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VERSCHUIVINGEN

REDE

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
( buiten-)gewoon hoogleraar in de wiskunde
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
op donderdag 7 februari

door

Dr. H.

Bart

1985
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Mijnheer de Rector Magnif 1cus,
Zeer gewaardeerde

toehoorders,

In zijn boek "De natuurwetenschap in de moderne wereld"
vergelijkt de Engelse wiskundige en filosoof A.N. Whitehead de
wiskunde met Ophelia uit Shakespeare's drama Hamlet: ze is van
essentieel belang,

bekoorlijk, -

en een tikkeltje zonderling.

De vergelijking wordt gemaakt in een hoofdstuk over de
betekenis van de wiskunde in de geschiedenis van het denken
([29),Hfst.II). Een betekenis die naar het oordeel van Whitehead
nauwelijks kan warden overschat. Veel aandacht besteedt hij in
dit verband aan het f eit dat de vaak duizelingwekkende
abstracties uit de wiskunde zo'n essentiele rol spelen bij het
doorvorsen van de stoffelijke werkelijkheid. Een paradoxaal
fenomeen dat door E.P. Wigner "The unreasonable effectiveness of
mathematics in the physical sciences" is genoemd

([30)).

Deze "onredelljke doeltreffendheid van de wiskunde"
overigens niet beperkt tot de natuurwetenschappen.

blijft

In tal van

andere wetenschapsgebieden is de wiskunde bezig zich een
belangrijke plaats te veroveren,

~en

ontwikkeling die ook binnen

de wiskunde zelf haar invloed doet gevoelen. Bepaalde
deelgebieden krijgen door de nieuwe toepassingsmogelijkheden de
wind in de zeilen, andere komen daarentegen wat meer in de luwte
te liggen. Er is dus sprake van verschuivingen. Het

zijn echter

niet deze verschuivingen waarop de titel van mijn rede betrekking
heef t.
Waar ik vanmiddag Uw aandacht voor wil vragen,

zijn enkele

verschuivlngsmotieven die in de wiskunde zijn aan te wijzen.

In

eerste aanleg eenvoudige motieven die echter een verre van
triviale uitwerking krijgen. Het gaat daarbij om zaken die
enerzijds een hoge mate van abstractie bezitten, maar anderzijds
van belang zijn voor de behandeling van meer concrete probleemstellingen en die daarmee illustratief zijn voor de zojuist
aangehaalde uitspraken van Whitehead en Wigner.
De voorbeelden die lk zal bespreken,
algebra,

de matrixtheorie,

zijn ontleend aan de

mijn eigen specialisme de operatoren-

theorie en dat grensgebied van wetenschap en amusement dat wel
"recreational mathematics" wordt genoemd.

Bij dit

laatste gaat

hem om wat lichtere kost. Een luchtig dessert na het vrij zware
hoofdgerecht dat U voorgeschoteld krijgt

in het voorbeeld

ontleend aan de operatorentheorie, De verschuivingspatronen
ontleend aan de algebra en de matrixtheorie kunnen het inmiddels opgeroepen beeld te blijven -

om binnen

worden beschouwd als

voorgerechten,
In dit kader past ook een aperitief.

lets dat de eetlust

opwekt en de zorgen van alledag doet vergeten,

In het

onderhavige

geval enkele opmerkingen over het voorkomen van verschuivingsmotieven buiten de wiskunde,

in ambacht en kunst.

Van oudsher heeft de mens getracht zich het !even te
veraangenamen door het aanbrengen van versieringen.

Daarbij

worden al in een zeer vroeg stadium van menselijke cultuur
patronen gebruikt die een gevoel voor regelmaat verraden,

Fig. I

soms
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zelf s uitgesproken meetkundige motieven. Er zijn auteurs die
hierin het eerste gloren van mathemstische activiteit menen te
kunnen bespeuren (vgl.

[26]),

Hoe dit ook zij, reeds op voorwerpen van duizenden jaren oud
komen versieringen voor waarin een zeker verschuivingspatroon
valt op te merken. Op de inmiddels geprojecteerde dia (Fig.I)
ziet U een ea. 4800 jaar oude schaal gevonden in Griekenland.
het blokjespatroon is een -

In

zij het zeer eenvoudige -

verschuivingsstructuur te onderkennen. Sprekender voorbeelden
zijn bewaard gebleven uit latere ontwikkelingsfasen van de
volkeren die leefden in het Middelandse Zee gebied.

In verband

met de beperkte tijd die mij ter beschikking staat geef ik er
echter de voorkeur aan U nog enkele specimens te laten zien uit
andere windstreken.
Allereerst dan een uit Peru afkomstige poncho - die tussen

'ttt
l

I
!

!

I
Fig. 2

I

twee haakjes van veren is gemaakt -

en waarop het bedoelde motief

wel heel duidelijk zichtbaar is(Fig.2). Het kledingstuk is een
produkt van de Nazca-cultuur en vele honderden jaren oud. Van
boven naar beneden beschouwd suggereren de rijen van figuurtjes,
waarmee de poncho is versierd,

een verschuiving naar rechts.

We verlaten nu het Amerikaanse continent en richten de blik
op het Aziatische vasteland. Het in beeld gebrachte kleed (Fig.3 )
stamt uit de vorige eeuw en heeft
Ook hier is -

India als land van herkomst.

zij het niet al te nadrukkelijk -

sprake van een

verschuivingspatroon. Aanzienlijk geprononceerder tref fen wij een
dergelijk patroon aan op het volgende stuk (Fig.4), wederom een
kleed gemaakt in het

India van de 19de eeuw. Tenslotte

confronteer ik U nog met een eigentijds kledingstuk,

een trui

waarin een simpel verschuivingsmotiefje is verwerkt (Fig.5).

Fi~ .

J
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Uit het geprojecteerde materiaal blijkt dat het gebruik van
het verschuivingsmotief niet beperkt blijft tot een ver verleden
of een bepaalde cultuur; door de eeuwen heen heeft het
kunstenaars en ambachtslieden over de gehele wereld getnspireerd.
Zelf s in het relatief zeer jonge medium film komt men het tegen.
Ik noem in dit verband rolprenten als "Fanfare" en "Glas" van
onze landgenoot B. Haanstra waarin m.b.v. verschuivingen
verrassende effecten warden bereikt. Ook blijft het gebruik van
verschuivingspatronen niet beperkt tot de beeldende kunsten en
ambachten. Literaire vormen ervan warden aangetroff en in zeer
oude Egyptische teksten (vgl.

