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De Studentenraad: studenten gezocht
Elk jaar rond april verschijnen er mailtjes in je UvA-mailbox,
stukjes in de Folia en posters op de prikborden over de
studentenraden en partijen. Deze wijzen je op de aankomende
verkiezingen van de Facultaire en Centrale Studentenraad (FSR
en CSR). En ieder jaar zijn er weer studenten nodig die in deze
raad willen zitten. Deze studenten houden zich bezig met
onderwerpen waar het faculteitsbestuur aan werkt en de
belangen van studenten daarbij. Denk bijvoorbeeld aan de
invoering van de Bachelor-Master (BaMa), de fusie tussen de
HvA en de UvA en de huisvesting van onderwijsfaciliteiten.
Allemaal dingen die de studenten aangaan en waar de
studentenraad graag wat invloed op wil uitoefenen. Ben jij ook
iemand die wel eens vindt dat er iets niet helemaal goed zit? Of
dat er dingen aan de universiteit verbeterd kunnen worden? Zo
ja, dan is de FSR misschien iets voor jou. Kijk op de FSR-site
hoe het zit. Bemoei jij je liever niet met dat soort zaken, dan kun
je nog altijd stemmen op mensen die bereid zijn dat voor jou te
doen, namelijk de mensen die zich kandidaat hebben gesteld
voor de FSR van onze faculteit.
Meer info?
Surf naar: http://www.science.uva.nl/faculteit/straad/
E-mail: studentenraad@science.uva.nl
Tel: 020 525 5878
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Welkom bij Scoop! Dit is de eerste
nummer van het nieuwe blad van de
studievereniging NSA. Het is al een tijdje
geleden sinds onze laatste nieuwsbrief
uitkwam, nu zie je ook waarom … We
zijn bezig geweest.
Aangezien de wiskunde studenten nu
ook NSA leden zijn, proberen wij ons
daarop aan te passen: Daarom hebben
we nu wiskundige artikels, en
activiteiten (de speltheorie-lezingen zijn
ook interessant voor natuurkunde
studenten).

Ik hoop dat de nieuwe fraaie layout, en
de interessante artikels, mensen zullen
inspireren om artikels te schrijven. Als je
op het internet of in een tijdschrift een
interessant onderwerp tegenkomt, kun je
daar makkelijk een leuke artikel over
schrijven. Als je bereid bent om voor elke
Scoop een artikel te schrijven, kun je ook
redacteur worden. Staat mooi op je CV…
Er zal in elke Scoop een scoop
(telescoop, microscoop, hodoscoop, enz.)
worden uitgelegd, dit keer is het de
Atomic Force Microscope.

Geniet ervan, en vertel ons wat je ervan
vond. Als je alleen een beetje
ontspanning zoekt, kun je naar de
puzzel pagina gaan kijken (het is maar
wat je onstpanning noemt).
Charles Mathy
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Eindredactie

Charles Mathy, Vincent van der
Noort

Ontwerp

Charles Mathy

Het plaatje op de voorkant
komt van de onderzoeksgroep
van Jeroen Goedkoop,
werkzaam aan het WZI,
Amsterdam.

Scoop is het blad van de

studievereniging NSA, en is
gratis voor alle studenten en
medewerkers van de studies
natuurkunde, sterrenkunde en
wiskunde aan de Universiteit
van Amsterdam. Losse
nummers kunnen bij de
redactie aangevraagd worden.
Gedeeltelijke of volledige
overname van artikelen uit dit
blad is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van
het NSA bestuur.
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Twee studenten proberen de
Riemann Hypothese te bewijzen.

Is een kilo $10 gouden munten meer waard dan een halve kilo $20
gouden munten, of omgekeerd, of zijn ze evenveel waard?
Tic tac toe revisited
Tic tac toe is niet grappig meer als je het genoeg gespeeld hebt: Als
beide spelers perfect spelen, wordt het altijd remise. Maar speel het nu
anders: Bij elk zet kan een speler kiezen of hij een cirkel of een kruis
neerzet. De winnaar is degene die als eerste een rij van drie kruizen of
drie cirkels maakt. Als beide spelers volgens de beste strategie spelen,
wie wint er dan gegarandeerd: De eerste of de tweede speler?

The gods don’t all play dice

In de hemel zit een grot. Daarin zitten er drie goden: Walter, Lucille en
Sjonnie. Walter vertelt altijd de Waarheid, Lucille Liegt altijd, en Sjonnie
beantwoordt alle vragen willekeurig, volgens en Stochastisch proces.
Je mag één vraag aan één van de goden stellen. Helaas kan je van
tevoren niet weten wie wie is, maar na het stellen van één vraag moet
je dat precies kunnen achterhalen. Let wel, de goden antwoorden
alleen als je een ja/nee vraag stelt. Als je vraag geen ja/nee vraag is,
dan antwoordt de aangesproken god niet. Wat moet je vragen?

Just asking

Wat wordt er op het kafje van dit blad afgebeeld?

Bedriegelijk moeilijk

L.E.J. Brouwer

21

Het leven van een van de grootste
nederlandse wiskundigen ooit.
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Hersenwerk: Puzzels

De volgende puzzel lijkt zo simpel,
maar schijn bedriegt.
Zie het plaatje. Men heeft een gelijkbenige
driehoek. De bedoeling is om
de hoek a te vinden.
Het is mij gelukt, met een zeer
uitgebreide berekening.
Als jij een simpele manier vindt,
mail me dan!

cjmmathy@science.uva.nl

Intrigerende raadsels, met
uiteenlopende moeilijkheidsgraad.
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Figuur 1: De gelijkbenige driehoek
van het puzzel “Bedrieglijk moeilijk”.
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PUZZLES & RIDDLES
Nadat de laatste NSA nieuwsbrief was uitgekomen, met een puzzel
artikel, kreeg ik een aantal volledig uitgewerkte antwoorden van de
puzzels teruggestuurd. Er zijn blijkbaar sommige mensen tussen ons
die wel van een uitdaging houden. Daarom zijn hier weer sommige
simpele, en sommige taaie puzzels te vinden, om een vrije namiddag
op te vullen.
Succes! Als je het antwoord weet of wil weten, mail naar
cjmmathy@science.uva.nl.

S.O.Mess

Een hoogleraar zit vast op een verlaten eiland (welke hoogleraar?
That’s up to you). Hij ziet een vliegtuig aankomen: Dat vliegtuig zal
over precies 5 minuten boven zijn eilandje vliegen. Hij heeft twee
touwen, en een doos lucifers: Een van de touwen brandt helemaal op
in 8 minuten, de andere in 2 minuten. Hij moet weten wanneer 5
minuten precies verstreken zijn, want dan schiet hij zijn enige vuurpijl.
Hoe doet hij dat? Let wel, sommige delen van de touwen kunnen
sneller branden dan andere delen, hij weet alleen in hoeveel tijd het
hele touw is opgebrand.

Playing hard to get

Een jonge vrouw genoot van haar vakantie op de Cirkel vijver, zo
genoemd omdat hij perfect cirkelvormig is. Om weg te komen van een
jonge man die haar achtervolgde, roeide ze met haar roeiboot naar
het centrum van de vijver, waar een vlag hing. De man besloot op
haar te blijven wachten op het land. Ze moest uiteindelijk toch op land
terugkomen. Hij kon 4 keer zo snel rennen als zij kon roeien, dus
volgens hem was ze kansloos: Hij kon haar vangen als ze aan land
kwam.
Maar gelukkig was het meisje derdejaars wiskunde studente. Ze wist
dat als ze eenmaal aan land kwam, ze wel sneller dan hij kon rennen.
Ze moest dus een roei-strategie ontwikkelen om ergens aan land te
komen voordat hij er was. Dat kostte haar minder tijd dan de middagpauze aan de UvA. Wat was haar strategie?
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Woord van de voorzitter
Beste lezers,
Het is al weer een tijd geleden sinds het uitkomen van de vorige
nieuwsbrief van de NSA, maar nu heb je eindelijk ons nieuwe blad voor
je: Scoop. Zoals meteen opvalt is Scoop geen gewone nieuwsbrief, maar
een periodiek zoals ook andere verenigingen die hebben. Het is de
bedoeling dat Scoop voortaan minstens elk kwartaal uitkomt.
Er zullen de komende tijd verschillende activiteiten georganiseerd
worden. Zo brengen we op woensdag 15 mei een bezoek aan het KNMI,
een instituut waar zowel natuur- als wiskundigen goed terecht kunnen.
Gelukkig hebben al veel mensen laten weten mee te gaan (als je
meegaat, vergeet dan vooral niet te stemmen!), dus het belooft nu al een
geslaagde excursie te worden! Eind mei worden er twee lezingen over
speltheorie gehouden. Er zijn ook weer plannen voor het organiseren
van een studiereis. Helaas was het niet mogelijk dat nog dit studiejaar te
organiseren, maar volgende jaar met de herfst hopen we een week naar
Engeland te gaan.
De tijd gaat hard en het huidige bestuur zit er al meer dan een jaar. Dat
betekent dat we dus wel aan vervanging toe zijn. We zijn hard op zoek
naar kandidaten voor een nieuwe bestuursperiode. Helaas hebben we
op nog geen mensen gevonden die op dit moment beschikbaar zijn.
Aangezien de NSA niet zonder een bestuur kan, hebben we besloten dat
wij nog blijven zitten tot het einde van het studiejaar. Heb je interesse in
een bestuursfunctie? Laat het ons dan snel weten!
Heb je een idee voor een activiteit, heb je kritiek of wil je misschien zelf
wat organiseren en heb je daarbij hulp nodig? Stuur dan een mailtje naar
nsa@science.uva.nl. Wij horen graag wat van onze leden, zodat we het
idee hebben dat we ons nog ergens voor inzetten! Voor nu wens ik jullie
in ieder geval veel leesplezier en tot ziens bij een van de activiteiten!
Joris Hartman
Voorzitter
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NSA Agenda 2002
Mei

