-1), W(b),   
W(b-1) waar W(x) gedefinieerd is als de verzameling van alle woorden die 
beginnen met de letter x. 

Omdat de letters na de eerste letter a van een woord in W(a) in principe ieder 
woord kunnen vormen dat niet met a-1 begint, is a-1W(a) = W(b)  W(b-1). En 
dus is W(a-1)  a-1W(a) de hele groep. Op dezelfde manier is  W(b-1)  b-1W(b) 
de hele groep. Met A = W(a-1)  W(a) en B = W(b-1)  W(b), is de vrije groep 
met twee voortbrengers dus een paradoxale groep (Zoals je misschien ziet is 
hier een beetje gesjoemeld met het eenheidselement van de groep – een nette 
versie van dit bewijs is te vinden in [1]). 
 
Rest de vraag: heeft de groep van rotaties van een bol dan een vrije 
ondergroep? Het antwoord is ja. Je kunt twee rotaties a en b kiezen die zo 
volkomen onafhankelijk zijn dat iedere samenstelling van deze twee en hun 
inverses niet ook op een kortere manier te schrijven is. In de loop van de 
negentiende en twintigste eeuw zijn er veel verschillende voorbeelden bedacht. 
Een mooi exemplaar is het volgende van de Poolse wiskundige Sierpinski: 
neem voor a een rotatie om de x-as en voor b een rotatie om de z-as, allebei 
over een hoek arccos(1/3). Dat dit inderdaad een vrije groep oplevert wordt 
bewezen in [1] en [3]. Als je alle stappen in dit bewijs (of in de nettere versie in 
[1] langsloopt valt het misschien op dat we wel wat meer dan vijf stukken 

Figuur 2 – Stel X en G zijn dezelfde 
als in figuur 1. A is een 
deelverzameling van G bestaande 
uit rotaties over 0 tot 60 graden. 
Dan ziet A(M) er voor de twee 
keuzes van M in figuur 1 er zo uit. 
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gebruiken. Met allerlei slimme trucs is dit aantal echter tot minimaal 5 omlaag te 
brengen. Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven in [3]. 
 
Do try this at home 
Nu we het volledige recept voor de paradox hebben, blijve n we natuurlijk met 
een prangende vraag zitten: kan ik dit ook met een gewone sinaasappel? Een 
van de problemen waar je op zal stuiten is de onsnijdbaarheid van de groep M. 
Als je een viltstift pakt en op een sinaasappel de baan onder bovenstaande 
vrije groep van een punt op de sinaasappel tekent, dan zul je zien dat hij 
behoorlijk “dicht” komt te liggen in het sinaasappeloppervlak. Voor je 
verzameling M wil je echter maar één punt uit deze verzameling hebben en zul 
je om al de andere punten heen snijden. Dat is nogal een gepriegel. Voor zover 
ik weet is het nog een open vraag of je ook een vrije groep kunt vinden waarbij 
je een verzameling M kunt kiezen die aan allerlei schoonheidseisen voldoet, 
bijvoorbeeld dat hij topologisch samenhangend is, of dat hij een gladde rand 
heeft. Een van de nadelen van het keuze-axioma is dat het niet erg 
mededeelzaam is over hoe het tot zijn keuzes komt. Maar het kan nooit kwaad 
om het toch te proberen. De voordelen als het lukt zijn natuurlijk onafzienbaar 
groot. 
 
Voor wie meer wil lezen.  
Een uitgebreidere versie van dit artikel waarin alle dubieuze stappen netjes 
bewezen of omzeild worden is: 
 
[1] ‘De Banach-Tarski Paradox – de meest ongeloofwaardige stelling uit de 
wiskunde’ door Vincent v.d. Noort. Het is op te vragen door een mailtje naar  
scoop@science.uva.nl te sturen. 
 
Alle benodigde wiskundige voorkennis hiervoor is te vinden in: 
[2] ‘Symmetrie’ - Syllabus door Robbert Dijkgraaf, behorend bij het gelijknamige 
eerstejaarsvak voor wis- en natuurkundigen. 
 
Alles wat je ve rder zou kunnen willen weten over de Banach-Tarski Paradox 
(analogen in hoger dimensionale en niet-euclidische ruimtes, consequenties 
voor maattheorie) is te vinden in het boek: 
[3] ‘The Banach-Tarski Paradox’ van Stan Wagon, wat wel een stuk meer 
wiskundige voorkennis veronderstelt. 