[ l]

en [ 12]). En dan is er

natuurlijk de muziek. Denkt U maar aan de magistrale fuga's van
Johann Sebastian Bach of aan een eenvoudig kinderversje als de
canon "Vader Jacob slaapt gij nog?", waarin het verschuivingsmotief in een wel heel pure vorm naar voren komt.
Als opstapje naar meer wiskundig

geori~nteerde

bespiege-

lingen beschouw ik met U nog eens de figuur die aan het begin van
deze bijeenkomst op bet projectiescherm te zien was (zie omslag).
Letten wij alleen op de letters zelf en niet op het in de figuur
aangebrachte contrast, dan zien we dat de zde rij in bet vierkant
ontstaan is door de lste een plaats naar rechts te verschuiven en
de laatste letter die daardoor buiten het vierkant terechtkomt
aan bet begin te zetten. De 3de rij is op dezelfde manier
ontstaan uit de 2de, de 4de uit de 3de enz. Het resultaat is een
vierkant cycliscb verscbuivingspatroon,

v E Rs c HuI v I NG
G v E RS C Hu I v I N
NGV E RS C Hu I v I
I NGV E RS C HU I v
VI N G V E R S c HU I
I VI N G VE R s C H u
u I VI N G V E R s c H
H UI VI N G V E R S c
c H U I VI N G V E R S
s c H U I VI N G V E R
R S C H UI VI N G,V'E
E R s c HU I v I N G V

G-+ 0
N-+ 1
I-+ 2
V-+ 3
1-+11
u-+ s
H-+ 6
c-+ 1

s--.

8

R-+ 9
E-+10

v-+11

Fip,. 6

11
0
1
2
3
II
5
6
7
8
9
10

10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8

8
9
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7

7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5
6

6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5

5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4

II
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3

3
4
5
6
7
8
9
10

11
0
1
2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Vervangen we,

op de in het volgende plaatje (Fig.6)

aangegeven wijze, de 12 letters van het woord "verschuiving" door
de getallen 0 t/m 11, dan verandert er op het eerste gezicht
niets wezenlijks; het nieuwe patroon is volstrekt analoog aan het
oude,

Bij nader inzien is er echter toch lets meer aan de hand.

De onschuldige vervanging van de letters door de cijfers heeft
nl, een cyclisch verschuivingspatroon van getallen opgeleverd
waarmee wij allen zeer goed vertrouwd z i jn. Het is de tabel voor
het optellen modulo 12; anders gezegd : het klokrekenen.
Een paar steekproeven om deze bewering te staven, Bij het
klokrekenen is drie plus vier eenvoudig wat het bij het gewone
rekenen is:
(Fig.7),

zeven. Dit is in overeenstemming met de tabel

Zeven plus acht

min twaalf,

is echter niet vijftien, maar vijftien

dat is drie. En zoals U ziet is dit precies wat het

schema aangeeft (Fig.8). Ala proef op de som berekenen we nog
tien plus twee .

Normaliter is dit twaalf,

Zoals beEitters van een

digitaal uurwerk maar al te goed weten valt bij het klokrekenen
twaalf echter samen met nul. Dok in dit "grensgeval" is de zaak
dus in orde (Fig,9), En passant merken we op dat in het hier
gesuggereerde rekenschema 10 en 2 kunnen warden opgevat als
elkaars tegengestelde. Hun som is immers nul, M,a,w.,

in deze

context geldt 10 = -2 en 2 • -10 .
Het cyclische verschuivingspatroon van getallen waarop ik Uw
aandacht heb gevestigd ( Fig.6) is

6~n

van de eenvoudigste

+

12=0
11

10

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2

9

8

11 10 9 8
0 11 to 9
1 0 11 10
2 1 0 11
3 2 1 0
4 3 2 1
5 4 j 2
6 5 4 3
7 6 5 4
8 7 6 5
9 8 7 6
10 9 8 7

3+4=7

Fig. 7

7

6 5 4 3
6 5 4
7 6 5
B 7 6

8 7
9 8
10' 9
11 10
0 11
1 0
2 1
3 2
4 3
5 4
6 5

9
10
11
0
1

2 1 0
3 2 1
4 3 2

5 4 3

B 7 ~ _i_ _!
9 8 7 6' 5
10 9 B , 7 6 •
11 10 9 8 7

0
2 1
3 2
lj 3

0
1
2

3
lj '4---

5
6

7
8

11 10 9' 8
0 11 10i 9
1 0 .11 10

10

2 ' 1 0 11

11

9
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~

11 10 9 8 7
11
0
1
2

10
11
0
1
3 2

9
10
11
0
1
4 3 2
5 4 3
6 5 4
7 6 5
8 7 6
9 817
10 9 8

B
9
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7

7
8
9
10
11
0
1
2

3
4
5
6

6

s

6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5

5
6
7
8
9
10
11
0
1
2

4

3 2 1 0

4 3 2 1
5 4 3 2
6 s 4 3
7 6 5 4
7 6
8 7
9 8
10 9
11 10
0 11
1 0
3 2 1

8
9
10
11
0
1
3 2

4

0
1
2

0
1
2
3

3

5 4
6 5
7 6
8 7
9 8
10 9
11 10
0 11

4
5
6
7

a.-9
10
11

Fig. 8

i

1 1 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 10

2

3
10=- 2
2=- 10

8

7

11
0
1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
0
1

9
10
11
0
1
2
3
4
5
6

8
9
10
11
2
0
3
1
2
4
3
5
4
6
7
5
9 8 7 6
10 9 8 7

7 6 s 4
8 7 6 5
9 8 7 6
10 9 8 7
11 10 9 8
0 11 10 9
1 0 11 10
2 1 0 11
3 2 1 0
4 3 2 1
5 4 3 2
6 5 4 3

3 2 1 0
4 3 2 1
5 4 3 2
6 s 4 3
7 6 5 4
8 7 6 5
9 8 7 6
10. 9 8 7
11 lOi 9 8
0 11 10 9
1 0 11 10
2 1 0 11

0
1
2
3
4
5

+----

6

7
8
9
10
11

5
6

Fig. 9

voorbeelden van een structuur die
met de

term "groep".

misplaatst;

dit

in de wiskunde wordt aangeduid

Associaties met het welzijnswerk zijn hier

ondanks de niet geringe

therapeutische waarde die

aan de wiskundebeoefening kan worden toegekend,
Groepen -

collecties van objecten waarmee op een bepaalde

wijze kan worden gerekend -

nemen in de wiskunde en haar

toepassingen een belangrijke plaats in. Men kornt hen

tegen o,a,
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bij de analyse van symmetrie,
kristallografie,

in de theoretische natuurkunde,

de coderingstheorie en in de informatica.

groepentheorie maakt deel uit van de algebra.
deelgebied van de wiskunde waarin,
aannemelijk te maken,
plaats heeft

de

De

Een centraal

naar ik gepoogd heb

het verschuivingsmotief een aanwijsbare

(vgl.[6]).

Het aan de orde zijnde cyclische verschuivingspatroon is oak
een voorbeeld van wat in de matrixtheorie een circulant wordt
genoemd.

Over circulanten straks meer.

