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Dames en Heren Bestuurderen van de
Gemeente Amsterdam, Mevrouwen Mijne
Heren Curatoren van deze Universiteit,
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren,
Privaat-docenten, Assistenten en Studenten,
en gij Gillen, die deze bijeenkomst met Uw
tegenwoordigheid vereert,
Zeer gewaardeerde toehoorders,
Hoogleraren komen, hoogleraren gaan. Studentengeneraties
volgen elkaar op in onafzienbare rij. De ene dag volgt de andere
op, het ene jaar het andere. De slinger van de klok herhaalt
nauwkeurig zijn beweging, slingering na slingering. Zowel in
de natuur als in de menselijke samenleving treffen we overal
verschijnselen aan die zich herhalen. Soms herhaalt iets zich
slechts wat de voornaamste karaktertrekken betreft, soms in
alle details met angstwekkende precisie. Het tempo loopt uiteen:
we zien verschijnselen die zich herhalen na perioden van duizenden jaren en andere die zich na elke duizendste seconde opnieuw
ontplooien. Soms is, zoals bij de meeste physisehe trillingsverschijnselen, de periode nauwkeurig constant, soms verloont de
periode aanzienlijke fluctuaties, zoals bij het wapperen van
een vlag in de wind en bij het golven: van de economische
conjunctuur.
De voor herhaling vatbare en de zich herhalende verschijnselen zijn van zeer uiteenlopende aard, zoals ik U door een paar
willekeurig gekozen voorbeelden liet zien. Doch ook de oorzaak
van en de waardering voor de herhaling kan verschillen. Soms
herhaalt een verschijnsel zich eenvoudig omdat het wordt herhaald. De tram rijdt van begin- naar eindpunt en terug en dan
weer opnieuw, zonder dat de tweede rit merkbaar beïnvloed is
door de eerste. Soms herhaalt een verschijnsel zich doordat het

8

zich moet herhalen, daar nl. de omstandigheden aan het eind
van het verschijnsel dezelfde zijn als aan het begin, en het gedrag
van het systeem volkomen door die omstandigheden wordt bepaald. Het zaadje in de aarde groeit op tot een plant die
vrucht draagt en zaad afwerpt. Het eind van het proces is weer
een zaadje in de aarde, en alles begint dus weer van voren af
aan. Soms worden de details van een verschijnsel juist door de
herhaling bepaald. Een hardloper komt na de start pas na een
aantal stappen tot de periodieke beweging waarmee hij de
wedloop hoopt te winnèn. Het zal hem niet gelukken om
binnenskamers één geïsoleerde periode van deze beweging te
demonstreren. Evenzo wordt het verkeer in een stad voor een
deel bepaald door de dagelijkse herhaling; het stelt zich in op
grond van de ervaringen van individuele weggebruikers met
bepaalde routes.
Soms is herhaling voordelig; denkt U maar aan de voordelen
van massaproductie. Soms is het nadelig; denkt U maar aan de
nadelen van· massaproductie. Soms is het een gevaar: wanneer
een troep soldaten in de pas over een brug marcheert levert het
! rhytmisch herhalen van deze stappen een ernstig gevaar voor
1 de brug op. Wanneer U verder bedenkt dat er sinds 1945 in
1
I Nederland meer dan 30 redevoeringen zijn gehouden over wiskundige onderwerpen bij ambtsaanvaardingen en soortgelijke
i
plechtigheden, terwijl het aantal voor dat doel geschikte onderj werpen niet bijster groot is, dan kunt U begrijpen dat het
vermijden van herhaling hier voor mij een ernstig probleem is.
Dat ik herhaling vermijd door erover te spreken is een van die
inconsequenties waarvan het leven zo vol is.
Aangezien herhalingsverschijnselen zich in zoveel vormen
voordoen, zowel in de natuur als in de menselijke samenleving,
behoeft het geen verwondering te wekken dat de wiskundige
wetenschappen zich uitvoerig met zulke zaken bezighouden en
dat ook in de' wiskunde zelf, zonder direct contact met de
werkelijkheid, het motief herhaling veelvuldig op de voorgrond
treedt. Dit laatste nog wel in zoveel vormen, met zulk uiteenlopénde doelstellingen, dat: ik met opzet het woord "motief"
prefereer boven "idee" of "methode".
Het is niet zo dat het motief herhaling een tak van zelfstandig

'I

4

wetenschappelijk onderzoek is geworden, daarvoor is het ook
te onbestemd en te weinig zelfstandig. Het lijkt me daarentegen
niet onaantrekkelijk om bij deze gelegenheid verschillende
aspecten van dit motief te belichten en hier en daar overeenkomst of samenhang aan te wijzen.
Allereerst het een en ander over de wiskundige beschrijving
van de herhalingsverschijnselen die in de natuur voorkomen.
In de eerste plaats denken we dan aan die grote groep van
verschijnselen die analoog zijn met of kunnen worden teruggebracht tot de harmonische oscillator. Als een eenvoudig model
kunt U zich voorstellen een massapunt dat zich langs een rechte
lijn kan bewegen,' slechts in bedwang gehouden door een veer
die het massapunt naar een vast punt op die lijn wil trekken.
Bevindt dat massapunt zich in dat punt in rust, dan zal het in
rust blijven; men spreekt van de evenwichtsstand. Wordt de
massa uit die stand weggetrokken, dan trekt de veer terug met
een kracht die evenredig is met de grootte van de uitwijking.