KNMI Excursie

15 mei

De KNMI is het instituut voor meteorologisch onderzoek
in Nederland. Ze zijn de grote centrum van onderzoek
naar klimaat en seismologie in Nederland. Ze hebben als
werknemers wiskundigen en natuurkundigen. Heb je je
ooit afgevraagd hoe ze de weer voorspellen, kom dan
mee. Geef je op, door een mail te sturen naar de NSA:
nsa@science.uva.nl

Reeks speltheorie lezingen

Scoop

L.E.J. Brouwer

buitenland, bijv. in Berlijn en in de Harz. In de laatste jaren voor WO II is hij
gemeenteraadslid geweest voor een plaatselijke belangenpartij in Blaricum,
waarbij hij in de verkiezingen veel stemmen kreeg.
Wat ik erg waardeer in Brouwer is dat hij niet binnen de ivoren toren bleef, maar
vaak het maatschappelijk engagement koos, bijv. door te schrijven in
weekbladen. Zijn relatie met de significa-beweging, die ik niet zo aan de orde
heb laten komen, was hierbij van bepalende invloed. Maar verreweg het
sympathiekst is mij de jonge Brouwer, hemelbestormend in zijn Delftse lezingen,
in dispuut met zijn promotor en in zijn proefschrift, en baanbrekend in zijn
topologische werk.
Tom Koornwinder, 2 januari 2002

Eind mei

Dit beloven zeer interessante lezingen te zijn, over
uiteenlopende aspecten van speltheorie (bv toepassingen
in de economie).

Beta feest

Juni

22 mei

De Beta feest wordt in samenwerking met alle betaverenigingen van de UvA georganiseerd. Het is een leuke
gelegenheid om andere studenten te ontmoeten, en met
ze lekker te feesten. De thema is “Duizend-en-één
Nachten”.

ALV

5 juni

Een algemene leden vergadering, over: nieuwe NSA
bestuur.

Eindejaars barbecue

28 juni

Het einde van het jaar is in zicht, en dat gaat gepaard
met de traditionele NSA afsluitingsbarbecue.