Nu eerst een enkel woord

over matrices in het algemeen.
Matrices zijn rechthoekige schema's van getallen.
schema's duiken op a.a.

Zulke

daar waar gewerkt wordt met stelsels van

verscheidene vergelijkingen met verscheidene onbekenden.

Tot op

zekere hoogte kan met matrices worden gerekend als met gewone
getallen. De rekenregels

zijo echter aanzienlijk gecompliceerder.

Zo kan men twee matrices niet altijd met
en als het kan,
getallen,

hangt het resultaat,

elkaar vermenigvuldigen,

anders

af van de volgorde waarin men de

Over het grote

dan

bij gewone

bewerking uitvoert.

belang van de matrixtheorie hoeft -

een oratie aan een Economische Faculteit -

niet

zeker

tijdens

te worden

uitgeweid.
Een bijzondere rol spelen vierkante matrices; matrices
waarvan het aantal
circulanten behoren

rijen gelijk is aan het aantal kolommen.
tot deze categorie. Het

De

zijn vierkante

matrices die opgebouwd zijn volgens het cyclische verschuivingspatroon.

Voor alle duidelijkheid nog een voorbeeld

een 5x5 circulant ditmaal.
matrix valt te onderkennen,
patroon.

is rechts aangegeven in een zwart-wit

De situatie kan aldus antler woorden warden gebracht:

7

.l.
2

0

B

7

.l.
2

0

7

1.

0

B

J.

0

8

7

.l

0

2

2

de

lste ~~n plaats naar

2de rij in een circulant ontstaat door de

8

(Fig.10), van

De verschuivingsstructuur die in de

ea,,~· a3,

2

ea,' a2, a3,

an-1 ' an)
. ' an-1' an)

7

(a

8
Fig.

10

0

,

a , a2,
1
Fig . I I

an-2' an-1)

-1 2-

rechts op te schuiven en het laatste element voorop te zetten
(Fig.11).

Op dezelfde manier onstaat de 3de rij uit de

2de, de

4de uit de 3de enz.
Circulanten treft men aan op diverse plaatsen in de
wiskunde. Men komt hen tegen in publicaties
Fouriertransformaties,

betref f ende snelle

een onderwerp van enorm praktisch,

commercieel belang (vgl.

zelfs

[10]). Maar oak treden ze op in

meetkundige beschouwingen die vooral appelleren aan ons gevoel
voor orde en regelmaat.
van het

zgn.

Als voorbeeld noem ik de volgende variant

isoperimetrische probleem: welke gelijkzijdige n-

hoek heeft onder alle gelijkzijdige n-hoeken met vooraf
zijdelengte de grootst mogelijke oppervlakte?

gegeven

In meer huiselijke

termen kan deze vraag als volgt warden geformuleerd.

Stel we

hebben een aantal precies even lang zijnde lucifers.

Hoe moeten

we die in kop-staart
(Fig.12) -

ligging -

zoals aangegeven in de figuur

op een vlakke ondergrond leggen am een zo groat

mogelijk stuk af

te bakenen? Het esthetisch zeer bevredigende

Fig. 12
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antwoord is:

Fil'(. 14

in de vorm van een regelmatige veelhoek.

Een

veelhoek dus die niet alleen gelijke zijden,

maar ook gelijke

hoeken heeft.

een en antler nog

Op de volgende dia (Fig.13)

is

eens in beeld gebracht. De doorgetrokken achthoek -

is

het stopbord

regelmatig, de gestippelde niet. Men kan zich de gestippelde

8-hoek uit de doorgetrokken 8-hoek ontstaan denken door een
vervorming waarbij de zijden kunnen scharnieren om de hoekpunten.
Hoe men deze vervorming ook uitvoert,

altijd is de oppervlakte

van de doorgetrokken achthoek groter dan die van de gestippelde .
M.a.w.,

hoe men het ook wendt of keert,

de oppervlakte van het

zwarte vlakdeel is grater dan die van het gestippelde.

Circu-

lanten spelen in deze context een rol in de f ormules voor de
oppervlakte van willekeurige veelhoeken ( vgl.

[7]).

Tot zover de circulanten, matrices opgebouwd volgens het
cyclische verschuivingsmotief.

Een ander type verschuivings-

patroon ontstaat als we in de omslagfiguur de letters in het
donkere gedeelte weglaten en de overige laten staan (Fig.14), een
patroon waarvan inmiddels ook een wat speelser voorbeeld op het
scherm is verschenen (Fig.15).
Wiskundig is het

interessanter am met eindige 'ijen van

getallen te werken. De beschouwde verschuivingsoperatie kan dan
als volgt warden beschreven:
rechts,

schuif de rij

~~n

plaats naar

laat het laatste getal dat daarbij over de rand valt weg

-1 4-

en vul de vrijkomende plaats aan het begin op met het getal nul
(Fig.16).

Diegenen onder U -

weinigen -

en dat

zijn er gelukkig niet

die vertrouwd zijn met matrices zullen in dit

proc~d~

de werking van een speciale matrix op een n-vector herkennen,
matrix waar het om gaat
Jordanblok (C,

Jordan,

is het zogeheten

De

nxn nilpotente

1838-1922) dat voor het geval n •

6 is

afgebeeld op het nu geprojecteerde plaatje (Fig.17 ) .

(al ' a2, a3,

. , an-1' an)

(al, a2, a3,

. , an-1' an)
'

+

[an vervangen door

o]

(0, al' a2, . . . , an-2' an-1 l

Fig. 16

Fig. 15

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

Fig. 17

Fig. 18

Het nilpotente Jordanblok is a.h . w.

de

belichaming van de

niet-cyclische voorwaartse verschuiving en speelt in de
matrixtheorie· een uiterst

belangrijke rol

(vgl.

[13]

en [22]).

In

een wiskundig precies te maken zin kan men zich iedere vierkante
matrix opgebouwd denken uit een eindig aantal nilpotente
Jordanblokken en corresponderende veelvouden van
eenheidsmatrices.

Die laatste hebben een nog eenvoudiger

-15-

structuur dan Jordanblokken en behoren tot de klasse der
circulanten. Kortom:

bij iedere vierkante matrix is een

duidelijke verschuivingsstructuur aan te wijzen.
waaronder deze bekend staat,

De naam

is "Jordan normaalvorm".

Deze Jordan normaalvorm is van groat theoretisch belang,
Echter ook in direct op de praktijk gerichte beschouwingen komt
men het niet-cyclische verschuivingsmotief tegen.

Als voorbeeld

noem ik recente beschouwingen over de hoeveelheid rekenwerk die
nodig is om een gegeven vierkante matrix A te inverteren.
Gebleken is dat deze kan worden afgemeten aan een getal dat

iets

zegt over de mate waarin A verandert als eerst op de rijen van A
en vervolgens op de kolommeo van de oieuw ontstane matrix de
niet-cyclische verschuivingsoperatie wordt toegepast,
dit getal,

Hoe kleiner

des te guostiger is de situatie. De details laat ik

achterwege (vgl.