Wordt de massa een uitwijking gegeven en vervolgens losgelaten,
dan ontstaat een zuiver periodiek verschijnsel, een zg. harmonische of sinusvormige trilling. Dit systeem is wiskundig zeer
eenvoudig te behandelen met behulp van de differentiaalvergèlijking x + ax = 0, en het blijkt dat de frequentie onafhankelijk is van de oorspronkelijk gegeven uitwijking.
In vele gevallen treedt wrijving op, die tot gevolg heeft dat
de trilling wordt gedempt; de amplitudo neemt dan regelmatig
af en de trilling sterft uit. Is de wrijving groot, dan gaat zelfs
het trillingskarakter geheel verloren; dan sluipt het massapunt
langzaam naar de evenwichtsstand, zonder er over heen te
schieten.
Dit prototype van de harmonische oscillator wijst de weg bij
allerlei meer ingewikkelde trillingsproblemen, waarvan het
onderzoek een belangrijke' plaats bekleedt in de hedendaagse
toegepaste wiskunde. De belangstelling daarvoor is nog steeds
stijgende, o.a. doordat bij het opvoeren van alle snelheden in de
moderne techniek het vermijden van ongewenste en gevaarlijke
trillingen een klemmend probleem· is.
Bij de ongedempte harmonische oscillator is het direct
duidelijk dat zijn beweging periodiek is. Er gaat nI. geèn enérgie
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verloren; komt nu het massapunt voor een tweede maal op eenzelfde plaats dan zal het daar ook weer dezelfde snelheid
vertonen, zodat alle omstandigheden op het tweede tijdstip
d.ezelfde zijn als op het eerste. Elke beweging is derhalve periodiek. Deze gang van zaken gaat echter vaak verloren wanneer
de levensomstandigheden van het systeem worden gewijzigd.
Stelt U zich eens voor dat de oscillator van zoeven in rust is,
en dat daarna een strijkstok langs het massapunt wordt bewogen
met constante snelheid, in de bewegingsrichting van de oscillator.
We nemen waar dat de oscillator gaat trillen met een amplitudo
die na enkele trillingen tot een verder nagenoeg constante
waarde is gestegen. We zien dus dat er zith een periodieke
beweging instelt. Het is nu niet meer .zo dat er bij elke amplitudo
een periodieke beweging mogelijk is; integendeel, de gegeven
omstandigheden brengen één zeer bepaalde amplitudo met
zich mede.
We kunnen deze gang van zaken .mathematisch verklaren door
aan te nemen dat de kracht die de strijkstok op het massapunt
uitoefent afhankelijk is van hun onderlinge relatieve snelheid,
en wel daalt bij toeneming van die snelheid. Het trillingsproces
kan nu worden beschreven door een differentiaalvergelijking
die van die van de harmonische oscillàtor slechts afwijkt dobr
een kleine niet-lineaire term. Juist het feit dat deze term nietlineair is, is essentieel voor de aard van .het verschijnsel van de
z-ich geleidelijk instellende periodieke trilling.
Vaak treden bij dergelijke processen ook onstabiele periodieke
trillingsvormen op, die bij de kleinste uitwendige storing worden
verlaten en door een andere, stabiele V0rm worden vervangen.
In het voorbeeld van zoeven behoeft U zich slechts VOOI" te
stellen dat hetmassapunt in I'ust is opeen plaats waar juist
de wrijvingskracht en de veerkracht elkaar opheffen. Deze
blijvende rusttoestand is theoretisch mogelijk, evenals het
theoretisch mogelijk is dat een ei op zijn punt op tafel blijft
staan zonder toepassing van de bekende aan Columbus toegeschrevenkunstgreep.
Laten we thans onze aandacht richten op herhaling die zich
binnen de. wiskunde zelf afspeelt, zonder bepaaldelijk de be-
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schrijving te vormen van een technisch of physisch verschijnsel.
Wat zich dan herhaalt is dan niet een mathematisch verschijnsel;
aan die uitdrukking is niet op redelijke wijze een betekenis tóe
te kennen. Laten we liever spreken van een operatie, die aan
een object een ander object toevoegt. In vele gevallen heeft het
woord operatie inderdaad de oorspronkelijke betekenis van
"bewerking", dus een soort rekenvoorschrift, maar er kunnen
ook andere gevallen optreden. Om een voorbeeld te noemen: laat
de operatie bestaan uit kwadrateren, en laat het eerste obj~ct
het getal 2 zijn. De operatie voegt nu aan dit object het nieuwe
object 4 toe. Herhaling van de operatie betekent nu dat dezelfde
operatie wordt toégepast op het getal 4, waardoor 16 ontstaat.
Nog eens herhalen geeft 256, enz. Het herhaald toepassen van
zo'n operatie, iedere volgende keer de operatie toepassende op
het resultaat van de vorige keer, duidt men in de wiskunde aan
met het enkele woord iteratie, en het eenmaal toepassen van de
operatie noemen we een iteratiestap. Het woord stap is suggestief
gekozen, want de wandelende mens geeft een mooi voorbeeld
van iteratie te zien. Het object is daarbij de plaats waarop hij
zich op een zeker ogenblik bevindt, de operatie is het bewegingscomplex dat we een stap noemen, het toegevoegde object is de
nieuwe plaats waartoe de stap heeft geleid. Iteratie van de stap
levert de gehele wandeling op.
Er zijn verschillende vragen die de wiskundige zich stelt over
de rij van objecten die door zo'n iteratieproces ontstaat. Hij
interesseert zich doorgaans niet voor de eerste duizend of voor
de eerste millioen objecten uit die rij, maar voor de gehele rij.
