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1 Introductie

Wat is Besliskunde? In het Engels is het “Operations Research”. Dat staat voor “Onderzoek naar
Bedrijfsprocessen”. Eén van de grote inspiratoren is de Deense ingenieur Agner Erlang die in 1917 als
eerste een kansmodel bedacht heeft om te berekenen hoeveel telefoon-“centralisten” er nodig waren
om een gegeven hoeveelheid gespreksaanvragen aan te kunnen: de Wachttijdtheorie was hiermee
geboren. Een andere inspirator is George Dantzig, die in 1947 het simplex algoritme publiceerde om
Lineaire Programmeringsproblemen op te lossen: een vraag die hij als adviseur van de US Air Force
had gekregen “to more rapidly compute a time-staged deployment, training and logistical supply
program”. Dit is nog steeds één van de meest succesvolle toepassingen van de Wiskunde. Het eerste
is een voorbeeld uit de stochastische Besliskunde en het tweede uit de deterministische.

Zelf werk ik binnen de stochastische Besliskunde. Mijn interessen betreffen stabiliteit en optimaal
sturen van netwerken van wachtrijen met behulp van Markovprocessen en Markovbeslissingsproces-
sen. Ik geef verder ook een theoretisch vak over Stochastische Processen als onderdeel van het
Mastermath programma. Ik werk samen met onderzoekers van Bedrijfswiskunde van de VU, die
actief zijn in bedrijfstoepassingen.

Op het moment nogal hippe toepassingen kun je vinden in de telecommunicatie, call centre model-
len voor het optimaliseren van het aantal in te zetten agenten, en problemen uit de gezondheidszorg
betreffende efficiënter gebruik van apparatuur, en reductie van de beruchte wachtrijen.

Is het dan geen typisch Delfts vak? Ja..., dat was één van de redenen om Besliskunde niet als
aparte leerstoel in Leiden te handhaven. De praktijk leert echter dat afgestudeerde Besliskundigen
uit Leiden door hun grondige Wiskunde-achtergrond een buitengewoon pré hebben: als je de theorie
die ten grondslag liggen aan de Wiskundige modellen beter doorgrondt, dan ben je beter in staat die
op een praktijksituatie af te stemmen. Leiden is één van de weinige universiteiten waar Besliskunde
onderdeel van de Wiskunde is, en niet ondergebracht is bij bijvoorbeeld Economie of Bedrijfskunde.

Het leuke van het vak is, dat je het zo theoretisch en praktisch kunt maken als je zelf wilt. Dat
geldt ook voor promotie-onderzoek in de Besliskunde: één van onze studenten begint in september
met een onderzoek bij het Ministerie van Defensie, naar het binnenkomende telefoongesprekken bij
hun call centre.

Als illustratie van mijn vak zal ik drie toepassingen bespreken, waar onze intüıtie min of meer
mank gaat.

2 Hoe win je een NIM-spel?

Het NIM-spel is een spel voor twee spelers dat al sinds de 16-e eeuw gespeeld wordt: als voorbereiding
maak je een aantal stapels stenen, bijvoorbeeld 3 stapels met 4,5 en 6 stenen respectievelijk. Om de
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beurt moet elke speler een stapel kiezen en daar net zoveel stenen vanaf pakken als hij wil. Hij moet
wel minstens 1 steen pakken. Degene die de laatste steen
pakt, wint.
Hoe kun je winnen? Is er altijd een winnende strategie?
Ja..één van de spelers heeft een winnende strategie. Om
dit te begrijpen, moeten we het aantal stenen in elke stapel
binair representeren: de binaire representatie geven we aan
met sub-index 2 [?], [?]. Dan

4 = (100)2, 5 = (101)2, 6 = (110)2.

We definiëren NIM-som x ⊕ y van twee getallen x, y als de
componentsgewijze som van hun binaire representaties (zon-
der ‘bijhalen’). Dus 4⊕ 5 = (001)2 = 1, 5⊕ 6 = (011)2 = 3.
N.B. ⊕ is associatief en commutatief, bovendien is x⊕x = 0
voor elk geheel getal x. Daarmee is 4⊕ 5⊕ 6 = (111)2 = 7.