[18]).

W~l

merk ik nog op,

dat het

betreffende

getal voor matrices waaraan een Toeplitz-achtige verschuivingsstructuur te ooderkennen valt in het algemeen klein is
(0, Toeplitz,

1881-1940). De bedoelde verschuivingsstructuur

voor het 4x4 geval schematisch weergegeven in de inmiddels
geprojecteerde figuur

(Fig,18) -

~omt

zowel in theoretische als

in aan de praktijk ontleende probleemstellingen nogal eens voor.

s

2

s

0

5 2

0

0

5 5

5 2

5

000052

000005

000000

Fig. 19A

Fig . 19B
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nu toe hebben we het verschuivingsmotief

een eindige context,

beschouwd in

Dit heeft tot gevolg dat bij de niet-

cyclische verschuivingsoperatie informatie verloren gaat.

Past

men deze operatie een voldoend groat aantal malen achtereen toe
op een eindige rij getallen dan ontstaat,

zoals U ziet

uiteindelijk een rij die uit !outer nullen bestaat.

(Fig.19A) ,

Daarmee is

het eigen karakter van de oorspronkelijke rij geheel verloren
gegaan.

lets dat zich ook manifesteert in het oprukkende zwart

in

de rechterfiguur (Fig.19B).
Deze tot op zekere hoogte onbevredigende situatie doet zich
niet voor als met oneindige rijen wordt gewerkt.
dan ontstaat

De situatie die

brengt mij bij mijn eigen specialisme, de

operatorentheorie. Bij wijze van intermezzo echter eerst enkele
opmerkingen over de notie "oneindig", een begrip waarmee niet
iedereen in het gehoor even vertrouwd zal zijn.

Ik ben vast niet de enige die wel eens geboeid heeft gekeken
naar het doosje waarin Droste-cacao aan de man wordt gebracht.

Er

staat een verpleegster op afgebeeld, waarschijnlijk om de
heilzame werking van de inhoud te onderstrepen.
is,

Het intrigerende

dat de verpleegster een dienblad in de hand heeft met daarop

hetzelfde doosje,
van het origineel.

zij het uiteraard een sterk verkleinde kopie
En op dat doosje

dienblad en cacaodoos. Enzovoort:

staat zij weer,

een oneindige

nimmer eindigende stoet van verpleegsters.
suggestie.

Niet de realiteit.

slechts vier verpleegsters

voorzien van

rij doosjes,

Althans,

dat

In werkelijkheid (Fig.20)

te zien.

een

is de
zijn

De laatste dan nog alleen in

de vorm van een stip waarin slechts met de nodige f antasie een
menselijke gedaante te herkennen valt.
het doosje is
dat ook niet

De eerste afbeelding van

dus al geen getrouwe kopie van het
zijn,

origineel.

K~n

omdat de oneindige opeenvolging die dat met

zich mee zou brengen,

in de stof felijke werkelijkheid niet kan

warden gerealiseerd.
Het waarlijk intrigerende van dit alles

is echter dat de

menselijke geest de capaciteit heeft om over die beperking heen
te stappen.

Voor zijn "geestesoog" ziet de mens

nimmer afbrekende successie

w~l

afbeelding als een onvolkomen weergave van iets
w~l

is of

de oneindige,

en ervaart hij de concrete

tenminste had moeten zijn.

dat

er elgenlij k
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Fi g . 20

De hier optredende verwijzing naar visuele gewaarwordingen
roept

uiteraard vragen op.

Wiskunde"

In een artikel

in NRC Handelsblad van

journalist R.

getiteld "Kijken met

29 oktober

1982 heeft de

Kousbroek enkele in dit verband

opmerkingen gemaakt.

Hij wijst er op dat

n atuurkunde van de laatste honderd
def initief achter
elektron er uit?",

intere~sante

de ontwikkelingen in de

jaar ons voorstellingsvermogen

zich gelaten hebben.

Vragen als "Hoe

"Welke kleur heefc hec? "

zijn niet

ziet het
van

- 18-

toepassing. Alle verwijzing naar iets visueels is misleidend.
"Maar" -

aldus Kousbroek -

"wat ons nog altijd niet in de steek

heeft gelaten is de wiskunde. Het werkelijke mirakel van de
wiskunde is dat zij ons in staat stelt verschijnselen te
doorgronden die totaal ontsnappen aan ons voorstellingsvermogen".
En even later voegt hij hier aan toe: "Vanaf een zeker punt
kunnen wij alleen nog maar "zien" met wiskunde; het is als het
ware een voortzetting van ons vermogen am visuele voorstellingen
te maken. Misschien is dat zelfs wel letterlijk zo: het mirakel
van het zien schuilt niet in het vermogen tot het ontvangen van
visuele indrukken, maar in het verwerken daarvan,

in ons vermogen

om daar in de hersenen eeo beeld van te maken. En dat vermogen
heeft iets dat sterk doet denken aan wiskunde".
Een interessante visie. Maar toch ook -

het gebruik,

tot

twee maal toe, van het waord "mirakel" wijst daar reeds op - niet
meer dan i;i;n die de aangestipte problematiek eerder onderstreept
dan oplost.

Een in laatste iostantie wijsgerige problematiek tot

wier oplossing ik niet pretendeer iets te kunnen bijdragen. Zelf s
een positiebepaling binnen het scala van de bestaande opvattingen
is geen eenvoudige zaak. Mijn opmerkingen vooraf gaande aan het
citaat, verra·den wellicht eerder een Platonische dan een
formalistische kijk op de wiskunde.
ongebruikelijk is.

lets dat overigens niet zo

Schertsend is wel eens opgemerkt,

dat de

doorsnee wiskundige op zoo- en feestdagen een formalist,
werkdagen e.en Platonist is (vgl.

maar op

[8), Hfst. 7).

Voor de niet-ingewijde heeft het werken met oneindig al gauw
lets ongrijpbaars,

lets speculati .e fs.

speculatieve element echter

In de wiskunde wordt dit

ge~limineerd

of althans

teruggedrongen tot een controleerbaar minimum. Het oneindige
wordt er bedwongen en hanteerbaar gemaakt,
wij am zo te · zeggen het oneindige klein.
limietprocessen,

In de wiskunde krijgen

lk noem de studie van

de verzamelingenleer met zijn

wezenlijk verschillende typen oneindig (vgl.
van

trans~iniete

inductiemethoden.

hi~rarchie

van

[25)) en het gebruik

Ook mag hier niet onvermeld

blijven de in de af gelopen decennia ontwikkelde niet-stsndaard
analyse, waarin -

na eeuwen van verwarring op dit

punt -

werken met oneindig grote en oneindig kleine grootheden -

aan het

- 19-

inf inetesimalen dus werd ( zie

[ 24]

en

een mathematisch verantwoorde basis gegeven

[8]).

