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elektronische boodschappen voor buiten- 
staanders geheim willen houden. Lang 
voordat  iemand hun nut voor d e  
cryptografie kon bevroeden, waren de 
elliptische krommen al ontdekt. 

Dit alles neemt niet weg dat men zich in de 
wiskunde, en zelfs in de zuivere wiskunde 
(tegenwoordig vaalc met de neutralere term 
fundamentele wiskunde aangeduid) we1 
degelijk rneer kan richten op toepassingen. 
Algebra leent zich uitstelcend tot het toe- 
lichlen van deze stelling. Kloosterman's 
thema aanhoudend, zal ik niet alleen de 
waarde van de algebra voor de wiskunde, 
maar oolc voor de directe toepassingen 
bespreken. 

Dit geeft meteen de tweedeling aan die ik 
in de rest van mi,jn rede heb aangebracht. 
In het eerste deel wil ik het hebben over de 
betekenis van algebra en de betekenis van 
het vale voor de wiskunde. In het tweede 
deel van deze rede kom ik toe aan het 
praktische nut. 

Algebra voor de wiskunde 

Wat is algebra? In woordenboeken komt 
men al gauw drie of meer betekenissen 
tegen. Twee daarvan zijn voor mijn betoog 
relevant. De eerste wordt door Van Dale 
als volgt omschreven: algebra is het deel 
van de wiskunde dat zich bezighoudt met 
de betrekkingen van grootheden die voor- 
gesteld worden door symbolen (letters). 

Een voorbeeld van zo'n grootheid die voor- 
gesteld wordt (loor symbolen, is een 
veelterrn. Zo is Fermat's vergelijking voor 

n: = 3 een betreklung die de veelterm 
xJ + ,$- z3gelijk nu1 stelt. De symbolenx, 
y, z uit dez,e veelterm zijn variabelen die 
elementen uit een verzameling als de ge- 
hele getallen v e ~  tegenwoordigen. Op clie 
verzameling onderscheiden we operaties 
als machtsverheffen en optellen. Het voor- 
beeld x3 + y3 - z3 is opgebouwd uit s, y en 
z met behulp van drie derde machtsverhef- 
fingen, een optelling en een aftrekking. 

De algebra is allereerst een wiskundige 
manier van recleneren door middel van het 
nianipuleren van uitdrukkingen met fol- 
mele symbolen. Als we bijvooibeeld, cle 
haakjes uitwerken in de veelter~n 

dan zien we dat de uitdrultking I oplevert. 
We concluderen da11 dat deze veelterm 
gelijlc is aan 1 .  De bewerkingen die scliuil 
gaan achter het 'haakjes uitwerken,' stoe- 
len op wetten die gelden voor de operaties 
'verrnenigvuldiging en optelling van 
veeltermen.' Het zal duidelijk zijn dat de 
manipulatieregels in het algemeen sterlc 
van de context afl~angen. 

Zoals ilc heb aangegeven, zijn optelling en 
vermenigvuldiging van getallen voorbeel- 
den van algebrai'sche operaties. De onder- 
liggende verzameling zou die van de gehe- 
le getallen, van de natuurlijke getallen, of 
van de reele getallen kunnen z,i,jn. Het 
maakt verschil wellce onderliggende ver- 
za~neling ~e Iciest. Bijvoorbeeld, in de na- 
tuurlijke getallen heeft de vergelijking 



geen oplossing: je ltunt 5 niet van 3 aftrek- 
ken. In de gehele getallen kun je we1 af- 
trelcken; x = -2 is een oplossing van de 
vergelijking .x + 5 = 3. In de reele getallen 
ltun je niet alleen aftreldcen, rnaar ook 
dele11 door een getal ongelijk 0. 

De ve~gelijkingen waarvan volgens Fe~mat 
voor 11=3 geen gehele oplossingen lnet 
waalden ongelijk nu1 te vinden zijn, heb- 
ben we1 oplossingen als de va~iabelen uit 
de reek getallen aflcomstig zijn: voor elke 
x en y is el de oplossing met z -waarde 

De lceuze van de onderliggende verzaine- 
ling is dus van groot belang voos het a1 of 
niet bestaan van oplossingen van vergelij- 
kingen. Deze verschiliende ondesliggende 
veszamelingen kornen tot uitdsulcking in 
de soost operaties die beschikbaar zijn en 
in de wetten waaraan die operaties vol- 
doen. Voor de natuurlijlte getallen, de ge- 
hele getallen en de seele getallen gelden 
aciltereenvolgens steeds meer wetten die 
van belang zijn voo~  he1 herschrijven en 
veseenvoudigen van vergelijkingen en, 
uiteindelijk, voorhet vinderi van oplossin- 
gen. 

Figlilir 1. De reele nulpu~zteiz vaiz 
x3 + y.? - 2 . 

Modulo rekenen 

Ik wil nu een voorbeeld behandelen van 
optellen, aftrekken, vennenigvuldigen en 
inachtsverheffen op een iets andere verza- 
meling dan die van de gehele of de ~ee le  
getallen. De verzameling waarop we onze 
opelaties laten we~ken bestaat uit de getal- 
len 0 tot en met 23. Deze verzameling zal 
ik aanduiden als de getallen modulo 24. 
Wanneer we een willekeurig geheel getal 
tegettkotnen, bijvootbeeld 80, dan zal ilc 
ve~staan onder " 80 modulo 24" het unieke 
getal tussen 0 en 23 (Oen 23 n~eegerekend) 
dat de rest is bij deling van dat getal door 
24. In ons voorbeeld leve~t deling van 80 
door 24 een rest ter g~ootte 8, dus 80 
rnodulo 24 is 8. 