Gegeven is een NIM-spel met n steenhopen van groottes x1, . . . , xn.

Lemma 1 1) Als de NIM-som 0 is, dan is deze ongelijk aan 0 bij elke zet van de volgende speler.

2) Als de NIM-som ongelijk is aan 0, dan kan de volgende speler die aan zet is, hem 0 maken.

In bovenstaand voorbeeld kun je hem 0 maken door 1 steen van de stapel van 4 af te halen.
Je wint gegarandeerd als de NIM-som ongelijk aan 0 is, wanneer jij aan zet bent: je maakt de

som gelijk aan 0 bij elke zet die je vervolgens doet. Als de NIM-som al 0 is, tja dan moet je maar
hopen op een fout van je tegenstander.

We geven de argumenten voor het bewijs van de tweede uitspraak. Laat s = x1⊕· · ·⊕xn. Laat d de
positie zijn (van rechts naar links genummerd, beginnend bij 0) van de meest linkse 1 in de binaire
representatie (s)2. Kies de k-de steenhoop als (xk)2 ook een 1 op positie d heeft (die bestaat!). Dan
kun je uitrekenen dat yk = s⊕ xk < xk.

Haal nu xk − yk stenen van de k-de hoop af. Dan krijgen we als nieuwe NIM-som:

t = yk ⊕ xk ⊕ · · · ⊕ xk−1 ⊕ xk+1 ⊕ · · · ⊕ xn = s⊕ xk ⊕ s⊕ xk = 0,

als k 6= 1, n, met de analoge afleiding wanneer k = 1 of n. Gebruik dat xk⊕· · ·⊕xk−1⊕xk+1⊕· · ·⊕xn =
s⊕ xk.

Dit bewijs geeft ook een methode om te bepalen hoeveel stenen je van welke hoop af moet halen
om NIM-som 0 te krijgen!

Het NIM-spel is een voorbeeld van een ‘onpartijdig’ spel. Hierbij hangt de collectie van toegestane
zetten alleen maar af van de fase waarin het spel is en niet van welke speler aan zet is. Bij alle
onpartijdige spelen blijkt er één speler te zijn die winnen kan afdwingen. Dit kun je aantonen door
de spelposities als knooppunten in een gerichte graaf te modelleren, waarbij er een pijl van knooppunt
a naar b gaat, als positie b door een zet uit positie a verkregen kan worden. Het analogon van de
NIM-som is de Sprague-Grundy functie g, met g(x) het minimale niet-negatieve gehele getal dat
ongelijk is aan de Sprague-Grundy functiewaarden van de knooppunten die vanuit x via een directe
pijl bereikt kunnen worden (mits de graaf geen cykels heeft!).
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3 Fraude-detectie

Als accountant van een bedrijf krijg je van de bedragen uit de boeken de volgende lijst met de eerste
twee significante cijfers (=cijfers6= 0) van elk getal onder ogen:

58 22 27 21 48 18 87 19 76 14 33 14 21 90 23 29 17 71 37 27
22 54 10 21 61 93 21 72 83 52 45 73 10 10 99 91 31 18 98 39
46 25 53 74 62 80 78 21 46 11 18 14 32 25 52 21 11 13 33 59
18 21 63 28 72 16 78 33 14 61 10 98 49 49 30 10 43 55 13 55
12 60 15 40 53 13 10 94 63 24 21 12 11 15 42 82 93 23 10 11
11 44 52 86 13 41 50 44 39 82 76 37 28 56 13 36 55 24 89 40
10 25 27 22 12 10 44 33 28 42 50 27 26 30 16 68 61 85 29 28
31 14 10 15 27 35 31 11 50 20 65 10 71 89 24 82 32 73 14 13
24 25 43 80 17 19 39 23 15 34 26 11 15 18 54 72 23 26 11 74
77 48 90 59 12 21 11 10 64 33 15 32 10 50 12 83 10 12 67 56

Is hiermee geknoeid of niet? Hoe kun je dit beoordelen? Een ‘agnost’ begint met maar eens naar de
eerste-cijfer-frequenties te kijken:

1-ste sign.cijfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9
fractie 0.29 0.195 0.105 0.085 0.095 0.055 0.07 0.06 0.045

Erg homogeen verdeeld is dat niet. Dat is precies het punt. Een fraudeur denkt (hopelijk) dat dat
wel zo is, maar de werkelijkheid is anders.