Het werken met oneindig draagt
vak fascinerend

in hoge mate bij tot wat het

en diepzinnig maakt (vgl,

aanzienlijke verbeeldingskracht,

[25]),

Het vergt een

het doet grenzen vermoeden aan

de rol die computers in het wiskundig bedrijf kunnen spelen (zie
en het stelt bijzondere eisen aan de

[S])

dit

zorgvuldigheid, want op

terrein liggen vele voetangels en klemmen.

De worsteling met

allerlei paradoxen, van die van Zeno uit de Oudheid tot die van
Russell uit het begin van de 20 6 te eeuw,
(vgl.

[17]

is er het bewijs van

en [25]).

Het kwalitatieve verschil tussen eindig en oneindig is op
speelse wijze onder woorden gebracht in een vertelsel van, als ik
het goed heb,

de Russische wiskundige Vilenkin.

In een onmetelijk

heelal met een onbeperkt aantal inwoners staat een hotel, Een
immens hotel met oneindig veel kamers,
enzovoort.

genummerd 1,2,3, •••

Op een goede dag kondigt een hooggeplaatst

functionaris

aan in het hotel

te willen overnachten. De directie

constateert echter met schrik dat het hotel vol is. Alle kamers
zijn bezet.
be~indigen

Niemand is bereid zijn verblijf in het hotel te
of

bij een ander in te

Fip,. 21

trekken en er is geen tijd om
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een nieuwe kamer,
last

totdat

zeg met nummer nul

,bij

te bouwen,

komt alle gasten een kamer te laten opschuiven.
kamer l

verhuist naar kamer 2,

(Fig.21).
kamer l

Leiden is in

iemand op het even eenvoudige als vernuftige idee
De bewoner van

die van kamer 2 naar kamer 3 enz.

Niemand hoeft elders onderdak te zoeken en toch komt

vrij,

waardoor ook aan de nieuwe gast plaats kan worden

geboden.

En hiermee zijn we dan, min of meer spelenderwijs, weer
terug bij het onderwerp van deze oratie:

de verschuiving.

Maar

dan nu een verschuiving werkend op oneindig voortlopende rijen.
Een operatie die zich schematisch laat weergeven als in de nu
vertoonde figuur (Fig.22),

Daarbij spreken we af,

dat de symbolen

a 0 ,a 1 ,a 2 , ••• in het vervolg getallen zullen voorstellen en dat,
zoals in de f iguur ook is aangegeven, de bij de verschuiving
vrijkomende plaats aan het begin wordt opgevuld met het getal
nul,

Via deze afspraken zijn we beland bij de oneindig-

dimensionale verschuivingsoperator die in de operatorentheorie en
sommige van haar toepassingen zo'n belangrijke plaats

inneemt.

In plaats van de term "verschuivingsoperator" wordt ook wel
de

benaming "vertragingsoperator" (in het Engels:

gebruikt.

Dit heeft te maken met het

vertragingsmechanismen in het

feit,

geding zijn,

dat

"lag operator" )

daar waar

nogal eens

recurrence

betrekkingen optreden en dat die m.b,v. de verschuivingsoperator
op een handzame vorm kunnen worden gebracht

(vgl.

[21]

en [27 ]) ,

Hoe nuttig dit gebruik van de verschuivingsoperator ook is,
er zijn toepassingen die het hart van de wiskundige sneller doen
kloppen.

Bepaalde kwesties

in de theorie van de elektrische

netwerken blijken gerelateerd te zijn aan interpolatie-problemen

Fig . 22
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waarbij het er om gaat een gegeven stel functiewaarden

te

interpoleren m.b.v,

(vgl.

[9]

begrensde,

extreem gladde functies

en [15]), Analytische functies

op de complexe eenheidscirkel

met supremum-norm ten hoogste 1 om precies te zijn.

De bedoelde

interpolatie-problematiek houdt op haar beurt verband met het
vraagstuk van de beschrijving van de

invariante deelruimten van

de verschuivingsoperator.

In zijn artikel "The characteristic features
thought"

([28])

merkt J,

Weissinger op,

schuld zich van de wiskundige
zich genoodzaakt

of mathematical

dat heftige gevoelens van

plegen meester te maken wanneer hij

ziet op populair-wetenschappelijke wijze

spreken over een onderwerp uit
geworteld in een

zijn vakgebied;

jarenlange rigoureuze

volledigheid, Dergelijke emoties

te

gevoelens die zijn

training in precisie en

terzijde stellend wil ik toch

proberen U een indruk te geven van wat er bij het zojuist
genoemde vraagstuk zo al komt kijken,
details

zoveel mogelijk vermijden,

Daarbij zal ik technische

maar helemaal zonder kom ik er

toch niet,

Om te

beginnen beperken we de collectie van oneindige rijen

waarop we de verschuivingsoperator laten werken.

Alleen die rijen

(a 0 ,a 1 ,a 2 , ••• ) warden toegelaten die kwadratisch sommeerbaar
zijn, d.w.z. waaraan d,m,v, de uitdrukking

een eindige "lengte" kan worden toegekend,
staat hier een oneindige som,
eindige uitkomst

heeft.

waarvan

Voor een goed

Onder het

ge~ist

m.a.w.

nullen in voor,

komen er vanaf

dan ligt de

de

rij

, ••• ,an 1 0,o,o, ••• ) de

(a

0

,a

1

toegekend.

oneindige som nl.

Is de

rij

een bepaald punt alleen nog maar

zaak eenvoudig.

reduceert

zij een

begrip hiervan is enige

kennis van de elementaire analyse onontbeerlijk.
afbrekend,

wortelteken

wordt dat

In dat geval

tot een eindige.
lengte

Zo wordt aan de

-22-

Het gehanteerde lengtebegrip is gerelateerd aan de aloude
&telling van Pythagoras (ea, 550 v. Chr.), Dit ziet men heel
duidelijk als men de afbrekende rijen van de vorm (X,Y,O,O, ••• )
op de aangegeven wijze (Fig,23) in verband brengt met de punten
2
2
(X,Y) uit een plat vlak. De lengte van de r1J,V!x! +!Y!
volgens
onze afspraak,

is precies gelijk aan de gewone lengte van de in

de figuur getekende pijl, dat is de lengte van de achuine zijde
van de gestippelde rechthoekige driehoek.
Soortgelijke overwegingen zijn van

toepassing op afbrekende

rijen van de vorm (X,Y,Z,O,O, ••• ) die getdentificeerd kunnen
worden met de punten (X,Y,Z) uit de 3-dimensionale ruimte
(Fig.24). Analoog kunnen rijen waarin na de 4de plaats alleen nog
maar

nu~len

voorkomen, worden opgevat als

dimensionale ruimte. Enzovoortl

Omdat met

punten uit de 4oneindige rijen wordt

gewerkt, komen alle eindig-dimensionale ruimten aan bod.
collectie van alle afbrekende rijen "vangen" we a.h.w.

in

klap alle eindig-dimensionale ruimten.