Hij wil bijvoorbeeld eigenschappen opsporen die alle objecten
uit de rij gemeen hebben. Als de objecten getallen zijn, wil hij
weten of de getallen van de rij tot een limiet naderen en zo ja,
wat die limiet is.
Soms is de vraag naar de limiet eenvoudig te beantwoorden.
Laat bijv. de operatie bestaan uit halveren, en het eerste object
het getal 1 zijn. De rij wordt dan 1, 1/2, 1/4, 1J3, ••. De limiet
van deze rij is nul, zoals iedereen weet die wel eens een verjaarstaart heeft verorberd door de eerste dag de helft te consumeren,
en iedere volgende dag de helft van de rest.
Bij een enigszins ingewikkelder operatie kan de gang van
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zaken wat levendiger zijn. Laat de operatie diegene zijn di~ uit
hef getal x het getal 1 l/x maakt. (Voor x = 0 is dit niet
gedefinieerd; we zullen maar afspreken dat de operatie op het
getal 0 toegepast het getal 10 oplevert). Het beginobject duid
ik met ao aan, en de daaruit door iteratie ontstaande objecten
door al' a2, a3' . .. Dus al = 1 + 1jao, a2 = 1 i+ 1Ja 1 , enz. Is bijvoorbeeld ao = 1, dan vinden we de getallen 1, 2, 3/2, 5/3, 8/5,
13/8, 21/13, , .. , de bekende breuken van Fibonacci, die o.a. in de
plantkunde bij bladstanden een rol spelen.
. Heeft de rij ao, al> a2, ... bij willekeurig gekozen ao een limiet?
In dit verband is het een belangrijke gedachte om eerst na te
gaan welke getallen invariant zijn voor de operatie; we zeggen
dat x invariant is als de operatie uitgeoefend op x weer x oplevert. In dit voorbeeld vinden we deze invariante waarden
direct uit de vergelijking x = 1 1jx. Deze vergelijking heeft 2
wortels, te weten i - i V5" en i + i V5. Laatstgenoemde
is het getal dat bij de bekende verdeling in gulden reden de
verhouding van grootste tot kleinste stuk aangeeft, maar dat
doet hier niets ter zake.
Is ao gelijk aan één van deze wortels, dan is al = ao, dus ook
a2 = al> enz., m.a.w. de rij is constant. Het is nu niet moeilijk
meer om na te gaan wat de limiet is voor andere waarden vàn
de beginterm ao. Op grond van een algemene stelling kunnen
we zeggen dat alleen invariante waarden als limiet kunnen
fungeren. Het onderzoek wijst uit dat voor elke waarde
van ao, met uitzondering van i - i V5, de limiet gelijk is aan
t + t Vi Heeft ao, die uitzonderingswaarde, dan is de limiet
zoals we zagen gelijk aan i - t V5, maar een kleine afwijking van ao naar links of naar rechts doet de limiet op
t + i V5 springen. Dit effect doet denken aan de instabiele
trillingsvormen bij niet-lineaire processen en hangt er inderdaad
nauw mee samen.
In het kort wil ik nog even aanduiden hoe men het onderzoek
naar de limiet voor verschillende waarden van ao verricht. Men
redeneert het gemakkelijkste aan de hand van een plaatj e. In
eenzelfde figuur tekent men tegelijk de grafiek van de functie
y
1 + l/x en de rechte lijn met vergelijking y
x. De snij-

+

+

=

=
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punten van deze lijnen corresponderen met de invariante waarden. Kies nu een willekeurig getal ao en neem op de lijn y = x
het punt waarvan de coördinaten ao zijn. Om al te vinden trekt
men door dit punt een verticale lijn, en door het snijpunt van
deze met de kromme trekt men een horizontale lijn; laatstgenoemde snijdt de lijn y = x in het punt waarvan beide coördinaten al zijn. Om a2 te vinden tekent men een soortgelijk
figuurtje, enz. Het effect van de iteratie is nu duidelijk te overzien. We lezen uit de figuur af, wat we bewijzen moeten en ook
hoe we het b~wijs moeten leveren.
Niet altijd is de zaak zo eenvoudig als in het zoeven genoemde
geval y = 1 + I/x. Nemen we bijv. in plaats van deze functie
de functie y = x2 - ix - i, dan doet zich ook een ander
effect voor. Er zijn nu twee waarden te vinden die door de
functie aan elkaar worden toegevoegd: aan 0 wordt 4 toegevoegd en aan 4 wordt 0 toegevoegd. Is nu ao = 0, dan
worden de getallen van de rij afwisselend 0 en 4, zodat van
convergentie naar een limiet geen sprake is. Ligt ao in de buurt
van het getal 0, dan naderen de a's met even rangnummer snel
tot 0 en de a's met oneven rangnummer naderen snel tot 4.
De rij is dus weer niet convergent, maar wat we noemen asymptotisch periodiek.
In het algemeen is het bij een willekeurig gegeven functie
moeilijk om na te gaan wat er alzo kan gebeuren. Desondanks
is de methode van het opsporen van de invariante elementen
steeds de belangrijkste leiddraad.