We geven het volgende voorbeeld. Stel je hebt D100 op de bank gezet. Voor rekengemak nemen
we aan dat je 20% rente per jaar krijgt. De begin-1 doet er 5 jaar over om een begin-2 te worden,
maar een begin-9 wordt in 11/20 jaar weer een 1! De eerste-cijfer-frequenties voor de komende 78
jaar staan hieronder gegeven:

1-ste sign.cijfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9
fractie 0.294 0.179 0.115 0.076 0.076 0.064 0.064 0.051 0.051

Dit is geen toeval: Ted Hill [?], [?] heeft bewezen dat rijen getallen die worden getrokken uit random
gekozen kansverdelingen voldoen aan de zogenaamde ‘Benford’s law: de kans dat het eerste signifi-
cante cijfer gelijk is aan d is

Pr( eerste significante cijfer = d) = 10 log(1 + 1/d).

Dat geeft de volgende tabel:

1-ste sign.cijfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kans 0.301 0.176 0.125 0.097 0.079 0.067 0.058 0.051 0.046

Als je nu een willekeurige rij getallen uit random gekozen verdelingen trekt, dan zal ongeveer 30,1%
als eerste cijfer een 1 hebben, 17,6% als eerste cijfer een 2, etc. Wat zal een ‘gnostische’ accountant
concluderen?

Ted Hill’s bewijs bestaat er onder meer uit het aantonen dat de Benford-kansverdeling de ‘enige’
kansverdeling is die schaal- en basis-invariant is: vertaling naar een andere munt-eenheid of verme-
nigvuldigen met een getal heeft dan geen effect op de eerste-cijfer-frequenties. Dat zou natuurlijk
ook niet mogen.
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uit [?]

Is dit idee praktisch toepasbaar? Ja, het is
gëımplementeerd in fraude-detectie software voor be-
lastingdiensten. Als er niet aan Benford’s Law wordt
voldaan, dan is dat tegenwoordig aanleiding om de
betreffende belastingaangifte nader te onderzoeken
[?]. Aandelenkoersen voldoen ook aan Benford’s
law, bevolkingstellingen van steden, de getallen in de
krant, zelfs de telefoonnummers in je mobieltje en de
Fibonacci-rij.

Hoe zit het met het 2-de, 3-de cijfer?? Ook daar is een wet voor: geef met Di het i-de cijfer aan,
dan geldt voor de kans dat de eerste k cijfers gelijk zijn aan d1d2 · · · dk:

Pr(D1 = d1, D2 = d2, ..., Dk = dk) = 10 log
(

1 + 1/(d1 × 10k−1 + d2 × 10k−2 + · · ·+ dk × 100)
)
.

Hoe vind je zo’n eigenschap? In 1881 viel het een zekere Newcomb op dat de laagste genummerde
bladzijden in logaritme-tafels het meest beduimeld waren, maar dat ze naar achteren toe steeds
schoner werden. Dit werd in 1938 door Benford her-ontdekt en de wet heeft daardoor zijn naam
gekregen.

4 Zijn er redelijke kiesstelsels?

Hoe redelijk is ons kiesstelsel? Hoe zou het huidige kabinet zijn samengesteld als ook tweede, derde,
.. voorkeuren zouden zijn meegewogen: het lijkt niet onwaarschijnlijk dat niet-PVV stemmers de
PVV op een vrij lage voorkeursplaats zouden hebben gezet? Iets soortgelijks was er aan de hand bij
de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 1992: Clinton had 43%, Bush Jr. 38% en Perot 19% van
de stemmen, waar uiteindelijk Clinton met een minderheid heeft gewonnen.