Heb jij een leuk idee voor een activiteit?
De NSA kan je helpen met het organiseren van een
activiteit, of we kunnen je advies geven, b.v. in verband
met financiële aspecten. Kom een keer langs in de NSA
inloopruimte, of stuur een mail naar nsa@science.uva.nl.
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congres in Nauheim. Wat betreft het congres in Bologna in 1928 wist Brouwer te
bewerkstelligen dat de organisatoren het congres los maakten van de Union en
de universiteit van Bologna als organiserende instantie uitriepen. Nu zouden
Duitse deelnemers toch welkom zijn. Er ontstond binnen Duitsland een tweespalt
tussen wie wilden deelnemen (aangevoerd door Hilbert) en wie niet wilden
deelnemen (aangevoerd door Bieberbach). Deze laatste groep, heftig gesteund
door Brouwer, vond dat nog geen volledige genoegdoening aan Duitsland was
gegeven inzake de internationale wiskundecongressen. Hilbert voerde een
uiteindelijk grote Duitse delegatie aan naar Bologna en toonde zich zeer
misnoegd over Brouwers houding. Het een en ander was mede oorzaak van het
grote conflict binnen de Annalen (zie hierboven). We kunnen constateren dat
Brouwer hier in 1918 begon met een terechte stellingname, maar in 1928 veel te
ver was doorgeschoten door meer pro-Duits te zijn dan veel Duitsers.
Een ander voorbeeld is Brouwers bemoeienis met de Sodalitas-affaire in de
jaren '30. Dit betrof de aankoop door een zijdelings met de Katholieke kerk
gelieerde Hongaarse organisatie Sodalitas Medicorum van het Elisabeth Salzbad
in Boedapest, waarvoor Burgers Bank (een Nederlandse financiële instelling)
een hypothecaire lening verstrekte die weer gefinancierd werd door obligaties uit
te schrijven, waarvan kennelijk ook Brouwer er enige kocht. Het Salzbad werd
echter financieel slecht beheerd, zodat tenslotte de obligatiehouders in opstand
kwamen. Brouwer ging een steeds prominentere rol spelen in een steeds
complexer en onoverzichtelijker wordende zaak. Een groot deel van zijn tijd in de
jaren '30 besteedde hij hieraan. Veelvuldig moest hij hiervoor naar Budapest
reizen, zo zelfs dat studenten soms vergeefs op college op hem zaten te
wachten.
Brouwer als mens
Brouwer moet een zeer complexe persoonlijkheid zijn geweest. Ik noemde al zijn
enorme intellectuele vasthoudendheid, waarbij hij niet altijd maat kon houden. In
een flink aantal gevallen had hij jarenlang met iemand een goede relatie welke
dan plotseling door een hevige ruzie verstoord werd en vervolgens nooit meer
goed kwam. Uit het boek krijg ik de indruk dat Brouwer best wel gevoel voor
humor had en kon relativeren en dat misschien een aantal van zijn kleinere
ruzies gespeeld zijn.
Brouwer moet een grote charme hebben bezeten en een uitstekend causeur
zijn geweest over de meest uiteenlopende zaken. Wat iedereen opviel was zijn
(voor die tijd) lange en tegelijk magere gestalte en zijn stralende ogen. Zijn
charme betrof zeker de vrouwen. In Blaricum had hij een soort vrouwelijke
hofhouding. Zijn vrouw Lize was echter tolerant en het huwelijk bleef hecht tot
Lize's dood. Brouwer gedroeg zich volstrekt onconventioneel en hield ervan om
bloot in zijn tuin te verblijven, 's nachts buiten te slapen en in bomen te klimmen.
Brouwer bemoeide zich 60 jaar lang intensief met de administratie van de
apotheek, vanaf zijn huwelijk tot de verkoop in 1965. Hij handelde veel in
onroerend goed, vooral in de buurt van zijn “hut” in Blaricum, maar ook in het
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Even voorstellen …
Jeroen Goedkoop is hoogleraar, en onderzoeker aan
het WZI. Sommigen zijn deze aardige man
tegengekomen in het vak Gecondenseerde Materie.
Hij vertelt hier over het traject die hij heeft gelopen.
Daarnaast legt hij uit wat de situatie in het WZI nu is,
en wat voor onderzoek hij daar doet.
Nederland als bijna enige land in
Europa geen synchrotron hebben
Over Jeroen Goedkoop
betekende dat veel reizen, vooral
naar Parijs. De machine daar deed
Ik heb gestudeerd in Utrecht in een tijd
het nogal eens niet, zodat ik aardig
dat er naast de studie nog veel tijd was
up-to-date was in de moderne kunst.
voor andere activiteiten, vooral in de
Na mijn promotie volgde de
muziek. Ik liep stage bij het Rijks
gebruikelijke discussie met mijn
Instituut voor Volksgezondheid en
partner, wel of niet naar het
Milieu, RIVM, waar onderzoek werd
buitenland. Ik verloor, en het werd
gedaan naar luchtverontreiniging met
een PostDoc bij de VU in de groep
behulp van optische technieken. Na mijn
van Ronald Griessen, die toen met
studie ben ik als eerste promovendus
de net ontdekte hoge temperatuur
gestart bij John Fuggle, een jonge prof
supergeleiders bezig was.
die veel te vroeg is overleden. Toen ik
Drie jaar later, in 1992, was de tijd
hem vroeg naar het doel van het
wel rijp voor een buitenlands
onderzoek zei hij: beroemd worden. Pas
avontuur. In Grenoble werd gebouwd
aan het eind van mijn promotietijd heeft
aan de European Synchrotron
hij uitgelegd waarom: als ik beroemd
Radiation Facility, een project van 2
zou zijn, zou hij dat
miljard, waar Nederland
automatisch ook zijn.
WZI was een
samen met België voor 6%
Die promotie is wel
prachtig instituut, aan meedoet. Ik heb zes jaar
gelukt, beroemdheid
en wordt het weer. meegedaan: twee jaar
moet nog komen.
ontwerpen, twee jaar bouwen
In werkelijkheid ging het om het gebruik
en twee jaar gebruik. Het bleek een
van toen nog heel nieuwe
ontzettend leuke, dynamische tijd,
Röntgentechnieken voor het onderzoek
waarin een jong internationaal team,
van de elektronische en magnetische
groeiend van 80 naar 500 man, een
structuur van vaste stoffen. Omdat we in
prachtige machine bouwde, binnen
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Straks komt de evaluatie, en zullen
de tijd, binnen budget en met
we zien hoe het heeft uitgepakt.
specificaties die veel beter waren dan
gepland.
Slopend was het wel, en uiteindelijk
Over WZI
hebben we toch weer verkozen om naar
Nederland terug te gaan. Het werd WZI,
WZI heeft een flinke knauw gekregen
in heropbouw na een reorganisatie,
door het vertrek van Friso van der
nadenkend over nieuwbouw in de
Veen en nu Ad Lagendijk c.s.. We
Watergraafsmeer. De eerste 30
hebben het meer dan druk met het
maanden bleek de strijdkreet “only
opvullen van de ontstane gaten, met
opportunities” waar: in vrij korte tijd is
de daarbij behorende
mijn groepje van start gegaan. Het
strategiediscussie. Gelukkig komt de
vertrek van Friso van der Veen naar
asbestsanering langzamerhand in
Zwitserland, de bestuurlijke crisis die
handen van professionele managers,
daar op volgde en de
en kunnen we weer
asbestcrisis die daar
[er werd] van mij […] verder met het
overheen kwam
onderzoek. Af en toe zal
geen enkele
zorgen nu wel even
dat nog flinke hinder
onderwijsbevoegdheid ondervinden, maar bij
voor een dipje. But we
gevraagd!
shall overcome!
onderzoek gaat het altijd
tegen de klippen op, en
enig improvisatietalent is de goede
Over werken aan de universiteit
onderzoeker niet vreemd. WZI was
een prachtig instituut, en wordt het
Het heeft me tijdens mijn studie altijd al
weer.
verbaasd dat stafleden primair op
bewezen onderzoekscapaciteiten
worden aangenomen. Er wordt een
Over nanomagnetische systemen
ruwe inschatting van de persoon
gemaakt wat betreft onderwijs en
Nanomagnetisme staat volop in de
management kwaliteit, gebaseerd op
belangstelling. Enerzijds moet de
een colloquiumvoordracht. Over
dataopslagindustrie ervoor zorgen
managementkwaliteit zal ik het maar
dat er alsmaar meer bitjes op een
helemaal niet hebben. En terwijl mijn
disk passen. Anderzijds is de
vrouw, met een prachtig
nanofysica in het algemeen hot. Bij
conservatoriumdiploma, een jaar op
magnetisme bijvoorbeeld zijn er
schaal 4 stage moet lopen voordat ze
vragen als: hoe en wanneer ontstaat
op de lagere school bevoegd muziekles
magnetisme als ik losse atomen bij
mag geven, werd er van mij als
elkaar zet? Hoe organiseert
universitair docent geen enkele
magnetisme zich in domeinen? Hoe
onderwijsbevoegdheid gevraagd!
beïnvloeden thermische fluctuaties
Gelukkig kwam ik er zelf achter dat er
het magnetische gedrag van heel
wel wat bijscholingsmogelijkheden zijn,
kleine deeltjes? Daarnaast zijn er
en inmiddels probeer ik het geleerde in
enkele compleet nieuwe
een eerste college uit: Laten we nu met
verschijnselen ontdekt in systemen
zijn allen inventariseren wat onze
die bestaan uit stapelingen van
gevoelens zijn over de wet van Boyle.
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waaronder de Annalen, waren uitgekomen. Hilbert reageerde met woorden als
“Ons doel is om meer, en niet minder, stellingen te krijgen'' en “Uit het paradijs
dat Cantor voor ons geschapen heeft, zal niemand ons kunnen verdrijven.” In
1928 had Hilbert een zeer slechte gezondheid, zo zelfs dat hij voor zijn leven
moest vrezen. Hij was zeer beducht dat na zijn dood Brouwer de redactie van de
Annalen zou gaan domineren en hij besloot daarom dat Brouwer moest uittreden
uit de redactie. Uiteraard verweerde Brouwer zich en zocht hij steun bij de
overige redactieleden. Maar zeker de Duitsers onder hen hadden grote verering
voor Hilbert en waren bang dat door een nederlaag van Hilbert in dit conflict
diens gezondheid fataal zou verslechteren. Zo kreeg Hilbert vrijwel unanieme
steun. In de kernredactie (Hilbert, Einstein, Blumenthal, Carathéodory) stelde
alleen Einstein zich neutraal op. Er werd een juridisch handige oplossing
bedacht. De uitgever Julius Springer ontsloeg de complete redactie, waaronder
Brouwer, en benoemde een nieuwe redactie van slechts drie kernredacteuren en
geen overige redacteuren.
Brouwer als actievoerder
Brouwer liet zich met vele maatschappelijke kwesties in. Hij nam vaak scherp
stelling en hield daar onveranderlijk aan vast. Het ging hem om zijn intellectuele
integriteit. Die wilde hij zeker niet opgeven om door ordinair netwerken zijn doel
te bereiken. Veel van zijn tijd en energie gingen verloren aan zaken die hij
gedoemd was te verliezen. Als hij uiteindelijk zijn nederlaag moest erkennen dan
leidde dat vaak tot een lichamelijke en psychische inzinking van kortere of
langere duur.
Een voorbeeld zijn Brouwers acties tegen de
Conseil International de Recherches, die kort Brouwer [was] in 1928
na het einde van de eerste wereldoorlog in veel te ver doorgeschoten
1918 werd opgericht door de wetenschaps- door meer pro-Duits te
organisaties van de geallieerde overwinnaars zijn dan veel Duitsers.
(o.a. Frankrijk, Engeland, België, Italië). Deze
Conseil stond geen contacten toe tussen geleerden uit de “beschaafde naties” en
hun collega's van de centrale machten. Vooral de Franse en Belgische
wetenschappers lieten zich in zeer krasse termen over hun Duitse collega's uit.
Een aantal tijdens WO I neutrale landen, waaronder Nederland, werden wel
uitgenodigd om tot de Conseil toe te treden. Onder deze Conseil viel als
internationale wiskundige organisatie de Union Mathématique Internationale, die
als belangrijke taak had om de vierjaarlijkse internationale wiskundecongressen
te organiseren: Straatsburg (1920), Toronto (1924), Bologna (1928). Alleen
wiskundigen uit bij de Conseil aangesloten landen, dus geen Duitsers, waren bij
deze congressen welkom. Brouwer verzette zich in toenemende mate tegen
deze handelwijze van de Conseil en van de Union Mathématique. Hij was vanaf
het begin van zijn carrière zeer internationaal ingesteld en had met veel Duitse
wiskundigen goede contacten. Zo bezocht Brouwer in 1920 niet het congres in
Straatsburg, maar het tegelijkertijd door de Duitse wiskundigen georganiseerde
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genoemd worden. Tegen het slot van zijn oratie van 1912 zei hij ondermeer: “Om
zijn in de hoogste mate instabiele ideeën tijdig te toetsen en vast te leggen, moet
de wiskundige nu en dan in een korte spanne tijds in snelle opeenvolging een
groot aantal verhandelingen kunnen naslaan, en dit is slechts dan mogelijk,
indien hij over een bibliotheek, bevattende naast de voornaamste handboeken
en encyclopedieën de vijftig laatste jaargangen der belangrijkste tijdschriften, de
onmiddellijke beschikking heeft.'' Nog slechts een jaar geleden richtte het
Korteweg-de Vries Instituut zich in soortgelijke bewoordingen tot het College van
Bestuur.
Brouwer als polemist
Brouwer heeft vele wetenschappelijke conflicten uitgevochten. Het eerste conflict
was reeds voor zijn afstuderen met de Berlijnse hoogleraar Jahnke. Brouwer had
zijn eerste korte artikelen toen net door bemiddeling van Korteweg bij de KNAW
gepubliceerd. Jahnke meende (ten onrechte) dat Brouwers volledige resultaat
(over rotaties in Ñ4 ) al in een artikel van hem bevat was. Hier en vele malen
daarna zien we dat Brouwer in een prioriteitsconflict gelijk heeft omdat de ander
weliswaar eerder, maar onvolledig
Terwijl anderen […] het sop de
of incorrect heeft gepubliceerd, en
dat de ander niet in staat is dit in te kool niet meer waard zouden
zien
omdat
hij
Brouwers achten, ging Brouwer altijd door
redeneringen, die gebruik maken tot het bittere eind.
van nieuwe methodes, niet kan
volgen. Terwijl anderen in Brouwers plaats op een gegeven moment het sop de
kool niet meer waard zouden achten, ging Brouwer altijd door tot het bittere eind.
Van geheel andere orde was de polemiek van Brouwer met zijn promotor
Korteweg over het manuscript voor zijn proefschrift. Zo schreef Brouwer: “Ik had
zo graag, dat het tussen u en mij niet werd tot een transigeren wat er in kan
blijven, en wat er uit moet, maar dat u juist de grondgedachten, dus veel meer
het algemene, dan het speciale, dat wat tussen de regels staat, zoudt aanvoelen
en erkennen, al zijn uw eigen grondgedachten anders, al vindt u de mijne
absurd, --- omdat ik een kind ben van een andere tijd dan u.'' En Korteweg
schreef: “Maar waarlijk Brouwer het gaat niet. Daarin is een soort pessimistische
en mystieke levensbeschouwing ingevlochten die geen wiskunde meer is en ook
met de grondslagen der wiskunde niet te maken heeft. Zij moge in uw geest hier
en daar met wiskunde zijn samengegroeid, maar dat is dan geheel subjectief.”
Uiteindelijk gaf Brouwer op een aantal punten toe. Korteweg komt over als de
oudere en wijzere die met grote tact met Brouwer weet om te gaan.
Brouwer liep een zeer zware klap op in de
“Uit het paradijs dat
polemiek
over
zijn
redacteurschap
van
Cantor voor ons
Mathematische Annalen aan het eind van de jaren
'20. Hilbert had zich zeer geërgerd aan Brouwers
geschapen heeft, zal
publicaties over het intuïtionisme, zoals die de
niemand ons kunnen
jaren daarvoor in internationale tijdschriften,
verdrijven.”
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Spanning en sensatie verzekerd!
nanometer-dikke laagjes.
Voor mij een geluk bij het
Wij proberen een
Nanomagnetisme asbestongeluk is dat een
aantal van die vragen
groot deel van mijn
te beantwoorden met
staat volop in de
experimenteerwerk in
nieuwe optische
belangstelling.
Grenoble kan worden
technieken. Nou heeft
gedaan. Daar zit inmiddels
gewoon licht een te
ook een promovendus, en altijd
grote golflengte, en is het handiger om
welkome afstudeerstudenten konden
synchrotronstraling (Röntgenstraling) te
en kunnen met experimentele runs
gebruiken met een golflengte van een
daar meedoen, en eventueel voor
nanometer.
een paar maanden worden
Daarbij is een truc nodig: licht “ziet”
uitgezonden. Genoeg lekker
alleen maar elektronen en geen spins,
gemaakt?
en is dus bijna blind voor magnetisme.
Dat blijkt gelukkig helemaal anders als
je een “resonante” Röntgen energie
gebruikt waarbij je net een elektron uit
een diep romp niveau kunt exciteren
naar een valentieniveau.
Daarbij komt dat die fantastische
synchrotrons steeds meer op pulslasers gaan lijken. Dat betekent dat we
nu de coherentie kunnen gaan
gebruiken, en dat we in het tijdsdomein
kunnen gaan experimenteren, met
resoluties nu van nanoseconde, en over
ongeveer 5 jaar van 100 femtoseconde.