De kwesties die ik hier besprak zijn nauw verwant met
trillingsverschijnselen. Om het verband met trillingen te laten
zien beschouw ik even een tijdvrij mechanisch systeem met één
vrijheidsgraad. Met tijdvrij bedoel ik dat het resultaat van een
proef met het systeem onafhankelijk is van het tijdstip waarop
de proef begint. In dit systeem is op elk moment de versnelling
van het bewegende punt volledig bepaald door de plaats waarop
het zich bevindt en de snelheid die het daar heeft. De systemen
die we eerder beschouwden, nl. de oscillator zonder en met
wrijving, en de aangestreken oscillator, zijn alle drie van
dit type.
We brengen nu bij zo'n systeem het bewegende punt op de
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plaats ao en laten het daar zonder snelheid los. We veronderstellen nu dat er een beweging van het volgende type ontstaat:
het punt gaat bewegen, komt ergens tot stilstand, beweegt terug
en komt weer ergens tot stilstand. De plaats waar dit gebeurt
noemen we al. HeeÎt de beweging geen twee omkeerpunten,
dan is het karakter van de beweging tamelijk eenvoudig; we
zullen maar aannemen dat zulks niet voorkomt. Aan ao is al
toegevoegd, en in dat punt is de snelheid weer nul geworden.
Het gedrag van het systeem wordt nu grotendeels bepaald door
iteratie van deze toevoeging.
Bij een systeem waarin het energieprincipe geldt, zoals bij
de harmonische oscillator, is steeds al gelijk aan ao- Voor elke
waarde ao is de rij ao, al' a2' ... constant, dus bij elk amplitudo
behoort een periodieke beweging. Bij een gedempte trilling
naderen de opvolgende omkeerpunten steeds tot een der evenwichtsstanden, waar de beweging uitsterft. Bij de overige
systemen is veel variatie mogelijk. Het kan voorkomen dat de
rij ao, al> a2, .'. een limiet heeft die geen evenwichtsstand is;
dan hebben we met een zich instellende periodieke trilling te
doen. Bij andere keuze van ao kan het gebeuren dat de rij geen
. limiet heeft maar dat de rij der a's met even rangnummers er
wel een heeft. Dan hebben we een zich instellende periodieke
trilling met 4 ornkeerpunten per periode. De frequenties van
de verschillende trillingsvormen van eenzelfde systeem zijn in
het algemeen verschillend, maar dat geldt ook reeds bij de
systemen met constante energie voorzover ze niet toevallig
harmonisch zijn.
Bij de problemen die ik U beschreef waren steeds de limieten
te bepalen door eerst de invariante waarden op te sporen. Het
kan echter ook voorkomen dat we aan die invariante objecten
weinig hebben doordat het er te veel zijn. Een voorbeeld is het
bekende iteratieproces van het arithmetisch-geometrisch gemiddelde, waarmee de geniale wiskundige Gauss (1777-1855)
zich reeds op 14-jarige leeftijd bezighield. Het object is nu een
. getallenpaar, de operatie een bewerking die een nieuw getallenpaar oplevert. Uit het getallenpaar a, b vormde Gauss een nieuw
getallenpaar, bestaande uit de getallen i (a + b), het zg.
arithmetische gemiddelde, en Vab, het geometrische gemiddelde.
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Door iteratie ontstaat nu uit de positieve getallen ao, b o een
oneindige rij van paren: (al' b l ), (a2' b 2 ), •••. Het is niet
moeilijk in te zien dat zowel de a's als de b's tot een limiet
naderen, en wel beide tot dezelfde 'limiet. Deze limiet heet het
arithmetisch-geometrisch gemiddelde van ao en b o. Om deze
limiet te vinden hebben we geen steun aan de invariante elementen, want elk paar dat uit twee gelijke getallen bestaat is
invariant. Weliswaar kan voor elk paar ao, b o de limiet met
weinig moeite zeer nauwkeurig worden benaderd, maar men
wil nu eenmaal graag een gesloten uitdrukking hebben voor
de limiet, als functie van ao en b o. Enige jaren later vond Gauss
het antwoord: hij ontdekte dat het omgekeerde van het arithmetisch-geometrisch gemiddelde geschreven kan worden als een
volledige elliptische integraal, en wel een van het type dat ook
voorkomt bij de formule voor de slingertijd van de mathematische slinger. Een verrassend resultaat, en bovendien een voor
ons bijna onbegrijpelijke prestatie als we bedenken dat de theorie
der elliptische functies en integralen nog in haar kinderschoenen
stond en dat Gauss die gedeeltelijk nog zelf moest ontwikkelen.
Zo werd het arithmetisch-geometrisch gemiddelde, min of meer
als een spelletje begonnen, een belangrijk facet in de theorie
der elliptische functies en een waardevol hulpmiddel bij
numerieke berekeningen op dat gebied.
Er zijn nog zeer vele andere mogelijkheden tot het stellen van
iteratieproblemen. Men kan bijv. voor de objecten functies Lp.v.
getallen kiezen, en men kan ook de operatie af laten hangen van
het aantal reeds verrichte stappen. Dit laatste kan echter zonder
veel moeite worden teruggebracht tot een iteratieproces met
constante operatie, door over te gaan op objectenparen waarvan
één der componenten een natuurlijk getal is. In zeer vele vormen
treden iteratieproblemen in de wiskunde op; ik heb U hiervan
slechts een indruk willen geven en geen overzicht.
De toepassing van iteratieprocessen ligt meestal omgekeerd:
wanneer gevraagd wordt de een of andere grootheid numeriek
te benaderen probeert men een ite:ratieproces op te bouwen dat
de gevraagde grootheid als limiet heeft, en liefst één dat snel
convergeert. Een voorbeeld duidde ik zoeven reeds aan: ellip-
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tische integralen kan men berekenen door geïtereerde toepàssing
van de transformatie van Landen; een bijzond~r geval hiervan
is de algorithrnus van het arithmetisch-geometrisch gemiddelde.