Hoe zou zo’n redelijk kiesstelsel er uit moeten zien? We gaan ervan uit dat iedereen een voorkeurs-
lijst opstelt, waarbij verschillende partijen even hoog gewaardeerd mogen worden. Eén verkiezings-
uitslag is de verzameling van evenveel voorkeurslijsten, als er stemgerechtigden zijn. Een kiesstelsel
is een functie op de collectie van mogelijke verkiezingsuitslagen, die aan elke partij een aantal zetels
toekent. In 1951 heeft Nobelprijswinnaar Arrow de volgende ‘redelijke’ eisen geformuleerd [?], [?]:

Unanimiteit Als in een uitslag iedereen partij A de voorkeur geeft boven B, dan krijgt A ook meer
zetels dan B;

Onafhankelijkheid van irrelevante alternatieven (OIA) Of partij A meer zetels krijgt dan
partij B hangt alleen af van de individuele voorkeuren voor A en B en niet hoe andere partijen
gewaardeerd worden.

We illustreren de OIA-eis met een voorbeeld. Stel er zijn vijf stemgerechtigden en drie partijen
A, B en C. Een eerste stem levert 3 punten, een tweede stem 2 en een derde stem 1 punt. Dus
als twee stemgerechtigden achtereenvolgende voorkeuren A, C,B hebben en drie voorkeuren B, A,C,
dan krijgt partij A de meeste punten. In een situatie met respectievelijke voorkeuren A, B,C en
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B, A,C (of C trekt zich terug uit de verkiezingen) wint daarentegen B. C bepaalt in dit geval of A
dan wel B wint. Dit kiesstelsel is daarom niet OIA.

De ‘Onmogelijkheidstelling’ van Arrow zegt nu dat Unanimiteit en OIA in een situatie van min-
stens twee stemgerechtigden en minstens drie partijen het bestaan van een dictator impliceren.

Wat is een dictator? Voor elke verkiezingsuitslag geldt dat partij A meer zetels krijgt dan partij
B als de dictator aan A de voorkeur geeft boven B, voor elk paar partijen A en B. Hij dicteert de
zetelverdeling!

Wat doe je hieraan? Er zijn suggesties om de OIA-eis te verzwakken. Die kan namelijk niet
goed omgaan met de situatie dat er evenveel partijen zijn als stemmers en de voorkeuren cyclische
permutaties zijn van elkaar. Een voorbeeld is de situatie van 3 stemmers en 3 partijen A, B en C,
waarbij de voorkeuren A, B,C, B, C,A en C, A,B zijn. Wat is nu een redelijke zetelverdeling onder
de eis van Unanimiteit en OIA?

Spannende materie! Het bewijs is in de loop van
50 jaar van vele A4’tjes tot eentje gereduceerd
([?], [?]).
Een essentieel onderdeel van het modernste be-
wijs in [?] is het Extreem-lemma. Dit lemma
doet de volgende uitspraak. Gegeven is een
willekeurige partij P . Elke verkiezingsuitslag,
waarbij P bij elke stemmer boven- of onderaan
komt, resulteert erin dat P of de meeste of de
minste zetels krijgt.

Hieruit volgt dan het bestaan van een
stemgerechtigde, zodat partij P de mees-
te zetels krijgt als hij P bovenaan zet, en
de minste als hij P onderaan zet.. de toe-
komstige dictator! Hoe zouden de laatste
Tweede-Kamerverkiezingen met dit ‘rede-
lijke’ kiesstelsel uitgepakt zijn?
En tenslotte...er zijn relaties te vinden met Brouwers’ dekpuntstelling en de ‘Hex’-stelling dat een
‘Hex’-spel altijd een winnaar heeft ([?]).

5 Conclusie

Met Besliskunde meer keus..
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