Wat is het plaatje op de voorkant van Scoop?

Synchrotrons leveren zeer intense heldere bundels rontgenstralen met golflengtes die
1000 keer korter zijn dan in het zichtbare deel van het spectrum. En dat röntgenlicht gaat
bijna overal doorheen, zodat je ook interne structuren kunt zien. Het zou fantastisch zijn
als we die bundels ook nog coherent kunnen maken. Dan kunnen we allerlei technieken
die standaard zijn in het zichtbare deel van het spectrum zoals interferometrie,
holografie en dynamical light scattering toepassen in het röntgengebied, met de
geweldige voordelen van korte golflengte (=hoge resolutie) en doordringend vermogen.
Het fraunhofer patroon laat zien dat onze groep in staat is uit de ruwe synchrotronbundel
een coherente bundel te destilleren: het plaatje toont het diffractiepatroon van een 10
micron pinhole, belicht door een inkomende röntgenbundel met een golflengte van 1
nm. De scherpte van de diffractie ringen, tot aan de 23ste orde, laat zien dat de
inkomende bundel minstens coherent is over de diameter van het pinhole, dus 10
micron. De centrale bundel, de stip in het midden, is dus ook een perfect coherente
bundel.
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Een vrouwenbolwerk
tussen de Beta-mannen
Ciska Kempers is lid van de NIMF (Netwerk voor vrouwen in de Informaticae,
Mathematicae en Fysicae). Hieronder volgt een interview met haar over deze
vereniging.
Het netwerk is in de praktijk het
vrouwelijke antwoord op het “old
boys network”. Dat dit geen
overbodige luxe is, leiden we af uit
het feit dat het hooglerarenkorps
nog altijd geen afspiegeling is van
de studentenpopulatie. NIMF richt
zich overigens niet alleen op
vrouwen aan de universiteit, maar
ook op vrouwen die hebben
gekozen voor een loopbaan bij de
overheid of in het bedrijfsleven.
V. Wat doen jullie voor studenten?
Hoeveel studenten zijn er lid? A.
Hoewel we ons ook op studenten
richten, is op dit moment slechts
5% van onze leden student.

V. Hoe is de vereniging ontstaan?
A. NIMF is geen vereniging, maar een
netwerk voor vrouwen in de
informatica, wiskunde, natuurkunde,
sterrenkunde en aanverwante vakken
waar vrouwen in de minderheid zijn.
De afkorting staat voor Netwerk voor
Informaticae, Mathematicae en
Fysicae.
Naar aanleiding van het landelijk
symposium “Stiefdochters van
Pythagoras” besloten enkele
deelneemsters op 31 oktober 1987 in
een Amsterdams café een betavrouwen-netwerk op te richten. De
daadwerkelijke oprichting vond plaats
op 30 september 1988 in Utrecht.

Het belangrijkste doel is
het leggen van contacten
met vrouwen in een
vergelijkbare situatie

V. Waar ligt het bestaansrecht van het
netwerk?
A. NIMF richt zich op vrouwen in de
beta-vakken. Alle geledingen, van
student tot hoogleraar en directeur, zijn
welkom. Het belangrijkste doel is het
leggen van contacten met vrouwen in
een vergelijkbare situatie. Zo kun je
van elkaar leren, elkaar helpen en
inspireren. Er zijn deelneemsters die
via NIMF hulp hebben gevonden bij
het vinden van een nieuwe baan of het
nemen van een belangrijke beslissing.

Daarvan is ongeveer de helft
afkomstig van de UvA. Voor onze
leden en overig geïnteresseerde
betavrouwen organiseren we 5
netwerkactiviteiten per jaar,
meestal bestaande uit een lezing
en de mogelijkheid informeel te
netwerken bij een etentje of borrel.
Een keer per jaar richten we ons
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anders gegeven te hebben toen Heyting met zijn manuscript bij Brouwer kwam.
In de periode 1940--45 promoveerden de jonge Amsterdamse topologen J. de
Groot en A. van Heemert, die door Freudenthal begeleid waren, bij G. Schaake
in Groningen, hoewel promotie in Amsterdam bij Brouwer, gezien diens
topologische expertise, voor de hand had gelegen.
Brouwer als instituutsdirecteur had een droom om in Amsterdam een tweede
wiskundig Göttingen te vormen. Hiertoe was uiteraard geld nodig om goede
mensen te kunnen aantrekken en dit geld kon alleen van de gemeente
Amsterdam komen (de UvA was toen gemeente-universiteit). Lobbyen bij de
burgemeester, die president-curator was, lag dus voor de hand. Brouwer
gebruikte aanbiedingen die hij kreeg voor hoogleraarsposities in Leiden,
Göttingen en Berlijn, als onderhandelingsmiddel om meer Amsterdams geld
toegezegd te krijgen (een methode van alle tijden). Het geld dat hij zo los kreeg
was echter bij lange na niet voldoende om de droom te verwezenlijken. In de
periode 1918--1945 is er slechts twee maal een
“De wiskundige
wiskundehoogleraar benoemd aan de UvA:
geesteshouding
Mannoury in 1918 en de Oostenrijker Weitzenböck
in 1921. Bij deze laatste benoeming waren er
staat in de regel
eigenlijk twee lectorsposities beschikbaar (aan
onverschillig
Brouwer toegezegd toen hij aanbiedingen uit
tegenover
Göttingen en Berlijn afwees). Brouwer wilde echter
natuurwetenschap”
een buitenlands tophoogleraar binnenhalen, deed
aan Hermann Weyl een vergeefse aanbieding (stel dat dit wel gelukt was …),
overwoog
Birkhoff
en
Polya,
maar
eindigde
met
Weitzenböck
(invariantentheorie), een verdienstelijk wiskundige maar toch een grote stap
terug na de net genoemde kandidaten. Kijken we naar Brouwers benoemingen
van lectoren, conservatoren, assistenten, privaatdocenten, dan kan gesteld
worden dat hij uitstekende keuzen gemaakt heeft met de topologen Freudenthal
en Hurewicz en met Heyting. Meer twijfels kunnen worden geuit omtrent E. M.
Bruins, die in 1941 belast werd met de waarneming van het college analyse van
de op non-actief gestelde Freudenthal en in 1942 tot lector in de analyse werd
benoemd. En dat terwijl een lectorspositie aan Freudenthal gedurende 1930—40
onthouden werd. Ik heb als indruk van Brouwers aanstellingsbeleid
overgehouden dat hij altijd een scherp oog en waardering had voor kwaliteit,
maar dat hij kwaliteit bij benoemingen niet de doorslag liet geven als hij met de
kandidaat overhoop lag.
Brouwer was niet erg gecharmeerd van de toegepaste wiskunde. In de
discussies van 1947--48 over mogelijke benoeming van Van der Waerden
schreef hij ondermeer: “De wiskundige scheppingsdrang is behalve naar
innerlijke verheldering naar schoonheid gericht. […] De wiskundige
geesteshouding staat in de regel onverschillig tegenover natuurwetenschap en
bepaald afwijzend tegenover opdrijving van natuurexploitatie en van de hiertoe
mogelijkheden openende techniek.”
Brouwers zorg voor een goede wiskundebibliotheek moet nadrukkelijk
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a∫0. Een vergaande consequentie hiervan is dat het bewijs uit het ongerijmde
niet is toegelaten. Hiermee verwant is het existentiebegrip. Abstracte
existentiebewijzen, zoals zo vaak in de wiskunde gegeven worden, werden door
Brouwer niet geaccepteerd. Zij leveren, in de woorden van Hermann Weyl,
slechts papiergeld. Men dient dat in te wisselen voor iets van fysieke waarde: in
plaats van te zeggen dat een vergelijking h(x)=0 een oplossing heeft dient men
een concrete x0 te geven zo dat h(x0)=0.
Bij Brouwer zijn filosofische en zakelijke beschouwingen over het intuïtionisme
aanvankelijk nauw met elkaar verweven. Later wordt de theorie axiomatisch
opgebouwd. Dit leidde tot een belangrijke Amsterdamse school voortgezet door
Brouwers leerling Heyting en door Heytings leerling Troelstra.
Brouwer als hoogleraar
Hoe was Brouwer als onderzoeker, onderzoeksleider, docent, instituutsdirecteur?
Een gemengde indruk blijft bij mij achter. Als onderzoeker was hij natuurlijk
subliem, vooral in de periode tot 1930. Ook thans zou een College van Bestuur
zeer in zijn sas zijn met iemand als Brouwer, van grote internationale reputatie,
redacteur van een prestigieus tijschrift, als spreker uitgenodigd op de beste
instituten en congressen, lid van de KNAW. Zijn gewoonte om voornamelijk thuis
in Blaricum te werken en daar zijn gasten te ontvangen en maar weinig op het
instituut te verschijnen, zou thans minder geapprecieerd worden. Als docent zou
hij thans zeer negatieve TRS-rapportages hebben gekregen. Misschien zou hij
zelfs niet benoemd zijn vanwege zijn geringe didactische kwaliteiten. Van het
wiskunde-onderwijs aan bijvakkers, zoals scheikunde-studenten, waar hij vooral
in het begin van zijn carrière mee belast werd, was hij in het geheel niet
gecharmeerd. In het algemeen maakte hij geen
verschil tussen makkelijk en moeilijk. Alles Als docent zou hij thans
gebeurde in hetzelfde tempo. Hij vermeed elke zeer negatieve TRSinteractie met het gehoor. Zelfs aan briljante rapportages hebben
studenten als Van der Waerden werd ernstig
gekregen.
ontraden om Brouwer door vragen tijdens het
college uit de concentratie te halen.
Brouwer verdedigde openlijk dat alleen onderzoekskwaliteiten bij benoemingen
een rol mochten spelen. In de Nieuwe Amsterdammer (omstreeks 1919) schreef
hij: ``De gewone hoogleraren dienen uitsluitend te worden benoemd op grond
van hun wetenschappelijke verdiensten. Alle andere persoonlijke eigenschappen
zijn voor de juiste invulling van het ambt van oneindig minder, en bovendien
slechts a posteriori te constateren betekenis.”
Brouwer was niet erg in trek als promotor bij de Amsterdamse studenten. In de
jaren '20 kozen de meesten Hendrik de Vries, of anders Weitzenböck. Toen
Heyting zich bij Brouwer meldde om promotie-onderzoek in het intuïtionisme te
gaan doen, suggereerde Brouwer hem eerst om bij De Vries te gaan
promoveren, gaf hem toen toch een onderwerp om aan te werken, maar
begeleidde hem verder niet en bleek hetzelfde onderwerp ook aan iemand
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bieden hun talenten te ontplooien.
speciaal op studentes: afgelopen
Er gaat op het moment nog teveel
december hebben we een
verloren. Een formeel
studentenavond rond het thema
mannenwerk lijkt me niet nodig,
“mentoring” georganiseerd,
omdat voor mannen het informele
aansluitend op het mentoring-project
netwerk goed functioneert. Als
dat binnen NIMF loopt. Voor alle
NIMF succesvol blijkt
activiteiten hanteert NIMF
NIMF […] wil
te zijn zal de
speciale gereduceerde
vrouwen de kans
organisatiegraad ook
tarieven voor studentes.
bieden hun talenten afnemen, verwacht
ik.
V. Loopt NIMF niet achter de te ontplooien.
feiten aan? Moet er niet al
V. Hoe kan ik lid worden?
onder middelbare scholieren geworven
A. Door een e-mail te sturen naar
worden?
nimf@science.uva.nl. Voor studentes
A. De doelstelling van NIMF is om
bedraagt de contributie E 12,50 per
vrouwen die eenmaal voor een betajaar. Je krijgt een netwerkgids en 5
studtie hebben gekozen ondersteuning
Nimformaties per jaar. Meer
en rolmodellen te bieden middels het
informatie vind je op de homepage
netwerk. Teveel getalenteerde
van NIMF:
vrouwen haken in de loop van hun
carrière af. Indirect zal een verbetering
van de positie van vrouwen in de
www.science.uva.nl/misc/nimf
exacte vakken meisjes wel stimuleren
om exacte vakken te kiezen.
V. Hoe staat NIMF tegenover een
dergelijk netwerk voor mannen?
A. NIMF is geen feministische
organisatie maar wil vrouwen de kans