Optellen van getallen modulo 24 geschiedt 
zoals gebsuilcelijk voor gehele getallen, 
inet dienverstandedat hetsesultaat modulo 
24 genomen moet worden. Een interpreta- 
tie hiervan in de alledaagse praktijk gaat 
als volgt: als het nu 16:OO uuris, dan zal liet 
over 80 uur (96 rnodulo 24) :00 uur, 
dat wil zeggen00:OO uur zijn. Vandaar, dat 
modulo 24 of rnodulo 12 rekenen ook we1 
Mokrekenen genoernd wordt. 

Aldus kurinen we getallen ~nodulo 24 op- 
tellen. Beperlten we ons tot de gehele 
getallen modulo 24, dan kunnen we ze ook 
verlnenigvuldigen zoals we dat bij gel~ele 
getallen gewend zijn. Aftreklten is even- 
zeer mogelijk, m a x  delen niet.g 

Vanzelfsprekend kunnen we 24 ook door 
een ander getal (de modulus) vervangen. 
De modulus van dekilometerteller van uw 
auto is waarschijnlijk 100.000of 1.000.000, 





schillende andere objecten, op verschil- 
lende plaatsen in de wislcunde. De groep 
van de icosaeder bijvoorbeeld, lean ook 
gezien WOI-den als groep van alle permuta- 
ties van een ve~,za~i~eling van 5 elementen, 
ofals gloep van alle sym~netrieen van de in 
figuur 3 algebeelde graaf. Het begrip 
'groep' legt dus verrassende verbanden 
tussen verschillende meetkundige objec- 
ten. Deze observatie is in zelcere zi11 terug 
te voelen tot de illustere intreerede die 
Klein hield in het jaas 1872 aan de Unives- 
siteit van E~langen. Daarin unificeel.de hij 
de Euclidische, de projectieve, en de 
hyperbolische meetlcunde door ze va~luit 
de symmet~iegroepen te beschouwen. Dit 
gezichtspunt, dat belcend is geworden als 
het Erlanger Progranl, heeft grote invloed 
gehad op de meetlcunde in de erop volgen- 
de jaren. 

Ik geef als voo~beeld nog eel1 oneindige 
selie gtoepen. Vool elk getal p bestaat el 
eel1 eenvoudige groep, de cyclisclze gr oep 
genaamd, die p~ecies 13 elernenten heeft. 
Deze gloep heeft een element, dat 

voortbrenger heet, met de eigenschap dat 
alle andere elementen te verkrijgen zijn 
door de voo~tbrenger herhaald met zich- 
zelf te vennenigvuldigen. Deze groep is 
voor te stellen als de groep van draaiingen 
van eel1 regelmatige p-hoelc in het vlalc. 
Als voortbrenger kan men dan de draaiing 
om de kleinst mogelijke hoek kiezen. 

Net zoals getallen te ontbinden zijn in 
priemfactoren, zo zijn eindige groepen op 
te delen in 'priemfactoren'. Deze 
gsoepsanaloga van psiemgetallen heten etz- 
kelvo~tdige gioeperz. 

ECn van de grote wiskundige prestaties 
van deze eeuw is dat deze bouwstenen van 
de eindige groepen zijn geclassificeerd: 
alleenkelvoudige groepen zijn bekend. De 
lijst is te ingewiklceld om hies te beschrij- 
ven. Een opmerkelijlc feit is dat, op een 26- 
tal groepen na, elle e~lkelvoudige groep in 
een oneindige serie thuis hoort. Een van 
die oneindige series wordt gevosmd door 
de cyclische groepen waarvan de onder- 
liggende verzarneling een prierngrootte 
heeft. De 26 'sporadische' groepen heb- 
be11 veel weg van een periodiek systeem 





voor de hand dat hij van nut is bij de 
fo~malisatie van de wislcu~lde en, in het 
vervolg hiervan, de ve~ificatie van wis- 
kundige uitsp~alcen en bewijzen. Immers, 
niet alleen alle uitspraken, maal oolc alle 
afleidi~lgs~egels die wiskundigen voo~  hun 
ledene~i~lge~l gebruilcen, zijn 26 eenduidig 
op te schrijven, dat ze machinaal leesbaar 
en ve~we~ltbaa~ zijn. Deze naaI de logica 
neigende aspecten van de algebra hebben 
de laatste jaen een grote o~ltwildteling 
doo~gernaalct." Ik zal hiel echte~ niet ver- 
der op ingaan en de besp~eking van de 
betekenis van algeb~a afsluiten met de 
beloofde simpele vlaag 

Het ver~l~oeden van Artin 

De vlaag staat bekend als het vermoeden 
van A~tin. Om de vlaag te apprecie~en 
nemell we ecn p~iemgetal p in gedachten 
en gaan we na welke getallen ongelijlc 0 
een macht van 2 modulol) zijn. Voo~  1) = 5 
zijn de achte~eenvolgende machten van 2, 
te beginnen bij de nulde macht: 1,2,4 en 3, 
wa~lt dat is 8 modulo 5. De daa~op volgen- 
de macht is wee1 1, waalnade~ij zich blijtt 
he~halen Ondellland is ellc getal modulo 5 
ongelijk 0 als macht van 2 modulo 5 ge- 
sch~even. 

Dit lukt niet als wey = 7 nernen, want 3 is 
gem macht van 2 ~nodulo 7. Immers, de 
machten van 2 zijn achte~ee~lvolge~ls 1,2, 
4 en 1 (want dat is 8 modulo 7). Daan~a 
blijft de ~ i j  zicll weel he~halen, dus 3 komt 
nooit aan bod. 

Laten we lcortweg een getal voortbterzger 
r~zodi~lo p noemen als elk natuurlijk getal 

o~lgelijk 0 modulo p een macht van dat 
getal ~nodulo p is. Aldus is 2 we1 eel1 
voortbrenger modulo 5, maar gCCn 
voostbrenger modulo 7. De terminologie 
is zo gekoze~l dat 2 precies dan een 
voortbrenger modulop is als de verrnenig- 
vuldigingsgroep van de elementen onge- 
lijk 0 rnodulo p een cyclische groep is met 
2 als voortbrenger. 