Maar meestal is de kwestiè eenvoudiger van opzet, met name
wanneer het erom gaat een rij van achtereenvolgende benaderingen te construeren, zó dat elk dier benaderingen berekend
wordt met behulp van de vorige. Het komt er dan op aan een
methode te hebben die een zekere schatting geeft voor het
bedrag waarmee een benadering van de werkelijke waarde
afwijkt. Door die schatting van die benadering af te trekken
vindt men dan een volgende, betere, benadering.
Lang niet altijd is men in staat om van een benadering gebruik
te maken teneinde een betere te verkrijgen. Wil men bijv. het
juiste aantal inwoners van de aarde op een zeker moment
bepalen en is men tot een eerste benadering gekomen van 2
milliard, dan helpt die ons heel weinig bij het zoeken naar betere
benaderingen. Hoogstens geeft die benadering ons een idee van
de omvang die het administratieve apparaat voor deze volkstelling zal moeten hebben. Een positief voorbeeld is echter dat
van het golfspel. Laten we ons eens verdiepen in de moeilijkheden die een beginneling in dat spel heeft, en die speelt met
een nauwkeurigheid van bijv. 50 %. Hiermee bedoel ik dat hij,
mits niet te ver van de hole verwijderd, met elke slag de afstand
die de bal tot de hole heeft tot minder dan de helft weet terug
te brengen. Een goede benadering is hem van veel nut voor het
verkrijgen van een betere. Karakteristiek voor de wijze waarop
hij de hole benadert is dat hij gerust een fout mag maken: hij
zal op den duur de bal in de hole krijgen, zelfs als hij een paar
maal in de verkeerde richting slaat. Pas wanneer hij dat oneindig vaak doet loopt het mis. Terecht heeft men dus ingezien
dat de kwaliteit van een speler niet moet worden beoordeeld
naar het al dan niet bereiken van de hole, maar naar het aantal
daartoe gebruikte slagen. Ook bij numerieke iteratieprocessen
is zulks het geval: men geeft de voorkeur aan een snel convergente methode boven een langzame. Bovendien doet het feit dat
een enkele onderweg gemaakte rekenfout geen blijvende schade
aanricht zich vaak voor, ril. bij die iteratieprocessen waarbij de
limiet onafhankelijk is van het aanvangsobject, eventueel met
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de restrictie dat hetaanvangsobject niet al te ver van de limietwaarde verwijderd is.
Wárineer men een getal als V2 wil benaderen, dan kan men
dat doen met de algorithmus die ons allen uit onze schooljaren
bekend is. Deze gaat betrekkelijk langzaam; bij elke stap wordt
slechts één nieuwe decimaal bepaald. Bovendien wordt een.
eenmaal gemaakte fout niet automatisch hersteld; al het werk
dat op de fout volgt is volkomen waardeloos. De benaderingsmethode van Newton voor de wortels van een vergelijking levert
echter een eenvoudig iteratieproces op dat deze nadelen niet
heeft. In ons geval is de vergelijking x 2 = 2, en het iteratieproces
wordt het volgende: Is an een benadering voor V2. dan zal 2/an
dat ook zijn, en ook het gemiddelde van deze twee getallen is
een benadering. Deze blijkt nu plotseling een veel betere benadering te zijn dan ar> zelf. Als iteratieformule kiezen we dus
a n + 1 = t (a n + 2jan) , en bijvoorbeeld ao = 2. Dit levert op
al= 3/2, a2 = 17/12, as = 577/403, ... De tweede benadering,
17/12, is reeds nauwkeurig in 3 decimalen, de derde in zes decimalen, de vierde in twaalf decimalen, enz. Bij elke stap vindt
men er evenveel nieuwe betrouwbare decimalen bij als het
aantal dat men reeds had. Toevallig komen de breuken die ik
hier aangaf ook voor in de rij van benaderende breuken die bij
kettingbreukontwikkeling van het getal V2 ontstaan. In deze
rij zijn ze echter dun gezaaid, want de breuken die ik U opnoemde zijn hierin resp_ de tweede, vierde, achtste, zestiende,
enz. Het iteratieproces van Newton steekt dus ook zeer gunstig
af bij de kettingbreukalgorithmus. Aan welke van de genoemde
methoden men voor numeriek werk de voorkeur geeft wordt
echter grotendeels bepaald door de apparatuur die men voor de
uitvoering van de berekeningen ter beschikking heeft.
Dit was slechts één voorbeeld van een iteratieve rekenmethode, het moge echter voldoende zijn om het wezen uit te
drukken van de zeer vele meer gecompliceerde iteratieprocessen
die in bijna alle delen van de analyq~ ,en de toegepaste wiskunde
worden gebruikt. Een nieuw tijdperk op dit gebied is ingetreden
sinds men automatische rekènmachines heeft geconstrueerd die
è
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ingewikkelde opdrachten. in korte tijd kunnen uitvoeren. Het
geven van de opdrachten is de taak van degenen die de machine
bedienen, en het is vaak bewerkelijk dit in een voor de machine
verteerbare vorm te doen. Heeft men nu echter de mogelijkheid
een opdracht zó in te kleden dat hij bestaat uit een eenvoudige
opdracht plus het bevel "doe dit duizend keer", of "doe dit totdat
je dit of dat ziet gebeuren", dan is dat een kans waarvan gebruik
gemaakt moet worden. Het aantal gevallen dat iteratiemethoden
voordelen bieden boven andere is daardoor aanzienlijk gestegen.