Figuur 1: 100 vrouwelijke natuurkundigen bijeen op FOM/F symposium
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Een Scoop
Zdenko van Kesteren

Atomic Force Microscope
Bij elke aflevering van Scoop hoort ook een scoop. Dit keer is
het de Atomic Force Microscope. Ontdek in dit artikel hoe de
AFM werkt, wat je er allemaal mee kunt, en wat voor mooie
plaatjes je eruit krijgt.
Als men het over een microscoop heeft, denk je al gauw aan de logge
lichtmicroscopen die je in het biologie practicum zaaltje had staan, met zo’n
setje lenzen ernaast om de versterking te regelen. Vooral herinner ik me de
droge mond die ik had na het vergaren van de sample wangslijmvliescellen
die je nodig had voor het bekijken van dierlijke cellen. Voor het bekijken
van objecten in die orde van grootte is een lichtmicroscoop wel geschikt.
Maar voor echt kleine structuren is het oplossend vermogen veel te klein
en moet er een ander instrument gebruikt worden. Nu is er een groot scala
aan microscopen te vinden, ieder met zijn eigen voor- en nadelen, resolutie
en toepassingsmogelijkheden. Een hiervan is de Atomic Force Microscope.

De werking van de AFM

De AFM is in 1986 uitgevonden door Binning, Quate en Gerber. Het is een
rasterscan, dat wil zeggen: het is een instrument wat het oppervlak van de
sample aftast in de xy-richting (de conventie is dat de richting loodrecht op
het oppervlak als de z-as gekozen wordt). De AFM gebruikt een scherpe tip
om het oppervlak van de sample af te tasten.
Het heeft eigenlijk wel wat weg van een
platenspeler. De tip zit aan een stripje dat buigt
ten gevolge van krachten tussen de tip en
sample (deze krachten zijn in de orde van 10-11
tot 10-9 N). De mate van buiging van de strip
wordt optisch bepaald met behulp van een laser
en een gedeelde fotodiode. Als de strip buigt,
wordt het licht van de laser afgebogen naar de
fotodiode. Het verschil in ontvangstsignaal
tussen A en B is een maat voor de doorbuiging
van de strip. De beweging van de tip kan zo
Figuur 1 - Schematische weergave
extreem nauwkeurig gevolgd worden, omdat een
van de werking van de AFM.
kleine uitwijking van de strip al een duidelijk te
meten verschil in ontvangstsignaal geeft.
De strip met tip kan worden bewogen met ongelofelijke nauwkeurigheid
met behulp van piëzo-electrische keramiek (piëzo-electrische kristallen
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Topologie
De topologie zal aan de meeste lezers niet vreemd zijn. Deze was in het begin
van de twintigste eeuw nog een jonge tak van wiskunde, die sterk berustte op het
door Cantor ingevoerde abstracte verzamelingsbegrip (denk aan de open
deelverzamelingen waardoor de structuur van een topologische ruimte wordt
vastgelegd). Brouwer verraste de wiskundige wereld met zeer originele
resultaten verkregen met nieuwe methoden. Het beroemdst is zijn
dekpuntstelling: iedere continue afbeelding f van een compacte convexe
deelverzameling X van Ñn (denk aan bal of simplex) naar zichzelf heeft een
dekpunt, d.w.z. een punt x in X zo dat f(x)=x. Voor de afleiding van deze stelling
ontwikkelde hij de theorie van de graad van een continue afbeelding van (een
geschikt deel van) Ñn naar Ñn . Een gevolg van deze stelling is dat een continu
vectorveld op een sfeer van even dimensie (S2, de eenheidssfeer in Ñ3 ), ergens
0 moet zijn. Dus (normaliseer de vectoren in het vectorveld): een volledig
behaarde en glad gekamde bol moet ergens een kruin hebben. Andere
belangrijke resultaten hadden met het dimensiebegip te maken. Zo gaf hij een
inductieve definitie van de dimensie van een topologische ruimte. Verder
generaliseerde hij de stelling van Jordan (een enkelvoudige gesloten kromme in
Ñ2 verdeelt het vlak in een binnen- en een buitengebied) tot de n-dimensionale
situtatie.
Intuïtionisme
In deze leer van de grondslagen van de wiskunde zette Brouwer zich radicaal af
tegen het logicisme van Bertrand Russell (alle wiskunde komt voort uit de logica)
en het formalisme van Hilbert (wiskundige beweringen binnen een axioma-stelsel
kunnen als formules geschreven worden; de logica levert regels hoe uit een
gegeven formule andere formules kunnen worden afgeleid; voor elke denkbare
formule in dit systeem kan in principe worden nagegaan of hij volgt uit de
axioma's; dit programma is uiteindelijk door de onvolledigheidsstelling van Gödel
opgeblazen). Volgens Brouwer is de wiskunde een vrije schepping, onafhankelijk
van de ervaring, slechts gebonden aan in eigen wezen wortelende wetten. Ook is
de wiskunde volgens hem onafhankelijk van de taal en van de logica. De
objecten van deze wiskunde dienen door intellectuele constructie verkregen te
worden. De natuurlijke getallen 1,2,3, … vormen het prototype van zo'n
constructie, waarbij men voortdurend herhaald van n naar n+1 gaat. Gekoppeld
aan de natuurlijke getallen beschouwt Brouwer keuzerijen: goed geconstrueerde
functies van de natuurlijke getallen naar de natuurlijke getallen, bijv. n # f(n) met
f(n) het cijfer op de n-de plaats van de decimaalontwikkeling van p. Nu is f
potentieel volledig bepaald, maar effectief slechts tot een zekere waarde van n
(momenteel van de orde 109). Uit f kan men nu nieuwe objecten construeren die
het principe van de uitgesloten derde weerspreken. Definieer bijv. g door g(n)=1
als f(n) de eerste van 100 achtereenvolgende nullen is, anders g(n)=0. Bekijk het
getal a dat decimaalontwikkeling heeft corresponderend met g , dus
a=0.000…=0 of a=0.000…01… ∫ 0. Vooralsnog is het onbeslist of a=0 danwel
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internationaal uit in woord en geschrift. Hij kreeg een medestander in de persoon
van Hermann Weyl. In 1929 werd een groot conflict tussen Hilbert en Brouwer
beslecht met een ingreep waardoor Brouwer niet langer deel uitmaakte van de
redactie van de Mathematische Annalen. Hier was Brouwer zeer verbitterd over
en zijn wetenschappelijk werk stagneerde daarna.
In 1930 kreeg Hans Freudenthal, komend uit Duitsland, in Amsterdam een
aanstelling als assistent en later als conservator en privaatdocent. Omstreeks die
tijd richtte Brouwer het internationaal wiskundig tijdschrift Compositio
Mathematica op, dat uitkwam bij uitgeverij Noordhoff. Veel van het redactionele
werk werd in de volgende jaren door Freudenthal verricht. Brouwers leerling
Arend Heyting werd in 1937 tot lector benoemd. Hij is van zeer groot belang
geweest voor de voortzetting van de Amsterdamse intuïtionistische school. Al
snel na het begin van de Duitse bezetting in 1940 werd Freudenthal op non actief
gesteld, een lot dat alle Joodse universitaire medewerkers trof. De publicatie van
Compositio Mathematica werd door Brouwer tijdens de bezettingsjaren stop
gezet.
In 1943 onstond in de universiteit een felle
discussie of de studenten moest worden
de wiskunde [is] een
aangeraden om de z.g. loyaliteitsverklaring niet te
vrije schepping […],
slechts gebonden aan ondertekenen. Brouwer meende dat de studenten
hun eigen belang zouden schaden door niet te
in eigen wezen
tekenen, terwijl het geen effect op de bezetter zou
gewortelde wetten.
hebben. Hij was echter geenszins pro-Duits, liet
bijv. aan zijn concierge toe om het instituut als
camouflage voor een ondergronds bedrijf (persoonsbewijzencentrale) te
gebruiken. Onder andere door zijn opstelling inzake de loyaliteitsverklaring werd
hij tijdens de zuivering van de universiteit na de bevrijding in mei 1945
gedurende ca. een half jaar op non-actief gesteld.
Na de oorlog moest Brouwer zijn leidinggevende rol in het Mathematisch
Instituut en in het tijdschrift Compositio definitief opgeven. Freudenthal werd als
hoogleraar in Utrecht benoemd. Van der Corput kwam als hoogleraar van
Groningen naar de UvA en droeg zeer intensief bij aan de oprichting van het los
van de universiteit staande Mathematisch Centrum (thans CWI). Ook spande
Van der Corput zich in om de beroemde Nederlandse wiskundige Van der
Waerden, die lange tijd hoogleraar in Leipzig was geweest, aan de UvA
benoemd te krijgen, wat tenslotte lukte (eerst als bijzonder hoogleraar en
vervolgens als gewoon hoogleraar). Al deze ontwikkelingen waren zeer tegen de
zin van Brouwer.
Brouwer ging in 1951 op 70-jarige leeftijd met emeritaat. Hij beleefde nog mooie
tijden met o.a. een reis naar Canada en aansluitende lecture tour in de USA, en
een eredoctoraat in Cambridge, Engeland. Hij overleed in 1966 als gevolg van
een aanrijding voor zijn huis terwijl hij de straat overstak.
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zetten uit of krimpen in als je er een spanningsgradiënt op zet). Hierdoor is
de scanner in staat om een resolutie te bereiken van minder dan een
ångström. Trouwens komt het ook voor dat de sample, in plaats van de
strip, bewogen wordt. Zo kan de tip de hele sample aftasten.
Nou kan bij constante hoogte boven de sample de kracht op de tip
uitgerekend worden door middel van de uitwijking van de strip. Zo kan dan
een indruk verkregen worden over de structuur van het oppervlak van de
sample. Nu zijn de meeste AFMs uitgerust met een feedback-systeem dat
de uitwijking van de strip constant houdt door de afstand tussen de tip en
de sample te variëren. Dan is de spanning over de piëzo keramiek een
directe maat voor de structuur van het oppervlak. Er ontstaat dan een
hoogteplaatje van de sample. Het voordeel van deze methode is dat je de
sample niet kan beschadigen door krassen van de tip.