Enig rekenwerk voorldeine modulip leert 
dat 2 eel1 voortbrenger modulo p is voor 

Zo lijken we oneindig door te kunnen 
gaan. En dat is nu precies de vraag: bewijs 
dat deze rij niet stopt, dus dat er oneindig 
veel priemgetallen p zijn zo dat 2 een 
voo~ tblenger modulo p is. 

Deze vlaag kan teluggevoerd wo~den tot 
Gauss, die ~ o r ~ d  1800 op dit gebied actief 
was. Maar ze is vel~loemd naal A~tin, die 
enige tientallen ja~en geleden eel1 kwanti- 
tatieve versie ervall prese~lteerde.'" 
De uitspraak dat ex oneindig veel priem- 
getallen y zijrl zodat 2 een voortb~enges 
modulo p is, volnrt het voorbeeld dat ilc 
nog wilde geven van eel1 eenvoudig te 
fo~rnuleren veunoeden dat uiterst moeilijlc 
te bewijzen is. 

Ook hier lijlct de oplossi~lg tlouwens niet 
ver weg. I11 1986 heeft Heath-BlownI5 
bewezen dat tenrninste 6611 val de drie 
getallen 2,3 of 5 een voortbrenge~ modulo 
p is voo~  o~leindig veel priemgetallen p. 
Het zou eeil grote velrassing zijn, als el een 
eenvoudig bewijs voor zo'n eenvoudig 



ver~noeden zou verschijnen. Ik acht de 
kans erop niet groot. 

Het praktische nut van algebra 

Dan kom ik nu toe aan het tweede cleel van 
mijn rede, waarin ilt het praktische nut van 
algebra bespreken zal. Het karakter van de 
algebrabrengt met zich meedat praktische 
toepassingen van de algebra vaak tot stand 
Icomen via andere deelgebieden van de 
wiskunde. Ik stipte zo'u toepassing a1 aan 
toen ik het over cryptografie had, waar 
psierntesten gebruikt worden. Ik wil IJ 
graag nog een praktische disc~eet-wiskiun- 
dige toepassing van deze soort schetsen.Ih 

Een radarprobleem 

Bij gebruik van radar wordt een signaal 
uitgezonden en, na ten~gkaatsing op het te 
lokaliseren object, laten we zeggen een 
passerendvliegt~lig, weer opgevangen. tlet 
tijdverschil tussen opvang en verzending 
zegt iets over de plaats van het object. De 
verschuiving in frequentie, veroorzaalct 
door het Doppler-effect, zegt iets over de 
snelheid waarmee het zich voortbeweegt. 
Door niet een signaal, maar een aantal in 
frequentie en tijd verschillende signalen 
uit te zenden en op te vangen, ltan een 
grotere precisie bereikt worclen. Dus, in 
plaats van CCn signaalstoot met een vaste 
frequentie, zenden we een pakliet van 11 in 
frequentieverschillencle signalen op~z ver- 
schillende opeenvolgende tijdsintervallen 
uit. We hebben nog de keuze wellte fi-e- 
quentie eerst, en wellcedaarna wordt uitge- 
zonden, enzovoort. Zo komen we tot een 

uitzendpatroon dat2-climensionaal is weel 
te geven: de uitgezontlen signalen c o ~  I es- 
pondereu met zwarte hokjes op een r l  x 11 
vierkant; horizontaal is de tijd uitgezet, 
velticaal de frequentie. Afstand en snel- 
heid van het passerencle vliegtuig zorgen 
voor een verplaatsing van het ontvangen 
patroon in het tijd, frequentievlak. Bij juist 
geltozen schaling, kunnen we van een uni- 
forme verschuiving in het vlak uitgaan. 
Om nu de afstancl en snelheid nauwke~ui- 
ger dan met CCn enkel signaal te bepalen, 
moeten we de verscl1uiving van het bin- 
nengekomen patroon ten opzichte van het 
uitgezondenpat~ oon zo goed mogelijk vast- 
stellen. Hiertoe is het van belang dat cle 
identificatie van het binnengeltomen pa- 
troon met een verschuiving van het 
oorspronkelijke patroon zo zuiver moge- 
lijk is. Dit Itan bereikt worden doo~  het 
i~itzendpat~oorr zo te kiezen dat elke vete- 
schuiving tot een gsoot onderscheiti met 
het oorspronlrelijke patroon ieidt. 

Als we het volgende patroon kiezen 

waar iz = 6 en cie tonen bij elk volgend 
interval een staple afnemen in frequentie, 
dan iseen diagonale ve~schuiving richting 
zuid-oost slecht te onderscheiden van het 
oorspronkelijke patroon. Dit speelt na- 
tuurlijknogstelke~ voorcliago~~aalpatronen 
waarin il groter- is. 
Een zeer goede I~anclidaat bij g~ ootte 17 = 6, 



waal ellce ve~schuiving in het vlak weinig 
ove~ee~lktomst vel toont met het oo~sp~o~lkce- 
lijke patroon, is hie~onder weelgegeven. 

Nu heeft elke verschuiving ten hoogste 
CCn holcje gelneen met het oorspronlcelijlce 
uitzendpatroon. Betel Icunnen we ons niet 
wensen." 

Met beh~~lp  vande algeb~alcunnen we voor 
ellce rl van de v o ~  m y - 1,  waal peen p~iem- 
getal is, zo'n patloon const~uc~en. '~  0111 

die const~uctie  i it te voelen, moeten we 
een voo~tb~enger ~nodulo p lciezen Voo~  
het geinalc kies ik 1) 26 dat 2 een 
voo~tb~engc~ rnodulo p is. Het patloon 
bestaat dan p~ecies uit die palen van tijd i 
en riequentie j waalvool geldt dat j gelijlc 
IS aan de ( 1  - 1)ste macht van 2 ~ilodulo p. 