(X, Y, 0, 0, . . . . . . )

x

~1f1
1----1x1 -----1

Fi!( . 23

ex . v. z. o, o.... . .. J
y
,.,. (X , Y, Z)

Fig. 24

In de
~~n
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Laat ik dat nog wat nader uitwerken.
ingebed denken in een rechte lijn,

Wij kunnen ons een punt

die rechte lijn in een plat

vlak en dat platte vlak in de 3-dimensionale ruimte. Hiermee is
de grens van ons visuele voorstellingsvermogen bereikt. Analoog
kan men zich echter de 3-dimensionale ruimte gesitueerd denken in
een 4-dimensionale, die op haar beurt weer in een 5-dimensionale,
enzovoortl

De collectie van alle afbrekende rijen kan nu worden

beschouwd als een wiskundig model voor het fantastische object
dat men krijgt door zich dit ontplooiingsproces voltooid

te

denken. Anders gezegd: door zich voor te stellen dat al die
eindig-dimensionale ruimten tegelijkertijd aanwezig zijn.

Het is

een object waarbij aan de uitdrukkingen "afstand" en "hoek" een
zinvolle interpretatie kan worden gegeven en waarbij de stelling
van Pythagoras geldt. Kortom: het is een oneindig-dimensionale
ruimte met een herkenbare meetkundige struktuur die alle "gewone"
eindig-dimensionale ruimten omvat.
Gaan -

zoals gezegd -

vier,

vijf en nog hoger-dimensionale

ruimten ons visuele voorstellingsvermogen reeds ver

te boven, a

fortiori geldt dit voor het zojuist geintroduceerde object.
Visueel onvoorstelbaar is echter niet hetzelfde als wiskundig
onhanteerbaar;

ik herinner in dit verband aan de woorden van

Kousbroek ((20]).

Juist door de koppeling met visuele

gewaarwordingen los te laten, door een proces van formalisering,
stijgt het wiskundig denken ver uit

boven de alledaagse ervaring.

In het onderhavige geval behelst die formalisering dat

de punten

uit de oneindig-dimensionale ruimte eenvoudig worden geidentificeerd met de afbrekende rijen van getallen.
Dat men bij zo'n verregaand proces van abstractie voor
merkwaardige verrassingen kan komen te staan, moge blijken uit
het volgende.

De beschreven oneindig-dimensionale ruimte mist een

belangrijke eigenschap die in de wiskunde "volledigheid" wordt
genoemd.

Ruwweg komt het er op neer dat de ruimte "poreus" is,

vol "gaten" zit, mathematische Bermuda-driehoeken waardoor een
argeloze reiziger uit het universum kan vallen.

Het is

op di t

punt dat de niet-afbrekende kwadratisch sommeerbare rijen in het
vizier komen.

Zij vullen precies die gaten op,

waarmee een

volledige oneindig-dimensionale ruimte ontstaat die in de
wiskunde met het symbool t

2

wordt aangeduid .
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De ruimte £ van alle kwadratisch sommeerbare rijen is het
2
eenvoudigste voorbeeld van een oneindig-dimensionale Hilbertruimte (D, Hilbert,

1862-1943), Hoe abstract ook gedefinieerd,

zulke Hilbertruimten zijn van enorme betekenis.

Zij vormen het

natuurlijke kader voor de bestudering van allerlei,
theoretische als praktische,

zowel

problemen, Ze spelen een rol bij de

theoretische fundering van de quantummechanica (zie

[23]),

in de

voor trillingsverschijnselen zo belangrijke Fouriertheorie (vgl.
[11])

en bij de bestudering van diverse stralings-verschijnselen

zoals het

transport van neutronen in een kernreactor of -

wellicht minder omstreden -

de passage van licht door een

planeetatmosfeer ([19]).
Ook in de economische literatuur komt men Hilbertruimten
tegen,

bijvoorbeeld in de context van het optimaliseren over een

oneindige horizon ([27]),

In bepaalde verbanden duiken zelfs

oneindig-dimensionale ruimten op met een nog algemenere
structuur.

Ik doel daarbij op het gebruik van locaal convexe

vectorruimten bij o.a.

de bestudering van evenwichten in

oneindige economieen (vgl.

[4]).

Bij zulke ruimten is zelfs de

kwantitatieve notie van een afstand losgelaten en vervangen door
een veel meer kwalitatief getint nabijheidsbegrip dat

centraal

staat in het onderdeel van de wiskunde dat topologie wordt
genoemd.
De eerder geintroduceerde en nog eens schematis ch in beeld
gebrachte verschuivingsoperatie (Fig.22) voert kwadratisch
sommeerbare rijen -

£

-

de bouwstenen van de Hilbertruimte

over in rijen van hetzelfde type,

2
operator op £
d~elruimten

Het is wat men noemt een

, Wat zijn nu de eerder genoemde invariante

2
van die operator?

Voor een preciese definitie is het ontwikkelde begrippenmateriaal ontoereikend en ik moet dan ook volstaan met een
globale aanduiding. Welnu,

in essentie gaat het om eigenschappen

van rijen die bij de verschuiving behouden blijven. Een eenvoudig
voorbeeld van zo'n eigenschap is:

"het eerste getal in de rij is

gelijk aan nul". Passen we op een rij met deze eigenschap de
verschuivingsoperatie toe dan ontstaat een rij waarvan de eerste
twee getallen nul zijn.

In het bijzonder is dus het eerste getal

nul en de genoemde eigenschap is bij de verschuiving hehouden
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....

(0, a ,
1

.)

(1, 0, 0, 0,

.)

\

( 0, 1, 0, 0, 0,

( 0, 0,

Fig. 25

gebleven { Fig.25 ) .
worden gegeven.

Fig. 26

Andere,

Ik zal dat

veel

ingewikkelder,

nu niet

doen,

voorbeelden kunnen

maar

terwille

van het contrast een eigenschap aangeven die niet
bij de
rij

verschuiving.

is nul".

Bij het

hieraan voldoet,
getal nul
voor het

is,

Zo'n eigenschap is: "het

behouden blijft

tweede getal in de

toepassen van de verschuiving op een rij die

ontstaat

een rij waarvan weliswaar het derde

maar er is geen enkele garantie

tweede.

)

Oat het

inderdaad mis

dat

dit

ook geldt

kan gaan zien we in de

figuur {Fig. 26),
De beschrijving van de invariance deelruimten van de
verschuivingsoperator is dus

in essentie zoiets als de

beschrijving van de eigenschappen van
sommeerbare

rijen am precies

de verschuiving.

te zijn -

Een volstrekt

eerder aangestipt,

rijen die

niet-triviaal

een oak voor

concrete

kwadratisch

behouden blijven bij
probleem en,

toepassingen

zoals

relevant

probleem.