Verschillende meetmethoden

Er zijn verschillende meetmethoden
mogelijk met de AFM. De meest
gebruikte zijn de contact-mode en de
tapping-mode. In het geval van de
contact-mode is er ‘contact’ tussen de
tip en sample. De tip en de sample zijn
dan zo dicht bij elkaar dat ze in het
repulsieve
domein
van
de
intermoleculaire krachtscurve bevinden.
Er is dan een afstotende kracht tussen
de tip en sample: de atomen van de Figuur 2 - De intermoleculaire krachtscurve.
sample duwen de tip omhoog tijdens
het scannen. Een nadeel van deze methode is dat er laterale krachten
ontstaan in de xy-richting ten gevolge
van weerstand tussen de tip en
sample. Deze kunnen gedetecteerd
worden door in plaats van een tweesegmenten foto-diode een viersegmenten foto-diode te gebruiken.
Op deze manier kunnen torsies van
de strip ook gemeten worden, deze
zijn dan een maat voor de weerstand
tussen tip en sample. In figuur 3 is
een simultane scan weergegeven: de
hoogte en de weerstand is tegelijk in
één scan gemeten. De hobbels
Figuur 3 - Een simultane scan van de hoogte en
geven de topografische verdeling van
laterale krachten op een sample.
de atomen weer, terwijl de tinten grijs
de laterale krachten op de strip weergeven. De scanrichting was hier van
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rechts naar links.

Een vaker voorkomende methode is de tapping-mode. De strip wordt aan
het oscilleren gebracht op zijn resonantie frequentie (enkele honderden
kHz), boven het oppervlak, zó dat er in een fractie van een periode toch
nog ‘contact’ is tussen de tip en de sample. De amplitude van de oscillatie
verandert als de tip over toppen of dalen van de sample gaat. De laterale
krachten zijn hierbij drastisch verminderd. De tapping-mode verdient dan
ook de voorkeur bij zachte of kwetsbare samples, of samples die niet goed
geïmmobiliseerd zijn.
Een derde methode is de non-contact-mode. De strip oscilleert dan boven
het oppervlak, zó dat de tip zich nergens in het repulsieve domein van de
intermoleculaire krachtscurve bevindt. De van der Waalskrachten tussen
de tip en sample zorgen voor een verandering van de amplitude van de
oscillatie. Ook hiermee kan met een scan maken van het oppervlak, maar
deze methode is moeilijk te gebruiken onder normale omstandigheden. Als
er alleen maar een beetje water op het sample zit, zal de meting sterk
verstoord worden door capillaire werking.

Figuur 4 – De fase van de oscillatie van de strip hangt
af van eigenschappen van het sample.

Ook een andere methode is phase imaging, een variant op de tapping
techniek. De strip wordt weer aan het oscilleren gebracht, maar de fase
van de oscillatie hangt af van eigenschappen van de onderliggende
sample: adhesie, weerstand en viscoelastische eigenschappen spelen
hierbij een rol. Een voordeel van deze methode is dat er structuren te
identificeren zijn die op niet te zien zijn op hoogteplaatjes.

Betrouwbaarheid van de AFM

De resolutie van AFM wordt voornamelijk
bepaald door de scherpte van de tip. De tip
heeft verschillende gevolgen op de resolutie. Er
ontstaat verbreding van structuren van de
sample als de kromtestraal van de tip
vergelijkbaar (of groter) is dan het te bekijken
object. Bij het scannen maakt de tip al contact
met het object als hij er nog niet precies boven
staat, en zal het object dus anders afbeelden.