Het hestaan van een voortbrenger ~nodulo 
19 is essentieel orn via deze constructie eel1 
uitzendpat~,oon met ten hoogste CCn hokje 
overlap na verschuiving te verhijgen. 

Dit typeert de sol die de algebra vaker 
speelt. Het helpt ons met groot gernak eel1 
eind op weg. Maar we ko~nen er niet mee 
tot een volledige oplossing. In dit geval 
rnissen we nog constructies voor grootten 
van het uitzendpatroon die niet van de 
vonn 13 - 1 lnet 13 een prie~ngetal zijn. 
Andere discreet-wislcundige technieken 
zullen dan te hulp ~noeten lcomen. Maar 
die zal ik hiel. 11iet verder bespreken. 

Er zit nog een interpretatie van het ver- 
moeden van Artin in dit probleemdie ik ter 
afsluiting van de radarsignalen graag nog 
even vemield. Als Artin's ver~noeden waar 
is, dan zal er altijd een geschilct uitzend- 
patroon met 2 als voortbrenger geconstru- 
eerd Icunner~ worden dat voldoende groot 
is. Danltzij het resultaat van Heath-Brown 
voldoet de constructie zeker aan die eis als 
we naast 2 ook nog 3 e11 5 als mogelijlce 
voortbreengers nemen. 

Voor p = I I levell dit bijvoorbeeld het 
onderstaande ~~itzendpatroon.'" 

Modelvorming 

Tot zovereen toepassing van de algebra in 
de discrete wislcunde, die op haar beurt 
weer van direct nut is voor pralctische 
toepassingen. 

In het algelneen zien we bij toegepast 
wislcu~idig w e ~ k  vaak het volgende pa- 
troon. Vanuit de paktijk lcomt een wis- 
ku~idig model naar voren. Daarnet was dat 
een discreet-wislcundig model van uit- 



zendpatronen. Binnen dit model is dan een 
PI-oblee~n geformuleerd. Dat kan de vraag 
naaseen configuratie zijn die aan bepaalde 
eisen voldoet. In het ~adarvoorbeeld is het 
de vraag mar eel1 uitze~ldpatroon met mi- 
ni~nale overlap bij verschuivi~igen. 

Wet woord 'PI-obleern' staat hies eigenlijk 
voor eel1 hele ltlasse van problemen, voor 
elke waarde van de parameters in he1 mo- 
del 6611. Bij de uitze~ldpatronen bijvoor- 
beeld is er 6611 parameter, namelijk de 
grootte rl van het uitzendpatroon. Ook het 
ver~noeden van Fer~iiat kent zo'n parame- 
ter, daar is het de exponent 12. 

De gevonden constructie voor uitzend- 
patlone11 in deze optiek samenvattend, 
hebben we eel1 mechanische methode, of- 
we1 nlgor-itrlze, om het problee~n op te 
lossen  nits de groottep-1 bedraagt met p 
een priemgetal. Op deze algoritmiscl~e Itant 
wil ilc wat nader ingaan. 

Algebra, zo hoorde U, betreit het manipu- 
leren van uitdrukki~lge~l met for~nele sym- 
bolen, dieupe~ aties op verza~nelinge~l voor- 
stellen. Daar waar tle elementen van zo'u 
verzarneling en de bijbehorende operaties 
goed op eel1 computer zijn weer te geven, 
staat ons weinig in de weg 0111 de algebra 
te automatiseren. Het lormele aspect van 
de algebra vergemalckeli,jkt dit. 111 de zes- 
tiger en tell dele zeventiger jaren waren 
computergeheugens nag liiet grootge~ioeg 
om grote symbolische uildruldcingen corn- 
fortabel te bewerken. Nu is die situatie 
sterk verbeterd. 

Dientengevolge is de afgelopen jaren veel 
aandacht besteed aan het bruiltbaar malten 
van algebra~sche operaties op computer. 
Dit vraagt 0111 een benadering van de alge- 
bra, waarbij men zich niet slechts om exi- 
stentie bekommert rnaas oolc om constl LIC- 
tie, en vervolgens 0111 snelheid van con- 
structie. Zo zijn er d ~ i e  fasen die een algo- 
rit~ne in wording op weg van theorie naas 
prakti,jk doorloopt. 

Net is ~iiet altijd mogelijk 0111 een ellicien- 
te oplossiilg te vinde~i Daa~om l ~ ~ i d t  een 
wat realistische~ streven: zo vei mogelijk 
te komen op de t ~ a p  {net de chic ireden 
Existentie, Efiectiviteit en EtficiEntie, die 
ik voor het gemak de E-trap znl noemell: 

Ter illustsatie passen we deze driedeling 
toe op de stevige twintiger r~it het begin 
van ~nijn recle, wiens probleem bestontl uit 
Iiet werpen van een lasso om de horer-is van 
eel1 stier. Eerst is de existentie van een 
oplossing aau de orde: de werper steit zich 
zo opdathet ~ O L I W  ciehosens haalt en maakt 
de lus groot genoeg. Aid~ts wordt aan de 
noodzakelijite en liefst voldoende voor- 
waarden voor een geslaagde worp vol- 
daan. In de wiskunde is het bestaan van 
gehele oplossinge~l van de vergelijltilig 

een onopgelost p~obleem. voor de oplos- 



sing waarvan geen algoritme bekend is.2o 

In  de eflectieve fase wil de lassowerper 
een methode vinclen die de lasso op de  
gewenste plaats brengt. Onze twintigel is 
d a a ~  ciuidelijk blijven steken. 

