
H E T R E C H T V A N DE K R O M M E 

Evert M. Bruins 

De eenvoudige vaststelling van Euclides in zijn voorlopige omschrij-
ving : « Een kromme is lengte zonder breedte » werd door de wiskundi-
gen eeuwenlang als afdoende beschouwd. Een kromme kon in een vlak-
deel van willekeurig kleine grootte worden ingebed. Descartes gaf als 
het belangrijkste probleem aan : het bepalen van de raaklijn in een punt 
van een kromme. bcschreven door een « functie ». Hij twijfeldc niet aan 
het bestaan van zulk een raaklijn voor een « kromme»... en in 1806 
meende A. M. Ampere nog bewezen te hebben, dat de raaklijn, bchou-
dens in enkele discrete punten, steeds bestond. Chr. Huygens begint zijn 
verhandeling over het slingeruurwerk met toe te staan, dat een kromme 
rechte stukken bevat. Met behulp hiervan meent hij aan te tonen, dat 
twee krommen. die hetzelfde stelsel van normalen hebben, geen punt 
gemeen kunnen hebben. Zelfs als men meent, dat Huygens krommen 
met knikken imphciet uitsluit bhjft zijn bewijs onjuist. Ook de afgeleide 
mag geen knik vertonen ! Het tegenvoorbeeld, fig. 1, toont aan hoe twee 
krommen in den zin van Huygens hetzelfde stelsel van normalen kunnen 
hebben : de rechten door O en de rechten loodrecht op de rechte stukken. 
Chr. Huygens laat «kecrpunten» toe, men vergelijke desgewenst de 
figuren op bladzijde 38 der « Excerpta ex Adversariis >. 

tig- I 

In 1872 maakte Karl Weierstrass, zuiver analytisch te werk gaande, 
de cxistentie bekend van functies f(x), die voor geen enkele waarde van 
X een differentiaalquotient bezitten. Hij geeft aan, dat Riemann, om-
streeks 1861 functies had aangegeven, waarvoor de punten x, waar zij 
niet differentieerbaar zijn, overal dicht liggen en dat Riemann zich had 
uitgelaten over het bestaan van functies, die nergens differenticerbaar 
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zijn. Later is gebleken, dat Bolzano zich daar een dertigtal jaren eerder 
mede had bezig gehouden, zonder dat dit in breder kring bekend was 
geworden. 

De analytisch toch immer minder aanschouwelijk werkende uiteen-
zettingen werden ten zeerste verduidehjkt toen Peano (1890) visueel de 
krommen bcter benaderde, door het aangeven van continue krommen, die 
een deel van een vlak geheel vullen. De constructie is aangeduid in 
fig. 2a. De driehoek wordt door een hoogtelijn in twee delen 0,1 verdeeld; 
het lijnsegment evenzo. Men voegt de gelijkbenoemde delcn aan clkander 
toe en het grenspunt aan alle punten van de deellijn. Men zct de verde-
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ling onbegrcnsd voort. Er ontstaat een afbeelding, continu, van het 
segment van de rechte op de driehoek. die niet ondubbelzinnig omkcer-
baar is. Kiest men als eerste naderende kromme de diagonaal van een 
vierkant en tierceert men de zijden, dan kan men een gebroken lijn uit 
negen stukken maken als tweede naderend kromme. Deze tiercering kan 
men onbegrcnsd voortzctten fig. 2b. Door tiercering van de ribben van 
een kubus ontstaat op analoge wijze een 27-stuks-kromme als tweede 
benadcring van een Peano-kromme, die een kubus geheel vult. Een der-
gelijk procede door verdeling van een vierkant in vier deelquadraten 
geeft fig. 2c. 

Teneinde de omkeerbare eenduidigheid te verkrijgen greep Helge 
von Koch (1906) « chirurgisch » in : hij sneed de punten van de dcel-
hjn, die de meerduidigheid veroorzaakten door een sector weg, waardoor 
66k aan dc grenspunten slechts een punt wordt tocgevoegd. Uit fig 3a 
blijkt hoe steeds meer van de oppcrvlakte van de driehoek wordt wegge-
nomen en hoe een kromme ontstaat, die nergens een bepaalde raaklijn 
hecft, die in elk punt een knik vertoont. Men kan de limietkromme ook 
verkrijgen door een dcrde, om het midden, van een lijnsegment weg te 
nemen en dit te vervangcn door twee zijden van een gelijkzijdige drie
hoek, met dit weggesneden derde deel tot basis. Bij clke volgendc bena-
dcringskromme, wordt dan de lengte 4/3 maal groter. Hetzelfde geldt 
voor elk onderdecl en men ziet in, dat tussen clke twee verschillende 
punten van de kromme deze nog oneindig lang is. Dric van dergelijke 
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krommen, in een driehoek aaneengepast geven een eindig vlakdeel, dat 
door een oneindig lange kromme wordt begrensd, en die kromme is dan 
66k nog oneindig lang tussen elke twee verschillende punten. 

Niets noopt echter tot het constant houden van dc overgebleven 
fractie tn- In fig 3a is deze 2/3. Men kan de fractie varieren en als men 
deze z6 kiest dat het product naar een waarde verschillend van nul con-
vergeert... dan ontstaat een kromme, met alle eigenschappen van de 
kromme Von Koch, die bovendien niet in een willekeurig klein deel van 
het vlak kan worden ingebed ! Heel anders dan Euclides « gedachten-
omschrijving » suggereert! 

In den aangegeven zin is door alronding van het werk door Riemann 
omstreeks 1860 ter hand genomen, in de periode welke de Gewina-verga-
dering tot thema hecft gekozen, door de publicatie van Karl Weierstrass 
een afronding gebracht. De kromme is dan tot haar recht gekomen; en de 
rechte stukken van de Peano-krommen en die van Helge von Koch stelde 
dit recht « recht voor ogen I » De preciseringen leidden, gecombineerd 
met de paradoxen der verzamelingsleer door Georg Cantor geaccen-
tueerd, tot een verscherping in de opbouw der wiskunde welke in het 
begin van de twintigstc ceuw in het brandpunt der belangstelling kwam. 
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