12

Figuur 4 – Tipconvolutie: De tip
verstoort de sample.
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Levensloop
L. E. J. (Bertus) Brouwer werd in 1881 geboren in Overschie als oudste kind in
een onderwijzersgezin. In 1882 verhuisde de familie naar Medemblik. Bertus
kreeg voornamelijk privé-onderricht van zijn ouders totdat hij in 1890 (!) werd
toegelaten tot de hbs te Hoorn. In 1892 verhuisde hij met zijn familie naar
Haarlem. Daar haalde hij zijn hbs-diploma in 1895 en zijn gymnasium-diploma
(alfa en bèta) in 1897. Vervolgens ging hij wiskunde studeren aan de UvA. In
december 1900 deed hij kandidaats en in juni 1904 doctoraal. Zijn belangrijkste
docent was de hoogleraar Diederik Johannes Korteweg. Sterk bepalend waren
tijdens zijn studie zijn contacten met dispuutsgenoot Carel Adama van
Scheltema en met privaatdocent Gerrit Mannoury. In augustus 1904 trouwde
Brouwer met de Amsterdamse apothekersdochter Lize de Holl, die 11 jaar ouder
en 35 cm korter was dan Bertus. Uit een eerder (ongelukkig) huwelijk had Lize
een dochter Louise die 11 jaar jonger was dan haar a.s. stiefvader. Al spoedig
vestigde het jonge paar zich in een vrijstaand huisje op eigen grond (de “hut”)
aan de Torenlaan in Blaricum. Brouwers vriend Ru Mauve had het ontwerp
gemaakt. Hier zijn Bertus en Lize hun hele leven blijven wonen, hoewel vooral
Lize ook veel verbleef in de apotheek aan de Overtoom in Amsterdam, waar Lize
de apothekeres was en Bertus de administratie voerde.
In 1905 hield Brouwer zijn Delftse lezingen over Leven, kunst en mystiek.
Volgens Van Dalen waren deze meer dan een provocerende jeugdzonde. Ze
bevatten de kiemen van belangrijke delen van Brouwers latere filosofie en
wiskunde. In februari 1907 promoveerde Brouwer aan de UvA op het proefschrift
Over de grondslagen der wiskunde met Korteweg als promotor. Hierin legde hij
al de belangrijkste uitgangspunten vast van wat hij zou uitbouwen tot de leer van
het intuïtionisme. In het najaar van 1909 werd hij privaatdocent aan de UvA. In
de periode 1909--1913 deed hij zijn baanbrekende werk in de topologie, verwierf
een grote internationale reputatie en bouwde zeer goede contacten op met de
wiskundigen in Göttingen (het toenmalige Mekka van de wiskunde), met name
met Hilbert. In 1912 werd hij als resultaat van langdurige maar niet direct
succesvolle acties van Korteweg buitengewoon hoogleraar aan de UvA en
tevens lid van de Akademie van Wetenschappen (KNAW). Niet lang na 1912
verruilde Korteweg zijn gewoon hoogleraarschap voor een buitengewoon
hoogleraarschap om zo een gewoon hoogleraarschap voor Brouwer mogelijk te
maken (hoger salaris en meer privileges). Dit om Brouwer af te houden van een
hem aangeboden ordinariaat in Groningen. In 1914 trad Brouwer toe tot de
redactie van het internationale toptijdschrift Mathematische Annalen, waarvan de
Göttingers Klein en Hilbert de drijvende krachten waren.
In 1915 maakte Brouwer kennis met Frederik van Eeden, die in Bussum
woonde. Dit bracht hem in een kring van mensen, die naast filosofische
activiteiten (de significa-beweging) een uitgebreid Goois gezelligheidsleven
kende. In 1918 ging Korteweg met emeritaat, waarna Brouwer de feitelijke leiding
kreeg van de wiskunde aan de UvA (op den duur het Mathematisch Instituut). In
de jaren '20 consolideerde Brouwer zijn werk in het intuïtionisme en droeg het
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Dit verschijnsel heet tipconvolutie.

Prof. T. Koornwinder

De Amsterdamse wiskundige L. E. J. Brouwer,
n.a.v. een recente biografie door Dirk van Dalen
Prof. Koornwinder is hoogleraar wiskunde aan de UvA. Daarnaast is
hij ook directeur van het KdVI, en werkt hij aan het verbeteren en
leuker maken van de studie wiskunde. In dit artikel geeft hij een
overzicht van het leven van de Nederlandse wiskundige L.E.J.
Brouwer, geinspireerd door een recente biografie.

Daarnaast bepaalt de kegelhoek (aspect ratio) van de tip hoe steile
structuren in de sample afgebeeld worden. Puntige tips geven een
betrouwbaarder beeld dan pyramidevormige tips.

11
Figuur 5 – Een pyramidevormige tip geeft een foute beeld van de
structuur van de sample. Puntige tips zijn beter.

Een ander effect dat optreedt bij scannen is compressie. Zachte samples
deuken wat in bij het scannen, zodat er een andere hoogte gemeten wordt.
Daarnaast zijn het de interactie-krachten tussen de tip en sample die de
hoogtestructuur weergeven bij AFM, maar sommige tips hebben
verandering van interactiekrachten bij verandering van chemische structuur
van de sample. Deze zullen dan geïnterpreteerd worden als
hoogteverschillen. Keuze van een geschikte tip is dus heel belangrijk.

Dit najaar verscheen van de hand van de Utrechtse logicus Dirk van Dalen een
biografie1 van L. E. J. Brouwer (1881--1966), van wie de gehele carrière zich
afspeelde aan de gemeente-universiteit van Amsterdam (hier verder UvA
genoemd) en die mogelijk de belangrijkste Nederlandse wiskundige tot op heden
is geweest. Het boek van 500 bladzijden lopende tekst en 60 bladzijden noten,
literatuuropgave en register laat zich lezen als een boeiende roman, waarin men
Brouwers complexe persoonlijkheid leert kennen en zijn relaties, vriendschappen
en ruzies, maar ook een beknopte, op de leek gerichte uitleg krijgt van zijn werk
in topologie en grondslagen van de wiskunde. De historische entourage van een
bewogen tijdperk speelt een belangrijke rol. Als bonus, onvermijdelijk als je over
Brouwer schrijft, biedt het boek de geschiedenis van de wiskunde aan de UvA
gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw. De oorsprong van hier nog
springlevende
zaken, zoals het
tijdschrift Compositio Mathematica en
mogelijk de belangrijkste
de Stichting voor Hoger Onderwijs in
Nederlandse wiskundige tot
de Toegepaste Wiskunde, kan men in
op heden
het boek terugvinden.
Dit is genoeg reden voor mij om, puttend uit dit boek, een aantal zaken over
Brouwer hier op te schrijven, hopelijk voor de lezers van dit blad interessant,
misschien zelfs zo dat zij er toe gebracht worden om het boek zelf te gaan lezen.
Laat ik voorop stellen dat ik in zekere zin als leek schrijf. Ik ben geen specialist in
de topologie of in de grondslagen van de wiskunde. Wat Brouwer en ik wel
gemeen hebben is de functie van directeur van het wiskunde-instituut gedurende
een zekere periode (voor Brouwer van aanzienlijke lengte).

Als men een tip neemt van een magnetisch materiaal, kan men een
Magnetic Force image maken door eerst een hoogteplaatje te scannen met
een niet-magnetische tip alvorens met de magnetische tip te scannen. De
magnetische scan doet men dan op zo’n hoogte dat de beweging van de
tip niet meer wordt bepaald door hoogte-interacties, maar door interacties
van grotere afstand, zoals magnetische kracht. Het linkerplaatje in figuur 6
is een hoogteplaatje van een stukje floppy disk, rechts is het beeld
verkregen door magnetic force imaging over hetzelfde stukje disk.

Dirk van Dalen, L. E. J. Brouwer 1881-1966, een biografie, Bert Bakker, 2001; zie
ook: Dirk van Dalen, L. E. J. Brouwer en de grondslagen van de wiskunde, Epsilon
Uitgaven, 2001.

Nog steeds worden meer toepassingsmogelijkheden voor de AFM bedacht,
en zijn plaats in de vaste stof fysica en de biologie is nauwelijks meer weg
te denken.

1
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Magnetic Force Microscopy

Figuur 6 – Links: Een AFM plaatje van een stukje floppy disk.
Rechts: Een MFM plaatje van hetzelfde floppy disk.
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Riemann Hypothese
Charles Mathy
Vincent van der Noort

De betatocht naar roem en rijkdom

Charles en Vincent zijn hun hele leven op zoek naar roem en rijkdom.
Dit heeft ze beide geleid naar de studie wiskunde. Ze laten hier hun
moed zien door een van de grootste onopgeloste problemen frontaal
aan te vallen: de Riemann Hypothese. In dit artikel vertellen ze over de
gevaren en mysteries die ze zijn tegengekomen, op hun zoektocht naar
antwoorden.
Daar zit je dan, met je wilde plannen. Tot aan je nek in de numerieke
benadering van oneigenlijke integralen, de orthogonale projectie van
projectieve hypervlakken, en het lemma van Gauss, de stelling van
Gauss, de Methode van Gauss, het vlak van Gauss, de formule van
Gauss(-Bonnet), de constante van Gauss, de identiteit van Gauss, en
uiteraard de middelwaardestelling. Niet bepaald een enkele reis naar
roem en rijkdom.
Maar gelukkig gloort er nog hoop aan de horizon: het Clay Mathematics
Institute [1] looft namelijk $1 miljoen uit aan degene(n) die de Riemann
hypothese bewijzen.
De eerste stap is het afluisteren van gesprekken tussen hoogleraren.
Soms gebeurt het volgende in deze gesprekken: een van de
hoogleraren noemt iets, een stelling bijvoorbeeld, en de andere wordt
helemaal bleek, of begint hardop cynisch te lachen. Dan weet je dat het
onderwerp een goede kandidaat is.
We maakten zo’n gesprek met Dr. P. Moree mee, behalve dat hij
vriendelijk met ons aan het praten was. Hij vertelde over de Riemann
Hypothese.
En dit zei hij: In de beroemde toespraak van Hilbert in 1900 over “De
problemen van de twintigste eeuw” heeft hij de Riemann Hypothese tot
een van de grote onopgeloste problemen van de wiskunde benoemd.
De Hypothese zegt: De nulpunten van de Riemann-Zeta functie hebben
allemaal reële deel ½.
Gelukkig hadden we net onze tweedejaars project wiskunde afgerond
over het bepalen van constantes in de getaltheorie (je kunt ons project
vinden in de NSA inloopruimte). Daar hadden we onder andere opgepikt
wat de Riemann-Zeta functie was. Hij is gedefinieerd als
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Voor de mensen die zich afvragen waarom er een prijs op het hoofd van
de Riemann Hypothese staat: Hij speelt een belangrijke rol in de
getaltheorie.
Neem bijvoorbeeld de priemgetalstelling. Noem p(x) het aantal
priemgetallen kleiner dan x, met x een reëel getal. Dan is de stelling:

Priemgetalstelling: Noem p(x) het aantal priemgetallen kleiner dan
x, met x œ Ñ. Dan geldt

p HxL ~ ‡

x

2

„t

log t

= : Li HxL

“Li” staat voor “Logaritmische integraal”. Met f(x) ~ g(x) wordt bedoeld
dat

lim x Ø ¶

f HxL
=1
g HxL

Deze stelling kan gebruikt worden om talloze andere stellingen te
bewijzen. Maar soms is die stelling niet genoeg, en moet je een idee
hebben van hoe goed de benadering van p(x) met deze integraal is.
Noem r het supremum van de reële delen van alle nulpunten van de
Riemann-Zeta functie. Dan geldt