In de wisl i~~nde is het vinden van reek 
oplossingen van een stel veeltermver- 
gelijkingen met gehele coefficienten een 
effectief, Inaal lang niet altijd praktisch 
oplosbaar probleem.?' 

Mocht de lassowel perooit aan de efficien- 
tie van zi.jn wespprobleern toeltomen, dan 
zal hi-j zicli bekwarnen in het uitvoeren van 
een geslaagde worp zonder zelf om te 
vallen of ande~.szins teveel energie te ver- 
liezen. 

Als een wiskundig probleem algoritmisch 
voldoende efficient is, karl het in een 
bl.uikbaa~ cornputel-p~.ogramma uitmon- 
den. Viade E-tmp zien we hoe de abstracte 
algeb~a, veelal opererend op de existentie 
ti.ee, via de efficientie tree in verbinding 
geb~acht lean worclen met de pralctische 
kant van cle zaak. De aard van het werk in 
de drie fhsen verschilt. De existentiefase is 
abstract algebraisch van ka~,alcter. Is er 
ee~lmaal een efficie~ite oplossing, dan zal 
het implementeren ervan nog een apart 
stuk vakmaiischap vereisen. 

De ingenieur 

Zo kom ik tot een intelpr.etatie van wat je 
nil aan nlgeb1.a hebt, welliclit meesdanooit 
te vol.en. Daarbij ~.icht ilc me vool-namelijk 
tot cle ingenieill. die wiskunde toepast. 

Zoals gezegd, komeri de toepassingen van- 
uit de pralctijk de wiskunde binnen via een 
wiskundig model. Dit model kan bestaan 
uit een stel veelteimvergelijkingen, een 
stel differentiaalvergelijkingen, of eeri an- 
dere wislcundige structuur, zoals de  
uitzendpatronen van radarsignalen waar 
ilc eerder over sprak. 

Bij de oplossing van in dat model gefor- 
muleerde problemen zou de algebra een 
bijdrage kunnen leveren op een of meer 
van de volgende drie maniesen, clie ik kort 
heb samengevat in een 'altesnatieve' ABC- 
formule: 

A. De A stelt 'Algoritmische plaatsbepa- 
ling' voor. Daa~.bij gaat de ingenieur na 
hoe het geparametriseerde probleem op de 
E-trap gesitueerd lcan worden. Zo wordt 
vastgesteld of het problee~n iiberhaupt we1 
een oplossing heeft, en zo ja of er een 
effectieve, dan we1 een efficiente oplos- 
sing is. Zonodig wordt het model bijge- 
steld om hoger op de E-trap uit te Icomen. 
Hier is sprake van eeri afweging van belan- 
gen: aan de ene kant moet het wiskundige 
probleem efficient oplosbaar zijn, aan de 
andere kant moet het wiskundig model de 
weskelijkheid voldoende nauwlieurig 
weergeven. Voor efficiente oplosbaarheid 
is in de regel eenvoud van het model ver- 
eist, een vereiste dat op gespannen voet 
staat met de wens van nauwlte~~rige weer- 
gave. 

B. De B staat voor 'Bouwstenen'. Ik be- 
doel hiermee de mogeli.jke constmcties 
die de algebm lcan leveren voor een oplos- 
sing. Denkt U aan de elliptische lcrommen 
voor een priemtest bij cryptografie, of 



aan de voortbrenge~s modulo p voor 
radarsignalen. 

C. De C staat voor 'Co~~iputerondersteuild 
algebra'fsch wcrk' of kortweg coi~zputerl 
algebra. Dit is het gebruik van de bestaan- 
de, op de computer geimplementeerde 
algo~itmen. Zij geven ruirnschoots de ge- 
legenheid tot he1 uitvoeren van allerlci 
algebraische standaardbcwcrkingeu, va- 
rierend van hct oplossen van Meine stel- 
sels veeltermvergelijkiligen en he1 ont- 
wikkelen van Taylo~reelcsen, tot het vin- 
den van primitieven bij integratie. Daarin 
zit veel algebraische icennis, waarvan een 
deel pas tot stand kwa~n nadat de grote 
symbolische relcencapaciteit van de liuidi- 
ge computers duidelijk werd. 

De onderdelen A, B en C hoeven niet 
noodzakelijk in de gepresenteerde volgor- 
de afgewerkt te worden. Zij geven alleen 
categorieen aan waarin algebra van bete- 
kenis kan zijn voor toepassingen. 

Toegepaste wislrunde 

Maar, vraagt U zich wellicht af, hoe zit dat 
met de belang~ijlce sol en de gcvestigde 
reputatie van vakken ais de analyse en de 
numerieke wiskunde? Zijn die nu volledig 
aan de kant gezet door algebraische ~liani- 
pulatie? Integendeel, de computeralgebra 
zal in toepassingen goed kunnen sanien- 
werlcen met deze vakken, en zal ze zeker 
niet vervangen! 

Bijvoorbeeld voo~  numerielc-wiskunclige 
toepassingen kan programmatuur aange- 
maalct worden in dezelfde cornputel-omge- 

ving als waar de algeb~a~sche fo~nlules 
bewerkt worden. In die omgeving Itunncn 
foutenscliattingen voo~ numet ielce be1 e- 
Iceningen met behulp van  compute^ algeb~a 
bepaald worden De integiatic van nume- 
rieke wiskunde en algebra in een compu- 
t e ~  wc~komgeving is nabij. 

De algebraische speu~tocht naar oplossin- 
gel1 van een stel diffe~entiaalve~gelijlcingen 
zal vaak blijven stelten in de existentie- 
fase vande E-t~ap. Alle gebruikelijlte t~ans- 
fo~maties en substituties, daa~entegen, a1 
het herschrijfwerk tot een normaalvorm 
en de test of er toevallig een algebraische 
opiossingis, wolden doorcoiiipute~ algeb~a 
tot een stel eenvoudige hanrlelingen gere- 
duceeld. 

