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Hoeveel personen
kun je maximaal in
een Volkswagen Ke-
ver proppen? Dit on-

nozele onderdeel van het populaire te-
levisieprogramma De eerste de beste, in
de jaren 80 op de Nederlandse televi-
sie, heeft een serieuze wetenschappe-
lijke variant. Of het nou gaat om ge-
stapelde sinaasappels, watermoleculen
in een sneeuwvlok, of een of andere
abstracte vorm in een ruimte: al eeu-
wen breken wiskundigen zich het
hoofd over hoe je identieke objecten
zo dicht mogelijk op elkaar kunt sta-
pelen. In 1611 vroeg de Duitse wis- en
natuurkundige Johannes Kepler zich
af hoe je zoveel mogelijk bollen van

dezelfde grootte in een kist kunt krij-
gen. Hij beweerde dat de bollen het
dichtst op elkaar worden gepakt als je
ze netjes, regelmatig stapelt: elke laag
moet precies in de kuiltjes van de vori-
ge laag komen. Kepler gaf echter geen
bewijs van zijn vermoeden. Dat hij ge-
lijk had, werd pas ruim tien jaar gele-
den bewezen door een Amerikaanse
wiskundige. Maar toch, kan er een
speciale onregelmatige stapeling zijn
die nét iets compacter is dan die regel-
matige opbouw? 

In een grote kist nemen perfect ge-
stapelde bollen ruim 74 procent van
de totale ruimte in. Wiskundigen noe-
men dit percentage de vullingsgraad.
Het ligt voor de hand dat dobbelste-

nen met zes zijden de ruimte naadloos
opvullen: de vullingsgraad is dan hon-
derd procent. Al in de vierde eeuw
voor Christus dacht de Griekse filo-
soof Aristoteles dat dit met vierzijdige,
driehoekige dobbelstenen ook zou
moeten kunnen. Maar hij had het mis.
Tetraëders, zoals deze steentjes offici-
eel heten, gedragen zich ondanks hun
eenvoudige vorm hardnekkiger dan
gedacht. 

Vorige zomer wisten Amerikaanse
wiskundigen tetraëders in te pakken
met een vullingsgraad van meer dan
78 procent; een kleine verbetering ten
opzichte van het toenmalige record.
Andere onderzoekers deden even later
een soortgelijk onderzoek en tot ieders
verrassing was het record in een paar
maanden tijd opnieuw gebroken: 85
procent. De gevonden stapeling ziet er
erg onregelmatig uit: de veelvlakken
zitten in duo’s tegen elkaar en van bui-
tenaf gezien lijkt het of de paren wille-
keurig in een bak zijn gestort.

De onderzoekers hebben geen echte

bewijzen geleverd, maar door mid-
del van computersimulaties is naar
de optimale stapeling gezocht. De
simulaties begonnen met 20 tot
ruim 300 dobbelstenen met veel
tussenruimte, die de computer tel-
kens ietsje dichter op elkaar pro-
beerde te brengen door deeltjes wil-
lekeurige kleine draaiingen en ver-
plaatsingen te laten maken – virtu-
eel schudden zou je het kunnen
noemen. Als je de computer maar
lang genoeg laat schudden, treedt
uiteindelijk geen verbetering meer
op, en geldt dit als de best mogelij-
ke stapeling. Althans, voorlopig.
Want wiskundigen zijn pas echt
overtuigd als er een hard bewijs ge-
leverd is. En dat heeft nog niemand
kunnen vinden.

Het pakkingprobleem mag mis-
schien op een vakantiepuzzel lij-
ken, niets is minder waar. De com-
putersimulaties van de Amerikanen
bevatten diepgaande wiskunde en
het probleem heeft praktische toe-
passingen in onder andere de code-
ringstheorie. In de coderingsthe-
orie gaat het om het opslaan van
gegevens op bijvoorbeeld een cd.
Mocht de cd beschadigd raken, dan
haalt een speciale code kleine fou-
tjes eruit zodat de cd nog steeds
leesbaar is. En dat is een handige
toepassing voor een 2400 jaar oud
idee. 