Een situatie die zich in de wiskunde veelvuldig voordoet,
dat

via een drastische herinterpretatie veel

wordt.

Dit verschijnsel doet

van de

invariante deelruimten van de verschuivingsoperator.

zich ook voor m.b.t.

wil daar graag nog wat verder op ingaan,
de manier waarop wiskundigen met

omdat

de

het

beschrijving

weg

Ik

iets zegt over

hun problemen omgaan.

echter een eenvoudig voorbeeldje om de

is

aan inzicht gewonnen

Eerst

te effenen voor wat

zwaarder materieel.

Beschouw de oneindige

(O ,
De

door

de

rij

ons

3, 3, 3,

rij

••• ) .

beschouwde verschuivingsoperatie

(O, O, 3, 3, 3,

.•• ) .

voert

deze over in
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We breogen nu een kleine verandering aan die hierin bestaat dat
de haakjes en alle komma's, met uitzondering van de eerste,
worden weggelaten. Dit levert respectievelijk

0, 3 3 3
en

0,0 3 3 3 •••
In de eerste uitdrukking herkent men de decimale ontwikkeling van
1/3,

in de tweede die van 1/30. De eeovoudige "kosmetische"

behandeling die we hebben toegepast leidt tot een interpretatie
van de verschuivingsoperatie als "delen door 10".
lets soartgelijks kan warden gedaan met de kwadratisch
sommeerbare rijen,

de bouwstenen van t • We begionen ook hier met
2
een kosmetische operatie. Gebruikmakend van een in eerste
instantie "loze variabele" x schrijven we 1.p.v. ( ao,a 1 ,a 2 , ••• )
de "formele oneindige som"

(* )

Na verschuiving ontstaat de rij

(O ,a 0 ,a 1 ,a 2 , ••• ) die nu wordt

genoteerd als

( **)

Aangezien de nul aan het

begin niet "meetelt " kan de formele s om

(**) warden gezien als x maal de formele som (*) :

0 + aox + a x
1

2

3
+ a 2x +

aox + a 1 x

-

x[a

0

2

3
+ a 2x +

+ a 1x + a 2 x

2

+

...

]

.

De verschuivingsoperator manifesteert zich bij de nieuwe
schrijfwijze kennelijk als "vermenigvuldigen met de loz e
variabele x".

-27-

Tot zover is alles woorden een kwestie van notatie.

of zo men wil -

symbolenspel;

De werkelijke verdieping van inzicht

komt met de constatering dat de formele oneindige sommen eindige
uitkomsten hebben,

echte functies

van x voorstellen.

afbrekende rijen eenvoudige veeltermen,

Voor

voor niet-af brekende

kwadratisch sommeerbare rijen meer gecompliceerde analytische
functies waarvan de exacte beschrijving nogal wat voeten in de
aarde heeft.

t

Het resultaat van dit alles

is dat de Hilbertruimte

kan warden geidentificeerd met een ruimte waarvan de

2
bouwstenen analytische functies

Hz (G.H. Hardy,

1877-1947) -

zijn -

de zogeheten Hardyruimte

en dat de verschuivingsoperator

daarbij correspondeert met de vermenigvuldigingsoperator.
verschuivingsoperator op t
op H

De

en de vermenigvuldigingsoperator

2
zijn a.h.w. dubbelgangers.

2

Via deze interpretatie komen problemen betreffende de
verschuivingsoperator open te liggen voor behandeling met een van
de krachtigste en meest elegante hulpmiddelen waarover de
wiskunde beschikt:
weg dat de

de complexe functietheorie.

Het

is langs deze

beschrijving van de invariante deelruimten van de

verschuivingsoperator gestalte heeft gekregen in een artikel van
A~ ~ Beurling ((3))
~ifejigens

zijn -

gepubliceerd in 1949.

De details -

blijkt dat er zeer veel van die

bespaar ik U.

W€1 merk ik nog op,

waaruit

invariante deelruimten
dat de ontwikkelingen

sindsdien niet hebben stilgestaan. Diverse generalisaties van de
stelling van Beurling zijn inmiddels ontwikkeld,

waarvan sommige

-

met name gericht

zoals die van J.A.

Ball en J.W.

Helton ((2)) -

zijn op toepassingen naar de eerder genoemde interpolatieproblematiek.
De verschuivingsoperator heef t

zekere universele

eigenschappen en kan warden beschouwd als een soort
"modeloperator". Dat verklaart waarom hij
theoretische beschouwingen optreedt.

in zoveel operator -

Diverse

belangrijke

operatoren kunnen met de verschuivingsoperator,
verschuivingsmotief,

in verband warden gebracht.

of

tenminste het

We r.agen dit

reeds voor de vermenigvuldigingsoperator en er zijn gemakkelijk
meer voorbeelden te geven (vgl.
do ~ n.

Ook -

of liever

juist -

[ 16)),

lk zal dat echter niet

een wiskundige moet maat weten te
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houden, Genoeg dus over al deze zwaarwichtige zaken.

Ik had U een

luchtig dessert beloofd; die belofte los ik nu in.
In het boekje "Mathematics. Magic and Mystery" van M.
Gardner zijn enkele . pagina's gewijd aan merkwaardige
verschijnselen die zich kunnen voordoen tengevolge van
verschuivingen ([14), Hfst,7). Verschijnselen die evenals
goocheltrucs doen denken aan magie maar die uiteindelijk toch een
rationele verklaring toelaten,

zij bet dat die niet altijd even

eenvoudig te vinden is. Het voorbeeld, dat ik U zal geven is niet
afkomstig uit het genoemde boekje, maar ligt wel in dezelfde
sfeer. De naam van de ontwerper is mij helaas niet bekend.
Op het scherm ziet U thans twee groepen kabouters (Fig.27),
De figuren lijken op elkaar maar zijn toch niet helemaal
hetze+fde. Wat men niet direct ziet, is dat de figuur beneden
ontstaan is uit die boven door het toepassen van een
verschu1vingsproc€d€. Dit proc€d€ zit aldus in elkaar: verdeel de
rechthoek waarin de bovenste groep kabouters kan warden
opgesloten in drie delen zoals aangegeven bovenin de volgende
afbeelding (Fig.281). Laat deel 3 op zijn plaats maar pas op de
delen 1 en 2 een cyclische verschuiving toe. D.w,z. schuif deel
naar rechts en vul de daardoor vrijkomende plaats aan het begin

Fig. 27

-2~

op met deel 2 ( Fig.2811).

Het blijkt dat alles weer " past" en bet

onderste groepje kabouters is bet resultaat.
Zoals gezegd zijn er verscbillen tussen de twee groepen
kabouters, maar erg spectaculair lijken die niet.
tellenl
bevat.