Het gebruik van algebra 

Moeten ingenieurs vanwege de ABC-fol- 
mule de hele algebra kennen? Het ant- 
woord luidt: nee, maar ze moeten el we1 
voldoende vertrouwd mce zijn om de goe- 
de weg te vinden. Zoals de autorijder 11et 
functionel-en vande motor nauwelijks hoeft 
te kennen om te kunnen rijden, zo hoeft de 
gebruiker van veel wisltundige algoritmen 
alleende invoer en deuitvoerwiskundig te 
herkennen. 

Het doet er voor gebruikers niet toe dat 
factorisatie van een getal in p~iemgetallen 
elliptische krommen gebruikt. Het is voor 
hen van belang te kunnen verifieren dat het 
resultaat correct is. In het geval van 
factorisatie beteltent dit clat aan de gebrui- 
ker (op aanvraag) een bewijs gepresen- 
teerd wordt dat de factoren priem zijn en 



dat liet p~odukt  van cle priemfactoren weer 
l ~ e t  ingevoe~cle getal geeft. 

Evenzo v o o ~  het plimitivelen. Het doet el 
niet toe dat  el zeel g e a v a n c e e ~ d e  
a lgo~  itmen g e b ~  u ~ k t  wolden om een geslo- 
ten voim v o o ~  de integ~aal van een uit- 
d~ultltirig te vinden: de g e b ~ ~ ~ i k e l  kan zelf 
eenvoudig nagaan dat differentieren van 
het eiiid~esultaat weerde ingevoelde func- 
tie opleve~ t. 

Ue pxallel van de algoritmische algebra 
met cie auto k a ~ i  doo~,get~,oklcen worden. 
Zoals el. auto~no~iteurs zijn die weten wat 
el. onde~  de n~otorlcap te vinden is, zo 
z~~ller i  el- ool; wiskundigen en ingenieurs 
zijn die de p~ogramma's kennen en kun- 
nen bijstellen. Zoals e~ .a~ t to~nakers  zijn, zo 
zullen el comp~~tel-geschoolcle algebsaiti 
zijn 0111 nieuwe algol~it~nische verworven- 
heden van de algeb~a te implementeren. 

De computer-werltomgeving 

Veel van wat nuttig is voor ingenieus die 
algeb~a toepassen is ook van betekenis 
vooi wiskundigen. Voor de wiskundige is 
de algeb~a een leefwereld op zich, waar 
eindigeg~oepen als het Monsterwonen, en 
waar meel dan voldoe~lde uitdaging en 
bevrediging gevonden kan worden om de 
echte weleld te vergeten. Ook in deze 
we~eld  d~ing t  de co~nputel door in zijn 
f~inctie van leveranciel van ~eltenfaciliteit, 
van h ~ i l p  bij  experimenten e n  bij 
visualisatie. 

hulp bij het vinden van afleidingen, en als 
hulp bij de specificatie van wiskundige 
problernen. Er is spralte van een beschei- 
den begin in deze richting, dat mijns in- 
ziens kan leiden tot inspirerende compu- 
ter-werkorngevingen voor wiskundigenen 
ingenieurs. Ilt hoop ook aan deze ontwik- 
kelingen bij te Icunnen dragen. 

Ue laatste is de waardering voor het 
bedrijven van wisltunde om de wislcunde 
onder druk komen staan vanwege de grote 
nadrulc op lnaatschappelijke toepasbaar- 
heid. 

Do01 bezuinigingen en externe redenen 
(zoals het enorme aanbod uit oostelijke 
landen) is er voor een betreklcelijk groot 
aantal zeer goede gepromoveerden geen 
geschikte academische baan te vinden. 

Gegeven deze moeilijkheid, dienen 
vormgevers van het universitaire wiskun- 
de-onderwijs er voor te zorgen dat de 
aangeboden wiskunde goed aansluit bij de 
toepassingen. In de onderzoel;sschool 
EIDMA voorde discrete wiskunde en haar 
toepassingen, die we dit jaar hebben opge- 
richt, zullen we ons sleclits ten dele op de 
academische wereld als baangever rich- 
ten. Het vertrouwen dat we hebben in een 
goede aansluiting bij de niet-universitaire 
arbeidsmarkt voor wiskundigen ligt 
verankerd in de toepassingsrnogelijkheden 
voor de discrete wiskunde. 

I n  de toel;omst zal hij waa~.schijnlijk ook 
behulpzaam zijn als bewijsve~ificator, als 



Concluclerend wil ik twee clingen stellen; 
en we1 

- in de eerste plaats dat het abstracte vak 
algebra onver~ninderd tot de verbeel- 
cling van zijn beoefenaxs blijft spreken, 

- en in de tweede plaats dat, via cle E-trap 
van abstracte existentie naar computer- 
implementatie, er betere verbindingen 
tussen algebra en zijn toepassingen 
lto~nen dan er ooit geweest zijn. 

In Van Dale Icornt onder het kopje 'alge- 
bra' de uitdrukking 'dat is algebra voor 
mij' voo~. Ik hoop clat U na de rede deze 
woorclen niet in de moncl zult nemen, want 
volge~ls Van Dale beteke~le~l ze 'daa~ 
begrijp ik niets van'. 





Ilc wil deze rede besluiten met enkele 
woorden van dank. 

Hooggeleerde Rector MagniTicus, beste 
Jack van Lint. Ik waardeer het ten zeerste 
dat U, tezarnen met de overige leden van 
het College van Bestuur, mij aan deze 
Universiteit hebt willen benoernen. 
Teza~nen met De Bruijn en Seidel hebt U 
het gezicht van de discrete wiskunde in 
Eindhoven, in Nederlaild, en zelfs in cte 
wereld op erg oorspronkelijke en kwalita- 
lief indrukwekkende wijze bepaald. Daar- 
door is de vakgroep Discrete Wiskunde, 
waar ik nu werk, een zeer levendige en 
gerenonl~neerde geworden. Ik beschouw 
het als een voorecht er te mogen werken 
en een uitdaging het grote voorbeelcl dat U, 
De Bluijn en Seidel alle drie hebt gegeven, 
na te volgen. Daarbij prijs ik me te ineer 
geluldcig alle drie regelnlatig op de werk- 
vloer aan te treffen. 