Onderzoek van de Universiteit van Groningen onder 636 Nederlan-
ders wijst uit dat PVV-stemmers vaker bang zijn voor allochtonen
dan niet-PVV’ers. De onderzoekers keken naar drie vormen van
angst: angst voor moslimgeweld, angst voor afwijkende normen en
waarden van allochtonen en de angst dat allochtonen een bedrei-
ging zijn voor de eigen positie. Daarnaast bleek dat de PVV-aanhang
minder vertrouwen heeft in de huidige regering dan andere kiezers
en niet erg gelovig is. KENNISLINK.NL

PVV-stemmer bang voor allochtonen
De Indiase satelliet Chandrayaan-1 ontdekte tientallen kraters
met ijs op het poolgebied van de maan. De totale hoeveelheid ijs
wordt geschat op 600 miljoen ton. Dit is voldoende om een be-
mande maanbasis van drinkwater te voorzien. Bovendien kan
het water in raketbrandstof of zelfs adembare zuurstof om
worden gezet. De ontdekking komt kort na de beslissing van de
Amerikaanse regering om geplande bemande maanvluchten te
laten vervallen. KENNISLINK.NL

Miljarden liters water op maanpolen

Wat er
vandaag
gebeurde
in het jaar
1619 
Kapitein Van Raay
(VOC) doopt fort
Jacatra om in fort
Batavia. 

1894
Coca-Cola wordt
voor het eerst in
flessen verkocht. 

1912 
Oprichting van de
Nederlandse Honk-
balbond, de voorlo-
per van de KNBSB. 

1969
De Concorde maakt
zijn eerste reguliere
vlucht. 

In samenwerking met 

Wie wel eens verhuisd is weet het, efficiënt stapelen is een
hele kunst. Wiskundigen denken daarom al eeuwen na over
dit probleem. De race naar de beste manier om viervlakken
te pakken is nog steeds in volle gang. DOOR ALEX VAN DEN BRANDHOF

Mensen die bedreigd worden met
uitzetting, uitlevering, een dood-
vonnis en dergelijke, kunnen hier-
tegen op korte termijn beschermd
worden door een ‘voorlopige maat-
regel’, opgelegd door bijvoorbeeld
het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens (EHRM). Dit systeem
blijkt echter onvoldoende bekend
bij slachtoffers. En hoewel de
maatregelen verplicht moeten wor-
den nageleefd, gebeurt dit nog niet
altijd, met onherstelbaar letsel als
gevolg. Dat blijkt uit het onderzoek
van Mr. Eva Rieter ‘Ter voorkoming
van onherstelbaar letsel’, waarop
ze vandaag promoveert aan de Uni-
versiteit Maastricht. 

Veel landen kennen onvoldoende
mensenrechtenbescherming.
Slachtoffers, hun advocaten en
mensenrechtenorganisaties kun-
nen zich beroepen op internationa-
le verdragen en speciale internatio-
nale tribunalen, zoals bijvoorbeeld
het EHRM. Vaak duurt het echter
maanden of zelfs jaren voordat die
internationale tribunalen een eind-
uitspraak doen. De tribunalen zelf
hebben daar iets op gevonden: het
nemen van een ‘voorlopige maatre-
gel’. De tribunalen laten het betref-
fende land weten dat iemand tij-
dens de internationale procedure
moet worden beschermd tegen
doodsbedreigingen, niet mag wor-

den uitgezet naar een land waar hij
gevaar loopt of niet mag worden
geëxecuteerd.

Onwetendheid
Omdat de voorlopige maatregelen
in zeer dringende situaties worden
genomen, ontbreekt het rechters
aan tijd om alles uitgebreid te on-
derzoeken en uit te leggen, wat de
overtuigingskracht van een voorlo-
pige maatregel beperkt. Daarnaast
weten slachtoffers en hun advoca-
ten vaak niet waar en hoe ze een
verzoek om een voorlopige maatre-
gel kunnen indienen. Door het ge-
brek aan informatie en analyse
hebben staten en mensenrechten-

organisaties onvoldoende moge-
lijkheden om gefundeerd te protes-
teren tegen niet-naleving door sta-
ten. Internationale tribunalen heb-
ben namelijk geen internationale
politiemacht om naleving af te
dwingen. 

Het onderzoek van Eva Rieter
geeft personen en groepen die ge-
vaar lopen, informatie en argumen-
ten om internationale tribunalen te
overtuigen een voorlopige maatre-
gel te nemen. Tribunalen kunnen
de bevindingen uit het onderzoek
meenemen in hun overwegingen
en hiermee de kwaliteit en overtui-
gingskracht van hun voorlopige
maatregelen vergroten. 

BeterWeten: Mensenrechtenmaatregel onbekend bij slachtoffers
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Het pakking-
probleem
mag mis-
schien op
een vakan-
tiepuzzel 
lijken, niets
is minder
waar.

1985
Oudste Usenet-be-
richt dat volledig in
het Nederlands is
geschreven: "dit is
een test zoals je
ziet! einde test."

2003
De Wereldgezond-
heidsorganisatie
roept een ’global
alert’ af wegens een
nieuwe ziekte, die
korte tijd later de
naam SARS krijgt.