Ik wil bij U niet de indruk achterlaten dat het construeren
van een iteratieproèes bij een gegeven probleem slechts voor
numerieke berekeningen dienstig is. Alle wiskundigen zijn vertrouwd met iteratieve methoden die ten doel hebben het bestaan
van een oplossing van een of ander probleem te bewijzen. In
vele gevallen zijn deze bewijzen constructief, nI. zodra de
iteratiestappen zèlf constructief zijn. Bovendien hebben we
vaak het voordeel dat ze tegelijk de eenduidigheid van de
oplossing aantonen, hetgeen voor natuurwetenschappelijke toepassingen doorgaans belangrijker is dan de existentie.
In de tot nu toe besproken gevallen was de operatie steeds
een rekenschema, en de objecten waren dingen waarmee kan
worden gerekend: getallen, getallenparen, functies, e.d. Van
geheel andere aard is het iteratieproces dat we bestempelen met
de naam "volledige inductie" of kortweg (maar ten onrechte)
"inducti~". Hierbij zijn de objecten mathematische beweringen,
en de operatie is een bewijs, dat uit de eerste bewering de tweede
afleidt, uit de tweede de derde, enz. Het wezen van de volledige
inductie is nu niet dat men al deze beweringen één voor één
bewijst, maar dat men de oneindige rij van beweringen in zijn geheel overziet en inziet dat men elk dezer beweringen zou kunnen
bewijzen door iteratie van de inductiestap. Het bewijs dat men
elke bewering uit de rij zo zou kunnen bewijzen accepteert men
als een bewijs voor al deze beweringen tegelijk. Op het eerste
. gezicht schijnt dit vreemd, maar nadat we het enige malen
hebben toegepast lijkt het volkomen vanzelfsprekend.
Wanneer we zeggen dat iets vanzelf spreekt bedoelen we
meestal dat we niet bij machte zijn het nader toe te lichten.
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Het is inderdaad moeilijk om het principe der volledige inductie
te analyseren, en zelfs is het moeilijk om te beslissen in welke
wiskundige rubriek het moet worden ondergebracht. We zullen
echter thans niet nagaan hoe het inductieprincipe moet worden
gefundeerd. Dàt het wordt gefundeerd is belangrijk, want het
grootste gedeelte van de wiskunde steunt erop. Zo is het bijv.
niet goed mogelijk om zonder het inductieprincipe over het
begrip "oneindige rij" te spreken. Wanneer we dat begrip willen
benaderen door te zeggen dat we de objecten van deze rij niet
kunnen tellen, dan drukken we ons slechts negatief uit; bovendien spreken we dan niet over de rij maar over onszelf.
Stunteliger lijkt het nog om het begrip "oneindige rij" te willen
definiëren met een zin waarin het woord "enzovoort" voorkomt,
schijnbaar een uiting van pure onmacht. Doch dit is inderdaad
slechts schijn, want hoe men het ook wendt of keert, het woord
"enzovoort" drukt het wezen van de oneindige rij uit, mits de
klemtoon valt op het woord "zó": en zó voort. Het woord "zó"
duidt een stap aan, en de gehele term enzovoort het inzicht
in de onbeperkte herhaalbaarheid van die stap.
Als voorbeeld van een bewijs door volledige inductie kies ik
er één dat generlei technische vaardigheid vereist. Beschouw
eens de opvolgende machten van 4: 4, 16, 256, 1024, ... Te bewijzen is dat elk van deze getallen bij deling door 3 de rest
1 overlaat. Nu is 4 maal een getal dat een 3-voud +1 is, weer
een 3-voud + 1. Is de bewering dus juist voor enig getal uit
de rij, dan is zij ook juist voor het volgende, viermaal zo grote,
getal. Laten we nu nog slechts zien dat het eerste getal van de
rij een 3-voud + 1 is, dan is de bewering voor alle getallen van
de rij bewezen.
Het hele geval herinnert sterk aan het genoegen dat men
beleeft door een stel dominostenen in een rij op te stellen,
verticaal gezet en met kleine onderlinge afstanden, en dan te
zien hoe ze tengevolge van een duwtje tegen de voorste steen
allemaal omvallen. Het feit dat een dominosteen omvalt als er
een andere tegenaan valt levert hier de inductiestap op.
Essentieel is natuurlijk dat we de ,eerste bewering uit de rij
afzonderlijk bewijzen, want die kan haar geldigheid niet aan
een voorgangster ontlenen. Even essentieel is het overeenkom-
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stige bij de dominostenen, want als we het duwtje tegen de
eerste steen achterwege laten blijven alle stenen rustig staan.
Meestal is zo'n door inductie bewijsbare rij van beweringen
te formuleren als één bewering, waarin dan de woorden "een
natuurlijk getal n" voorkomen. Bijv.: is n een natuurlijk getal,
dan is 4n een een 3-voud + 1.
Willen we zo'n bewering waarin een variabele noptreedt
bewijzen, dan is in zeer vele gevallen volledige inductie het
enige hulpmiddel. Nu doet zich vaak het frappante verschijnsel
voor dat het met inductie niet lukt, maar dat het wèl lukt om
met inductie een sterkere bewering te bewijzen waaruit de
oorspronkelijke voortvloeit. De oorspronkelijke bewering is dan,
niet in staat om zich voort te planten, en de sterkere is dat wel.