Ik ben oolc zeer vele anderen aan deze 
Universiteit dankbaar voor hun open hou- 
ding en vriendelijke onclersteuning bij hct 
werk. Dit geldt in het bijzonder voor de 
leden van de vakgroep Discrete Wiskun- 
de, de studenten incluis. Het is me eel1 
grote vreugde dat zij zo'n plezierige 
werkomgeving vormen. 

gehad om het instituut CWI, en de hoogle- 
raren Baayen, Buekenhout, Hazewinkel 
en Springer te bedanken voor hun belang- 
rijke 101 in ~nijn leven. 11~ wil claaraan 
toevoegen dat er aan het CWI veel Inensen 
verbonden zijn met wie ik nu al jarenlang 
met veel genoegen sarnenwe~k. Gelukkig 
kan deze samenwerking, mede via het 
o~~derzocksinstituut RIACA, voortgezet 
worden. 

Nu ik stil sta bij dit bijzonder nlo~nent van 
mijn leven, wil ik ~nijn ouders laten weten 
dat hun aanwezigheid deze int~eerede tot 
een zeer intense belevenis maakt. 

Speciale dank gaat naar Chsistel, die er 
bijna altijd is voor onze kindelen als geen 
van beide ouders aanwezig is. Als 'de~de 
ouder' hebje de afgelopen twaalf ja~en het 
gezin perfect aangevuld. 

Dan wil ik nog dank betuigen aan mijn 
gezin, a1 zou ik niet weten hoe. De stabili- 
serende en vitalisesende werking die van 
jullie, Peggy, Eleonore en Max, uitgaat is 
te goed voor woorden. Ik kan alleel1 m a r  
wensen dat het nog lang zo gelukkig blij- 
ven mag. 

Geachte collegae, studenten, vrienden, 
kennissen, familie en andele toehoo~dess, 
ik dank U dat U deze gelegenileid met Uw 
aanwezigheid hebt willen veieten, en dank 
1J voor Uw aandacht. 

Ik heb gezegd. 

Kort geleden heb ilc al de gelegenheid 





Aantekeningen 

' Maandag 19 juli 1993, BIiTN 1, 20:40, 
" Gunsmoke: The last Apache," Deel 1. 

Het lied is gezongen door Loeki Knol, op tekst van Rob Ch~ispijn, 
muzielc van Leo lJnger (oorsponkelijke tekst: "It isn't really like they say"), 
Polydor 2 104604. 

H.D. Klooste~man, "Waa~de en waardeering tier wiskunde," 
iede uilgespioken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambl aan de 
Rijksuniversiteit L.eiden op 2 mei 1947, 
P. Noo~dhoff N.V., 1947, Groningen-Batavia. 

F. Oort, "Vlijt, Visie, Verificatie, aspecten van wiskundebeoefening," 
rede uitgesprolcen bi,j de aanvaarding van Iiet a~nbt van gewoon hoogleraa~ in de 
zuivere wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam op 27 mei 1968, 
Wolters Noordhoff; Groningen, 1968. 

J.H. van Lint, "Een blik in de getaltheorie," 
rcde uitgesp~oken bij de aanvaal-ding van het ambt van gewoon hoogle~aa~ in de 
wiskunde aan deTechnische Hogeschool te Einclhoven op v~ijdag 20 november 1959, 
Tjeenk Willink, Zwolie, 1959. 

Ticn jaar geleden bewees Faltings [G. Faltings, Endlichkeitssiitze fur abelsche 
Va~ietaten uber Zahlkorpern, Inventiones Math. 73 (1983) 349-3661 een zeel 
algenleen ~esultaat in dit gebied waaruit volgt dat er bij ellce Iceuze van 11 groter clan 
of geli,jlc aan 3, hoogstens eindig veel essentieel verschillende oplossingen voor 
Fermat's vergelijking zijn. 

' Een bericht hieroverve~sclieen in NRC van 1 juli 1993.ZieK.A. Ribet, "Wiles proves 
Taniyama's conjecture; "Fernlat's last theole111 follows," 
Notices of the Arner. Math. Soc., 40 (1993), 575, 576. 

Deze meetlcundige objecten worden beschreven door veelter~~~ve~gelijkingen in twee 
onbekenden van de graad 3, net zo als kegelsneden wolden besch~even do01 
veelter~nve~gelijlcinge~~ in twee onbekenden van de graad 2. 

Met andere woolden, er is we1 een inverse operatie voo~ de optelling, niaal niet vooi 
de ver~lle~ligvuldiging. Het zal cle kennel niet ontgaan zijn dat we 11ier expliciete 
ver~nelding van de begrippen 'ring' en 'lichaam' vennijden. 



"' De formele definitie van een groep wordt gegeven door de volgende wetten op een 
opemtie :I:, waal.bij aan vermenigvuldiging gedacht kan worden. 

(all x x:i:e =x). 

(all x e:l:x=x). 

(all x (all y (all z (x:l:y ):I:z= x(y :~z)))). 

(all x x:~:l~(x)=e). 

(all x h(x):i:x=e). 

Hier speelt e de rol van een speciaal element uit de verzameling en h de rol van een 
opelator die aan een element x het element I I ( x )  toevoegt. 