Tot we gaan

Dan blijkt dat de ene groep 15 en de andere 14 kabouters
En dat terwijl er -

ik verzeker het U

geen geknoei in

het spel is. Tengevolge van de verschuiving is het aantal
kabouters

inderdaad met een verminderd!

2

3

Fig. 28

Een hoogst intrigerende puzzel .
stellen e.e,a.

Om U in de gelegenbeid te

nog eens op Uw gemak te bekijken ligt bij de

uitgang straks een exemplaar voor U klaar (zie inlegvel).

Een

puzzel ook ter lering en vermaak. Hee vermaak hebben we al gehad;
nu nog iets

ter

lering.

Waar het om gaat -

of althans om lijkt

verdwijning tengevolge van een verschuiving.
manier om zoiets

te gaan -

is een

Een eenvoudige

te bereiken is aangegeven in de serie figuren

d ie nu op het projectiescherm verschijnt

( Fig.29 ) .

In de eerste

-30-

II

IV

Fig. 29
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ziet U een rechthoek met daarin een viertal even lange
vetgedrukte lijnstukken op dezelfde afstand van elkaar.

We

verdelen deze rechthoek in twee delen zoals aangegeven in de zde
figuur. Een geringe verschuiving van de bovenste helf t

van de

rechthoek t.o.v, de onderste leidt er zoals U in onderdeel

III

ziet toe dat het lijnenpatroon opbreekt. Voeren we de
verschuiving echter uit over een afstand die gelijk is aan die
tussen de lijnstukken (zie IV),

dan vloeien de lijnstukken weer

ineen. Echter niet tot vier maar tot drie lijnstukken,
overigens wel stuk voor stuk

die

wat !anger zijn dan de

oorspronkelijke. Het is dus niet zo dat een lijnstuk is
verdwenen. Alle lijnstukken hebben een verandering ondergaan
waardoor een geheel nieuwe f iguur tot stand is gekomen die alleen
maar een oppervlakkige gelijkenis vertoont met de
oorspronkelijke.
De vermindering van het aantal kabouters is op hetzelfde
eenvoudige principe gebaseerd. De compleKiteit van de figuur
bemoeilijkt daar echter het inzicht dat in de abstracte conteKt,
waarin met lijnstukken wordt gewerkt, als vanzelf komt.

Zo blijkt

ook hier hoe verhelderend abstractie kan zijn en daarmee is de
puzzel met de kabouters -

hoe lichtvoetig ook -

illustratief voor

de rol van de wiskunde in het wetenschappelijk denken.

Dames en Heren,
lntussen heeft de tijd -

misschien wel de diepste aanleiding

voor het motief van de verschuiving -

niet stilgestaan en moet ik

tot een afronding komen. Aan velen ben ik dank verschuldigd.
Mijn ouders hebben mij onder moeilijke omstandigheden laten
leren en studeren. Het is mij een grote vreugde hen vanaf deze
plaats nog eens te kunnen zeggen hoezeer ik alles wat zij voor
mij hebben gedaan waardeer.
Twee docenten bij het middelbaar onderwijs hebben in
aan•ienlijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van mijn
wetenschappelijke belangstelling. Mijn natuurkundelerares Mevr.
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A.

Spruit-v.d. Burg en mijn wiskundeleraar,

de Heer B.

Brakenhoff, die deze dag helaas niet heeft mogen beleven.
Aan het Wiskundig Seminarium van de Vrije Universiteit
ontving ik mijn wetenschappelijke opleiding.

Ik nam er kennis van

een gedegen stuk wiskunde, maar het belangrijkste dat mij werd
bijgebracht is de lief de tot het vak. Een bijzondere plaats wordt
in dit verband ingenomen door Prof. Dr. M.A. Kaashoek. Eerst mijn
leermeester, daarna mijn promotor en tenslotte mijn collega en
co-auteur.

Ik hoop,

dat onze goede samenwerking nog lang zal

voortduren.
In dit kader moet tenslotte worden genoemd Prof. Dr.
Gohberg uit Tel-Aviv.

I.

De contacten die ik in de tien jaar die

zijn verstreken sinds hij de Sovjet-Unie heeft verlaten met hem
heb gehad zijn voor mijn wetenschappelijke ontplooiing van de
grootste betekenis geweest. Professor Gohberg,

I just said that

our contacts in the ten years that have passed since you left the
Sovjet Union have been of the greatest value for my scientific
development.

I consider myself

privileged to have met you and to

have been able to cooperate with you.
De wiskunde wordt wel eens een jaloerse minnares geooemd.
Mijn vrouw heeft dat zeker ervaren. Wat ik heb bereikt is mede
aan haar en aan mijn dochters Alet, Helen en Femke te danken.
Een benoeming tot hoogleraar aan een Rijksuniversiteit
geschiedt per Koninklijk Besluit. Het stemt mij tot dankbaarheid
dat het Hare Majesteit de Koningin heef t

goedgedacht mij te

benoemen tot hoogleraar in de wiskunde aan deze universiteit.
In diverse kringen heb ik in de afgelopen 15 jaar mijn werk
als wiskundige verricht: het Wiskuodige Seminarium van de Vrije
Universiteit, de Stichting De Vrije Leergangen te Amsterdam en de
Technische Hogeschool te Eindhoven. Voor de in alle gevallen
uitstekende samenwerking met de collega's zeg ik hun hartelijk
dank.
Het is nu alweer

bijna een jaar geleden dat ik mijn intrede

deed in de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit. Een
andere wereld waarin ik mij inmiddels toch goed op mijn gemak

- 3~

voel,

niet in de laatste plaats door de plezierige wijze waarop

ik ben ontvangen. De vakgroepen Wiskunde zijn klein maar actief,
Ik zal er het mijne toe bijdragen dat dat laatste in de toekomst
zo blijft.
Een enkel woord nog tot de studenten. De belangrijkste taak
van een ieder die onderwijs geeft,
stimuleren.

is belangstelling wekken,

Nu bevind ik mij wat dat betreft in een wat

bijzondere situatie. Van mij wordt niet verwacht dat ik U opleid
tot wiskundige, Het is mijn taak U te assisteren bij Uw studie
economie of econometrie.

Ik zal dat met vreugde en grote inzet

doen en trachten U ervan te doordringen dat ook in de economische
wetenschap met vrucht gebruik kan warden gemaakt van wiskundige
methoden en technieken,

In het voorbijgaan hoop ik U daarbij iets

te laten zien van de bijzondere -

zij het wat esoterische -

schoonheid van de wiskunde, dat veelzijdige stukje cultuur dat al
naar gelang de hoek waaronder men het belicht spel, ambacht,
kunst of wetenschap is.
Ik dank U voor Uw aandacht .
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VERDWIJNING DOOR VERSCHVIVING
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