Ik wil U dat aan het voorbeeld van de dominostenen duidelijk
maken. Laat An de bewering zijn: "de n-de steen komt in
beweging" en Bn: "de n-de steen valt tegen de volgende aan".
Gegeven is dat de eerste steen een duwtje krijgt en tegen de
volgende aanvalt. Gevraagd wordt te bewijzen dat alle stenen
in beweging komen, dus er wordt gevraagd alle beweringen uit
de rij Al> A2' A 3 "" te bewijzen. Dit lukt niet door volledige
inductie, daar de inductiestap faalt. Uit het feit, dat de n-de
steen in beweging komt volgt niet dat hij omvalt, zeker niet
dat hij de goede kant uitvalt, en dus niet dat hij tegen de
volgende aanvalt, en dus niet dat de volgende in beweging
komt. Uit An kunnen we dus A n+1 niet afleiden. Uit de sterkere
bewering Bn kunnen we wèl B n+1 afleiden. Daar BI geldt, is
de gehele rij B's door inductie bewezen. Daaruit volgen onmiddellijk de A's, aangezien omvallende stenen nu eenmaal in
beweging zijn.
De situatie is nu zo, dat we, om An te bewijzen, eerst een
sterkere bewering Bn moeten zoeken die door inductie te bewijzen is, en daaruit zonder inductie An afleiden. In dit voorbeeld ligt de keuze van de sterkere bewering zeer voor de hand,
doordat we het omviümechanisme onmiddellijk doorgronden.
Een meer wiskundig voorbeeld: Bewijs dat de som der derdemachten van de getallen 1;"2, 3, ..., n een volledig kwadraat is.
De inductiestap faalt, want we kunnen niet bewijzen dat een
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volledig kwadraat plus u 3 weer een volledig. kwadraat is. Het
komt er ten duidelijkste op aan van welk getal het dan wel het
kwad:r;aat is. Na enig geëxperimenteer komen we tot het vermoeden dat de som van de derde machten' van de getallen
1, 2, ... , n het kwadraat is van het getal in (n + 1). Deze
bewering is nu zeer gemakkelijk door inductie te bewijzen.
Ook in dit laatste geval was het niet moeilijk een sterkere,
door inductie bewijsbare, bewering te vinden. Hoe vaak komt
het echter niet voor dat wiskundigen hun beste resultaten vinden
door als blinden rond· te tasten en na vele pogingen en vele
mislukkingen een bewijs construeren zonder een bepaald mechanisme te. hebben ontdekt ..
Veelal treden zulke moeilijkheden op bij het onderzoek van
het asymptotisch gedrag van rijen van getallen of functies die
door iteratie zijn gedefinieerd. Stelt U zich voor dat we een rij
positieve getallen al> a2' ... hebben, waarvan we vermoeden
dat de limiet nul is. Hoe moeten we dat bewijzen? De getallen
zijn door iteratie verkregen, eerlijk gezegd hèbben we ze nog
niet allemaal tegelijk verkregen. En laat ons nu ook eens niet
in de gelukkige toevallige omstandigheid verkeren dat we over
een formule beschikken die a.. in n uitdrukt, en waarmee we
door herleiding en toepassing van limietstellingen verder zouden
kunnen werken. Het enige middel is nu volledige inductie, dus
we gaan uit een bewering over a .. een analoge bewering over
a.. +1 afleiden. Deze gedachte ligt voor de hand, daar we a.. +1
ook uit a" hebben verkregen. Maar welke bewering moeten
we nemen? Het begrip limiet mag er niet in voorkomen, want
dat is een bewering over de gehele rij, en niet over een element
ervan. Maar als we door inductie zouden kunnen bewijzen dat
an < 1jn2 voor alle waarden van n, dan zouden we klaar zijn,
want hieruit volgt lim a .. = o. Maar met het bewijzen door
inductie van andere schattingen, zoals a.. < I/n of an < 2-",
zouden we eveneens gebaat zijn. De vraag is of deze ongelijkheden overdraagbaar zijn van n op n 1, en .of ze in het begin,
dus voor al' goed zijn. Het kan soms zeer veel moeite kosten
om een geschikte bewering te vinden die impliceert dat
lim a.. = O. Zo kan het gebeuren dat het met a < l/n niet
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gaat, met de sterkere en meer ingewikkelde bewering
a.. < 26/ (n2 + 3. 2" ) wèl, en met de nog sterkere bewering
•
a .. < I/n3 weer niet.
Het was slechts een eenvoudige en zeer veel voorkomende
moeilijkheid die ik U hier afschilderde. Vaak is het probleem
om een overdraagbare en voldoend sterke inductiebewering te
vinden veel ingewikkelder. Het vereist van de wiskundige, die
in het algemeen moet beschikken over kennis, intuïtie, gezond
verstand en goede smaak, nog een vijfde eigenschap, één, die
een ongunstige klank heeft: raffinement. Zonder raffinement
zou bijv. de analytische getallentheorie nooit op de duizelingwekkende hoogte gekomen zijn die zij in de twintigste eeuw
heeft bereikt.
Ik heb U gesproken over iteratie en inductie. Ik wil eindigen
met de opmerking dat ik me terwille van de expositie heb
schuldig gemaakt aan verwisseling van volgorde, want de
mogelijkheid van onbeperkte iteratie is slechts door volledige
inductie in te zien. Zo vinden we dan het inductieprincipe aan
de wortel van alles wat er in en om de wiskunde is opgegroeid
aan beschrijving van de herhaling.