" De te1.m 'Monster' is afkomstig van J.H. Conway. De groep is ontdekt en 

geconstrueerd door R.L. Griess, Jr. Om precies te zijn, het aantal elementen is 

808017424794512875886459904961710757005754368000000000~ 

Zie bijvoorbeeld D. Gorenstein, "Finite simple groups, An introduction to thei~ 
classification," Plenum Press, New York, 1982, ISBN 0-306-40779-5. 

" Ik doel hiel. op het Risch algoritnie. De eerste observatie in deze richting wordt 
toegeschreven aan Liouville (1841). Zie K.O. Geddes, S.R. Czapor, G. Labahn. 
"Algol.ithms for Computer Algebra," Kluwer, Dordrecht,1992. 

Bijvoo~,beeld, door de groepswetten in een formele taal op te schrijven en in te voeren 
in een daartoe door logici ontworpen programma, is het mogelijk interactief een 
fbrmeel bewijs te zoeken voor wetten die uit de groepswetten volgen. Eeri 
elementaire eigenschap van groepen als de schrapwet 

is 01' die ~xianie~ zeer eenvoudig van een bewijs te voorzieri. Om dit in te zien, 
ve1,vangen we de uitspraak x :I: y = z doorp (x, ,y, 7). Vervolgens formuleren we de 
groepswetten (zie aantekeriing 10) als abstracte uitspralcen en voeren ze in liet 
computerprogramma OTTER in. (Ik bedank Mark Bezem voor de OTTER-sessie.) 

(all x p(e,x,x)). 

(all x (all y (all z (all u (all v (all w 

((~(x,Y,LI) & p(y,z,w)) =1 (P(x>w>v) c-3 PP(U,Z~V)))))))))" 

(all x p(x,h(x),e)). 

(all x p(h(x),x,e)). 



We willen een formeel bewijs voor de schrapwet. Daartoe voegen we als a x i o m ' s  
toe de  aannames a * b = d en a * c  = d en de  ontkenning van hetgeen te bewijzen is, 
dus 7 (c 4: e = b). Eerste bewerking van deze invoer door het programma geeft: 

1 [ I p(x,e,x). 

2 [ I p(e,x,x). 

3 [ I 1 P(X,Y,U) I 7 p(y,z,w) I 1 p(x,w,v) I p(u,z,v). 

4 [ I 1 P(X,Y,U) I 1 p(y,z,w) I p(x,w,v) I 1 p(u,z,v). 

5  [ I p(x,h(x),e). 

6 [ I p(h(x),x,e). 

7 [ I 7 p(c,e,b). 

8 [ I p(a,b,d). 

9 [ I p(a,c,d). 

De rol van a,b,c,d,e verschilt van de rest: deze zijn vast gel<ozen. 
Het programma vindt nu: 

2 [ I p(e,x,x). 

3 [ 1-7 p(x,y,u) I 1 p(y,z,w) I 1 p(x,w,v) I p(u,z,v). 

4 [ I 1  p(x,y,u) I 7 p(y,z,w) I p(x,w,v) I 1p(u,z ,v) .  

5 [ I p(x,h(x),e). 

6 [ I p(h(x),x,e). 

7 [ I 1 p(c,e,b). 

8 [ I p(a,b,d). 

9 t I p(a,c,d). 

10 Chyper,8,4,6,21 p(h(a),d,b). 

15 [hyper,10,3,6,9] p(e,c,b). 

20 [hyper,l5,4,5,6]p(c,e,b). 

21 [binary,20,7] . 

Dit levert een bewi,js, dat beter als 'gewoon bewijs' te lezen is als de volgende 
subsiituties meegenomen worden: 

Bij 10: x  = a-I, y  = a,  z  = d, u = e, v = d,  w = b, 

Bij 15:x=a- I , y=a , z=c ,  u = e ,  v =  b, tv=d,  

Bij 20: x = c, y = c-I, z  = c, u = e,  v = c, w = e. 



Zie M. Ram Murthy, "Artin's conjecture for primitive roots," 
Math. Intelligencel, 10 (1988)59-67. 
In 1967, liet Hooley [C. Hooley, On Artin's conjecture, J. reine u. angew. Math. 226 
(1 967) 209-2201 zien dat Artin's vermoederi volgt uit de zogenaamde gegeneralisee~~ 
de Riemann hypothese, waarvan de speciale versie, als we Fermat als opgelost 
beschouwen, wellicht het beroemdste open probleem in de wiskunde is. De Riemann 
hypothese is 117 jaar oud. 

I S  D.R. Heath-Brown, "Artin's conjecture for primitive roots," 
Quarterly J. Math. Oxford 37 (1986) 27-38. 

l W o l o m b  & Tayloi,, "Two-dimensional synchronization patterns for minimum 
ambiguity, IEEE Transactions Information Theory," IT-28, pp. 600-604, 1982. 

El zullen altijd verschuivingen zijn die ten minste CCn hokje gemeen hebben met de 
oorspronltelijke: verschuif het linkerboven hokje maar naar een ander hokje van het 
oorsplonkelijke patroon. 

l X  Deze constructie wordt door Golomb & Taylor toegeschreven aan L.R. Welch. 

" Het bestaat uit de hokjes met coSrdinaten (1, I), (2, 2), (3,4), (4, 8), (5, 5), (6, lo), 
(7,9), (8,7), (9,3), (10,6). 

"' Deze uitspraak komt van L. Vaserstein, Combinatorial Seminar, 
Eindhoven, 23 juni, 1993. 

? '  Ik doel hies op het zogenaamde Buchberger-algoritme waarvan de complexiteit 

beke~id slecht is. Zie K.O. Geddes, S.R. Czapor, G. Labahn. "Algorithrns for 
Computer Algebra," Kluwer, Dordrecht, 1992. 

" Ik bedank Peggy Cohen-Icettenis, Hans Cuypers, Andr6 Heck en Marc van Leeuwen 

v o o ~  bun hulp bij de voorbereiding van deze tekst. 
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