π HxL − Li H xL = O H xρ log xL
met “O” het “grote O-symbool”. In andere woorden, de fout in de
benadering uit de priemgetalstelling gaat als x r log x.
We weten al dat r ¥ ½ . Bovendien heeft men bewezen dat als er een
niet-triviaal nulpunt is met reële deel ½ - a, er ook een nulpunt is met
reële deel ½ + a.
Als de Riemann Hypothese waar is, dan is de fout in de benadering van
de orde x1/2 log x. Is zij niet waar, dan kan de fout alleen groter worden.
Misschien zal dit artikel mensen inspireren om zelf een zoektocht te
maken. Let wel, een Fields Medaille winnaar deelt altijd de eer met zijn
eerste bron van inspiratie.
Referenties
[1] http://www.claymath.org/prizeproblems/rules.htm
[2] Syllabus Analyse 2B, J. Wiegerinck, UvA, 2000

z HsL = ‚ k-s
¶

k=1
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Enthousiast begonnen we naar nulpunten te zoeken. Na een week
hadden we er 1 (binnen de meetonnauwkeurigheid). Op internet lagen
de nulpunten voor het opscheppen. Figuur 1 is een plaatje van z(z) voor
z met Re(z) = ½.
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met s een geheel getal. De eerste waarden hiervan zijn

z H1L = ¶
z H2L =

p2

6

z H3L = 1.202056903159594014596223 ...
Na zorgvuldig analyse, kwamen we gelijk tot de conclusie dat deze
functie helemaal geen nulpunten heeft! De Fields medaille begon
langzaam voor onze ogen te verschijnen.

Figuur 1: z(z), met Re(z) = ½. De nulpunten vertonen
niet echt een net patroon.

Figuur 2: 1/|z(x + y i)| op een deel van het complexe vlak.
De pieken corresponderen met de nulpunten.
De eerste 200.000.001 nulpunten zijn al gevonden, en hebben allemaal
reële deel ½ . Helaas keert het Clay instituut niet $1 per nulpunt uit. De
Hypothese blijft dus nog steeds onbewezen.
Wijzelf zijn tijdens onze zoektocht op een nieuw onderwerp gestuit…
Het is veelbelovend, en we besteden al onze vrije tijd eraan. We houden
het liever voor onszelf, misschien vertellen we er iets over in het
volgende NSA blad.
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Helaas werd onze hoop hardhandig in de kiem gesmoord, toen we
ontdekten dat het om de complexe Riemann-Zeta functie gaat. Maar
hoe kan je nou een complex getal in de Riemann-Zeta functie invullen?
Onze onmiddelijke reactie was “Hallo! Ga jij even een geheel getal i keer
met zichzelf vermenigvuldigen! Zo lust ik ook peultjes!” Waren wij maar
gerespecteerde hoogleraren: dan zouden we met een enkel handgebaar
korten metten maken met dit verhaal. Maar als eenvoudige derdejaars
student moet je nederig luisteren naar wat anderen hierover te zeggen
hebben. Het blijkt dat professionele wiskundigen een trucje hebben om
de bovenstaande formule zo te herschrijven, dat het op heel Â
gedefinieerd is. En dit trucje houden ze krampachtig voor ons
verborgen, bang als ze zijn dat wij er met hun miljoen vandoor gaan.
Toen deden we wat elke zichzelf respecterende wiskunde student zou
doen: ask Mathematica. In de help functie stond allemaal interessante
informatie over de complexe Riemann-Zeta functie. Antwoorden op onze
vragen vonden we echter niet: Mathematica gaf weer blijk van haar
beruchte gevoel voor humor, door onze vragen met een tegenvraag te
beantwoorden, “Why the beep?”.
Plotseling zag Vincent dat de deur van Jan Wiegerinck toevallig open
stond. We keken elkaar aan, en we wisselden en blik van
verstandhouding. Als we onze ware bedoelingen konden verbergen,
zouden we toch van hem informatie los kunnen peuteren over het Rwoord.
We gingen naar binnen en begonnen belangstellende vragen te stellen
over zijn basketbalgeschiedenis. Toen hij rustig in zijn stoel zat, was de
tijd rijp voor de volgende stap. “Zeg eens,” zeiden we langs onze neus
weg, “We vroegen ons af: Stel je hebt een functie, waar geen complexe
getallen in passen, maar we willen toch weten wat die functie over i te
zeggen heeft. Hoe zou je het aanpakken?” Hij vertelde over analytische
voortzettingen. Sommige functies zijn alleen gedefinieerd op een klein
gebiedje in het complexe vlak, bijvoorbeeld de reële lijn. Als je twee
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functies hebt, f1 op gedefinieerd op gebiedje G1 en f2 op G2 , en de
functies zijn gelijk aan elkaar op de doorsnede van G1 en G2, dan heet f1
de analytische voortzetting f2 op G1. Het mooie is nu, (hier lichtten de
ogen van de heer Wiegerinck op) dat deze voortzetting uniek is. Je kan
niet twee verschillende voortzettingen van dezelfde functie hebben (als
je functie voldoende net is, tenminste). Met een beetje geluk kun je zo
een functie op de reële rechte voortzetten tot het gehele vlak. In
wiskundetaal:

mompelmompel… als we nu eens de Euler-Gammafunctie
gebruiken…Ja. Kijk, de kunst is eerst om de functie op de reële as
handiger op te schrijven. We kunnen de som laten overgaan in een
integraal. Voor z op de reële as met z > 1 geldt

Definitie: zij G1 en G2 twee gebieden in Â, met f1 een analytische

G HzL = ‡

functie op G1 en f2 een analytische functie op G2. Als G1 ' G2 ∫ « en
f1=f2 op G1 ' G2 , dan heet f2 een analytische voortzetting van f1 op G2 .

Lemma: Als f3 een analytische voortzetting van f1 is tot G3 dan geldt
f2=f3 op G2 ' G3 .

Dit lemma zegt dus dat de uitbreiding uniek is. Onze volgende vraag
was natuurlijk: “hoe vind je zo’n uitbreiding?” Zijn antwoord was dat dat
van functie tot functie verschilt. Een bekend voorbeeld is de functie:

f H zL = ‚ z− n
∞

n=0
Deze functie is alleen gedefinieerd op een cirkelschijfje rond de
oorsprong: alle punten met |z| < 1. Wij weten echter sinds Euler dat
binnen dat schijfje f(z) gelijk is aan 1/(1 –z). En de functie g(z) = 1/(1-z)
is wel gedefinieerd op heel Â buiten z =1. En omdat f en g gelijk zijn op
de verzameling {z met |z| < 1}, is g dus een analytische voortzetting van
f tot heel Â \ {1}.

c HzL + 2 =
met

¶

0

¶ uz-1
1
„u
‡
G HzL 0 e u - 1

tz-1 e-t dt

de Gamma-functie. De gamma-functie kennen jullie wel: dat is de functie
die op de natuurlijke getallen gelijk is aan de faculteit.”
Vervolgens verzonk hij weer in gepeins. “Dit moet wel uit te breiden zijn,
eens zien. Hmmm, zo komen we tot het boven halfvlak….even kijken,
hier nog een machtreeksje…Mooi. Zo heb je een uitbreiding tot het hele
vlak behalve z = 1:
¶

1
1 n
k n
-z
c HzL + 2 =
„
‚ H-1L J N Hk + 1L
1
z
n
+
1
k
1-2
2
k=0
n= 0

Die pool in 1 krijg je niet weg.”

Hij keek nog eens tevreden naar de formule die hij zojuist op het bord
had geschreven. Plotseling verscheen er een frons op het gezicht van
de heer Wiegerinck die zich in hoog tempo uitbreidde tot een blik van
totale ontsteltenis. Maar het was al te laat. We waren de deur al uit, met
onze aantekeningen onder onze arm.
Dit is dus de complexe Riemann-Zeta functie:

1
1 n
k n
-z
z HzL =
„ n+1 ‚ H- 1L J N Hk + 1L
1
z
k
1- 2
2
k=0

Wij knikten belangstellend, maar we kregen ook steeds meer het gevoel
dat er geen algemeen recept voor analytische uitbreidingen is. Zonder
het R-woord te noemen zouden we niet verder komen. Maar duidelijk
was, dat het noemen van het R-woord onze bron van informatie meteen
zou doen opdrogen. Toen kreeg een van ons plotseling een geniale
inval en zei: “hoe zou je nou een analytische uitbreiding maken van
deze functie, die ik laatst bedacht heb:
i ¶
y
-z

Hypothese: Alle niet-triviale nulpunten van de complexe RiemannZeta functie hebben reële deel ½.

k k=1
{
Jan Wiegerinck knikte geïnteresseerd. “Ja, dat is een nog niet zo
makkelijke. Laten we die 2 eerst maar even naar de andere kant
brengen.“ Hij begon wat te mompelen, door zijn papieren te bladeren en
op het bord te schrijven. “…het is duidelijk dat er een pool zit in 1…

De triviale nulpunten zijn trouwens z = -2, -4, -6, -8,… (Het is maar wat
je triviaal noemt).
Riemann heeft ook bewezen dat reële deel van de nulpunten tussen 0
en 1 ligt. Je hoeft dus alleen op een stukje van Â te zoeken naar
nulpunten.

c HzL = ‚ k

-2
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¶

n =0

Onze toegangspoort tot roem en rijkdom. We konden nu eindelijk aan de
slag gaan met de Hypothese.
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