Dames en Heren Bestuurderen van de Gemeente Amsterdam,
Mevrouwen Mijne Heren Curatoren van deze Universiteit,
Het moge U tot eer en voldoening strekken dat een hoogleraar
aan een met naam en faam bekende instelling als de Technische
Hogeschool een benoeming aan Uw Universiteit als een promotie
beschouwt, en bereid is daarvoor aanzienlijke moeilijkheden te
overwinnen. Ik ben U voor deze benoeming zeer dankbaar en
ik beloof U mijn beste krachten te zullen inspannen ten einde
het door U in mij gestelde vertrouwen waardig te tonen.

Dames en Heren Hoogleraren en Lectoren,
Tot voor kort was ik door generlei banden met de Universiteit
van Amsterdam verbonden en dus, behalve voor de kleine kring
van vakgenoten, een volslagen onbekende. Ik hoop dat dit
spoedig zal veranderen, dat ik mag profiteren van de ontzag18
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wekkenà.e hoevèeihéià.kennis die U bezit, maar bovenal dat· ik
mij uit Uw midden vrienden moge verwerven.
Ik ben mij ervan bewust in zeer vele opzichten Uw mindere
te Zijnen daa.rom treÎt hetnüj temeer, door U als gelijKe te
word~n bëhanà.eld.

Dames en Heren Hoogleraren in de Faculteit der Wis- ,en
Natuurkunde,
Aan Uw initiatief heb ik te danken dat ik mij thans Uw collega
mag noemen. De opdracht die ik heb gekregen: Analyse, Algebra
en Toegepaste Wiskunde, is nagenoeg dezelfde als degene die
aan Van der Waerden werd verstrekt. Ik acht het een hoge eer
dat U mij waardig gekeurd hebt om zijn onderwijstaak voort te
zetten.

Mijne Heren Hoogleraren aan de Technische Hogeschool,
Een bekende Franse spreekwijze drukt uit dat ook in de geschiedenis herhalingsverschijnselen optreden. Ik meen hiervan
geen treffender voorbeeld te kunnen geven dan door een toespraak te citeren uit een intreerede die op 8 October 1902, dus
op twee dagen na 50 jaar geleden, werd uitgesproken door de
meetkundige P. Zeeman, die uit Delft naar Leiden werd geroepen om daar de meetkunde te doceren. Tot in details geeft
deze toespraak mijn gevoelens van dit ogenblik weer; slechts
de opmerkingen over de bestuursvorm van het Delftse instituut
laat ik geheel voor rekening van Zeeman. Hij richtte zich tot
zijn ambtgenoten van de toenmalige Polytechnische School met
de volgende woorden:
"Met een eigenaardig gevoel richt ik van deze plaats een
"woord van afscheid tot U, met wie ik gedurende zoveel jaren
"heb mogen samenwerken. Niet altijd onder de meest gunstige
"omstandigheden. De buitengewone toename van het aantal
"studenten, dat in de loop van een tierital jaren verdrievoudigd
"werd, doch bovenal de eigenaardige wijze waarop bij de Wet
"het bestuur van en het onderwijs aan die school was geregeld,
"bracht dikwijls vele bezwaren met zich. Mogen deZe bezwaren
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"bij de, door' de Regering ter hand genomen vervor,ming van
"de Polytechnische School verdwijnen en deze inrichting,
"welke ik levendig belang zal blijven stellen, voor welkë)k
"nimmer geheel een vreemdeling kan worden, een verder tijdperk .
"van grote bloei tegemoet gaan. Gij weet het,. de eigenalirdige
"prikkel, die erin gelegen is, aan andere eisen te moeten volÇl.oen
"en de overtuiging dat zulk een prikkel, en een geheeialldere
"omgeving niet anders dan een goede invloed kunneri hebben,
"is de voornaamste reden geweest, waarom ik Delft voor Leiden
"heb verlaten. Toch kost mij dat scheiden van Delft en
"zovelen Uwer, met wie ik door vriendschapsbanden
"verbonden ben, mij meer dan ik kan zeggen. Wilt mijner vriend"schappelijk blijven gedenken en weest ervan overtuigd,dat,
"de afstand die ons voortaan scheidt geen wijziging brengt in .
"mijne genegenheid jegens U."

Dames ,en Heren Studenten in de Wis- en Natuurkunde,
Onlangs werd ik getroffen door een bordje dat was opgesteld
in de étalage van een winkel in goochelapparaten en feestneuzen.
Het opschrift luidde: "Wij drijven deze zaak voor ons
De bedoeling was duidelijk: Ons doel is om U steeds nieuwe en
aardige dingen te brengen; wij maken liever dààrop verlies dan
grove winsten op waardeloze prullen.
Een dergelijk bordje bij de ingang van het
Instituut geplaatst zou grote kans lopen verkeerd begrepen te
worden door de bestuurderen van Stad en Universiteit, die er
misschien weinig voor voelen een zaak te betalen voor àris
plezier. Niettemin moeten de studenten zich kunnen voorstellen
dat het bordje er hangt. Heeft trouwens een wiskundig resultaat
niet veel weg van een goocheltoer, zolang de afleiding ervan
niet volledig is begrepen? En heeft het zich bewegen in een
nieuwaxiomasysteem of een nieuwe logica niet veel weg van
het opzetten van een feestneus?
Wij drijven deze zaak voor ons plezier, maar bovenal voor
Uw plezier. Zonder plezier zal de wiskunde voor U onverteerbaar zijn.
Ik heb gezegd.
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