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Knuth en Schuh

Donald Knuth is niet te stoppen. Men zou denken dat
hij zo langzamerhand op zijn lauweren zou rusten, thuis
zijn grote huiskamerorgel zou bespelen en slechts de
deur uit zou gaan om nog ergens een eredoctoraat op
te halen, maar niets is minder waar.

Afgelopen jaar woonde hij in Tsjechië de première
bij van zijn multimediale orgelwerk Fantasia Apocalyp-
tica, gebaseerd op het het laatste boek van het Nieuwe
TestamentDe openbaring van Johannes en voorzien van
illustraties door Duane Bibby. Ik vermoed dat het werk
bij de doorsnee liefhebber van klassieke muziek even
veel (of even weinig) weerklank zal vinden als Frank
Zappa’s uitstapjes naar het componeren van klassieke
muziek (The Yellow Shark) maar het past wel in het idee
dat computers programmeren een kunstvorm is als vele
andere en zo’n uitvoering van Knuth’s muziek is een
geweldig mooie aanleiding voor gelijkgestemden om
samen te komen en te genieten van elkaars gezelschap
en goede luim.

Bovendien schrijft Knuth op volle kracht verder aan
The Art of Computer Programming, een boek in vele
delen als een gestaag uitdijend zonnestelsel, bestaan-
de uit zijn denkwijze en leerstof. Het is een ‚work
in progress’ waarvan de voltooide delen ingebonden
beschikbaar zijn terwijl kleinere deeltjes die vergevor-
derd zijn maar nog niet ’af‘ in paperback verschijnen,
’fascicle‘ genaamd en voorafgaande aan hun fysieke
verschijning als voor-deeltje (pre-fascicle) in PostScript
zijn te bekijken.

Een van die kleinste deeltjes in het Knuth universum
is The Art of Computer Programming, Volume 4, Pre-
Fascicle 9B, A Potpourri of Puzzles dat begin mei 2019
zichtbaar werd. Deel 4 gaat over ‚Combinatorial Algo-
rithms’, een onderdeel van computerwetenschap waar
één goed idee een programma een miljoen keer sneller
kan maken, aldus Knuth. De voorpublicatie van het
’puzzelboekje‘ is bedoeld als speels voorbeeld van de
manier waarop deze aanpak in de praktijk kan werken.

Knuth opent zijn voorwoord met fraai geformu-
leerde bescheidenheid in klassieke traditie van wel-
sprekendheid door de zeggen dat het niet zozeer zijn
bedoeling is de lezer te imponeren met dit werk maar
integendeel een kleine kring van lezers de mogelijkheid
te bieden om fouten in zijn manuscript aan te wijzen
voordat al te veel anderen deze zien ‚in de hoop dat ik
mij, op een zekere dag, niet langer hoef te verontschul-
digen voor wat nu nog slechts een hoopje schetsen is.’

��� �� ����

,�!�!�- � ��	��
��� �� �
����  

�-&� * ����.� ������� ��/�����
����.� ������� ��/������0
-������
�
1�� 
� ��� ������

����0� ���2��
+�����
����.� ������� ��/������
��.�������. ���2��
.
��.����.��
����
��������
�����.
�2�����
�
.
�2�����
�
�
����

�������� � �����	

� �� �	���� (�� ��� �� ��� ��� ���� I�� �������
���� �
 ��� ���� ����	������ ����%�����	� ���� ���� �����	�� ��� ��������� �

�������	 �	��	����	� ���	 ��� ���	� � � ���� .�������0 ���� �� ���� ���� ���
�
��� �� �	���� ���	���� �� ����� ���� ����� ��	��� �� �	������ �������� � � �

� � �

��� ����� ���� � 
���� ���������� ��� �����

� � �

��
���� ������� ����
������ ��  +!"� ��� �	��� ��//��� <��	� H� G������
����	��� ����

",4 J "3 K ,3 K 43 ��� #4, J #3 K 43 K ,3�

��� ����� ��� 	����	� �� ��� � �����	 ������ ���� ������� ���� � /�	� �� ���
������ 	��	����������� $ ����� ���	 �� ���� ��� ��������  :" J  3 K :3 K "3

L������ �� 6 +!"8�  4"� !4-MN��	����� ������ ������� ����� ��� ������� �����	
", J "3 K ,3 K  3� ����� ������� ��	� 	��������	�� ������������ �� ����	�
����	 ������ ��� �������� �������� �� ��� ����	� �
 ��� ������ 
�	 � � "�
��� �� 	����%� �����	� 
�	 � �J  4� >�� =����� L������������ ���� ����!���
O ! 6G������	  +7!8� 7P-M ��������� -!4- J -4K!4K44K-4� 6#+ 8�3 J ,+# J
#3K+3K 3� � � � � ��� ����� ���� �����	� ������� �
�
��� 
����
��� �
 �	��	 ��

Q�� ��� �� ��� ��� �
 ��� ��� ����	� �
 ��� ������ ������ �
 �� I��� ����
��������� ��� �����	 � �� � ��	
��� ������ ����	���� �
 �	��	 � �� 	����  4 �
 ���
��� �
 ��� J �� �� ��	�����	� ���	� �	��	 � � 4 ��� �� ���� ��� ��	
��� ������
����	������ ����� ��� �����	� 4 ���  ����� &���
�� $�� �� ��	�� ��� ���� ����
�	��	� ���� ���� ���� ��� 6��� ���	���� "#8� ������� �
 ��	� �	 ��� 	�����
������������� ;�	 ������� ���� � J  44 ���	��� � ���&�� ���	� ��������

� J !7 :7 7! !+7 + ""4 4 +-4"7 ,7# 7 , 44" !+,+! 4,-,# -#"#- :# #,
, ,77 +"-,7 !-7+" "!4#, --#:  ",## -4 #, +-:4+ #!+:- J ������ 6�	8

�������	�� �� !44+ �� @����� >��	��
<�� ��� ���� � ��������� �����	 �� 
���� �� � 	�������� ����9 �� ���

�	�� ����� �� ��� ����� �	��� � J 6�� � � � ����8��� ������� ���	���� "4 �����
���� ���	� ���%�	��	 ������� ��� �� ���� �K ������� �� ��� ������ ����� ��
��� ��� ���� �� ������� ��� �� ��� ������� 
�6�8 J ���� � � � � ��� ��� �
 ���
������� ��� �� ��� ����� �	��	 �
 ����� ������� $ �� ���� �� ��� ���	�
�	�� ��
��� �� ���� �������� ��� ��� �
 
�6��� K � � �K ��� K ��� 8 J ���� � � � � ��� ����

$ ������� �
 �K ������ �� ���� *������ ,�!� �" ��� � .����������������0
��� ����� �� � ����
���
�� �� � � ��� ��!��� �4�  � � � � � +� ��"�� �K �� � �
��

�
� �����
�
�� ������� � �
 �� 	������	 ��� �����	���� �� ��	���� ��� ������ ����
�	��	� ���� � ��������������� �� ������� ��	� ��	 ��� ���� � ������� ��

+ � �� � � � � � �� � �� � 4� 6��8

The Art of Computer Programming, Volume 4, Pre-
Fascicle 9B, A Potpourri of Puzzles, pagina 5

Zulk een bescheidenheid vergt een zuiver gevoel
voor balans. Het moet oprecht gemeend zijn en geen
vluchtig vermomde verwaandheid maar men moet ook
weer niet te ver gaan in het afwaarderen van het eigen
werk want waarom zou de lezer eraan beginnen als
de auteur het zelf niks vindt? In de Nederlandse lite-
ratuur is de ontstaansgeschiedenis van P.C. Boutens’
Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe een
aangrijpend voorbeeld hiervan. Een jonge dichter, Jan
S. van Drooge, zond Boutens wat werk ter beoordeling
en schreef er overdreven bescheiden bij dat ‚de betere
gedichten van zijn hand niet mede waren ingesloten,
daar hij de tijd voor dat werk nog niet gekomen achtte.’
Boutens, in een korzelige bui, zond alles per kerende
post terug aangezien ‚het zinloos was verzen te lezen,
aan welke de schrijver zelf al voorbij was.’ Korte tijd
later toen Boutens vernam dat de jonge man een einde
aan zijn leven had gemaakt, voelde hij zich daaraan
schuldig en jaren daarna eerde hij de jongeling door
een verzenbundel min ofmeer aan deze toe te schrijven.
(Zie ook Johan Polak,Het voorbeeldige boek, uitg. Balans
2006, blz 79, – overigens met behulp van ConTEXt
getypeset door Willi Egger).
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Knuth intussen is sympathiek, wars van arrogantie
en hoffelijk naar zijn lezers: ‚het zou mij verbazen als
het ’tagging algorithm‘ in antwoord 39 niet al eens
ergens eerder is gepubliceerd, al denk ik niet dat ik het
ooit eerder heb gezien.’ Voorts biedt hij 32 dollarcent
voor als iemand een waardevolle suggestie heeft voor
tekstverbetering en zelfs ’onsterfelijke glorie‘ komt
binnen bereik indien je naam daarna in het boek zal
worden opgenomen.

Het boekje zelf is duizelingwekkend doordat je, als
je de tekst leest, aanvankelijk de indruk kijgt dat het
allemaal heel goed is te volgen en zelfs anekdotisch is,
zoals het voorbeeld van ’mottige vermenigvuldiging‘
waarbij een veel van de cijfers onzichtbaar is. Het leest
vlot weg tot je je realiseert dat je geen idee hebt wat er
gebeurt. Er zijn kennelijk mensen die zo slim zijn dat
zelfs onzichtbare getallen herkend worden.

In het hoofdstuk ’Discrete dissections‘ wordt iets
besproken dat ik me vaag herinner uit mijn Montes-
sori lagere schooltijd. Een uit kleurige vlakjes opge-
bouwd vierkant moet worden opgedeeld in twee klei-
nere vierkanten waarbij de keurpatronen gelijk blijven.
Op school was het idee dat je door het maken van
dergelijke ’taakjes‘ spelenderwijs leerde rekenen. Het
rekenen heb ik er niet van geleerd maar het spelen des
te beter. Knuth laat zien hoe je dergelijke vraagstukken
op eenvoudige wijze wiskundig kan oplossen. Voor
deze puzzles ontwierp Knuth een toepasselijk font,
FONT36.

Knuth verwijst ook naar Fred Schuh (1875-1966), een
Nederlandse wiskundige waar ik nog nooit van had
gehoord. Online lees ik dat Schuh als kleurrijke ra-
diopersoonlijkheid bekend stond om zijn voordrachten
‚Hoe leert men denken?’ In Delft waren naar verluidt
zijn mechanica-colleges van een niet te overtreffen
helderheid en zijn meesterwerkWonderlijke problemen,
Leerzaam tijdverdrijf door puzzle en spel vormde voor
Knuth wellicht de inspiratie voor juist deze fascicle.
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‚Knuth’s keyboard’ zoals door hem geschonken aan het
Computer History Museum https://www.computerhistory
.org/collections/catalog/102667297
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