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We kennen allemaal de drie
R-en uit de gezondheidszorg:
Rust, Reinheid en Regelmaat.
De bekende Nederlandse
wiskundige Dirk Struik - hij
werd 106 - had als verklaring
voor zijn hoge leeftijd hierop
de variatie van de drie M-en:
Mathematics, Music and Marriage. Want het draait voor
ons soort mensen natuurlijk
allemaal primair om wiskunde, maar wil je dat op
een gezonde manier kunnen doen dan zijn muziek
en een goede relatie daarvoor onontbeerlijk. In deze
rede gaat het dan ook primair over wiskunde, over
mijn soort wiskunde, maar het belangrijkste wat ik
eigenlijk wil zeggen ging met muziek. En wat betreft
de laatste M is het overduidelijk, dat ik het allemaal
nooit had kunnen doen zonder jou.
Gert Heckman werd in 1953 in Lange Ruige Weide
geboren als jongste telg uit een gezin van vier kinderen. Hij studeerde aan de Leidse Universiteit, en
promoveerde aldaar in 1980, met Gerrit van Dijk en
Hans Duistermaat als promotores. Na een verblijf
van twee jaar als postdoc aan het Massachusetts
Institute of Technology kreeg hij een aanstelling als
wetenschappelijk medewerker aan zijn alma mater.
In 1989 verruilde hij Leiden voor Nijmegen, aanvankelijk als wetenschappelijk hoofdmedewerker,
en vanaf 1999 als persoonlijk hoogleraar zuivere
wiskunde en vanaf 2004 als leerstoelhouder meetkunde. Naast wiskunde fietst en zingt hij graag.
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Mevrouw de rector magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders,
Onze zoon Jesse zal op de middelbare school hebben gezeten, toen hij
mij op zekere dag vroeg: Hé pap, wat doe jij zoal de hele dag? Wel nu,
dat was geen moeilijke vraag. Ik geef les in wiskunde aan studenten, doe
ook onderzoek in wiskunde, en van tijd tot tijd ook nog wat bestuurlijk
werk, was mijn vlotte antwoord. Niet geheel tevreden vervolgde Jesse: Wat
onderzoek je zoal in wiskunde? Tja, onderzoek in wiskunde is een beetje
lastig uitleggen, vervolgde ik. Ik probeer nieuwe stellingen te bewijzen. Nog
steeds niet tevreden vroeg Jesse door: Wat voor stellingen bewijs je dan zoal?
Het was duidelijk dat ik hier niet weg kwam met wat algemeenheden. Na
enig nadenken antwoordde ik dat ik samen met Hans Duistermaat in 1982
de “appelstelling” had bewezen. Die appelstelling zegt het volgende:

h
2r

Stel je een perfect ronde appel voor. Met een mesje schil je van de appel
een rond stukje bolschil af, en wel perfect symmetrisch om de as van de
ronde appel. De vraag is dan hoe groot de oppervlakte is van dat ronde
stukje bolschil. Als r de straal van de appelbol is en h de hoogte van het
stukje bolschil dan is die oppervlakte gelijk aan 2πrh. Het verrassende van
deze formule is dat het er dus niet van afhangt waar je dit stukje bolschil
afschilt, dicht bij de evenaar of dicht bij de steel, steeds is het antwoord 2πrh.
Substitueren we voor de hoogte h de diameter 2r van de bol dan zien we dat
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de totale oppervlakte van de ronde bol met straal r gelijk is aan 4πr 2 , een
bekende formule van de middelbare school.
Dit antwoord stelde Jesse tevreden, want ons gesprek eindigde na een
korte uitleg van deze appelstelling. De ronde bol heeft een rijke symmetrie.
Een draaiing om een as voert de ronde bol steeds in zichzelf over. Wil je
nu de oppervlakte van de ronde bol berekenen, dan moet je een voorkeursas
kiezen, bijvoorbeeld de verticale as, zoals in de figuur aangegeven. De keuze
van die as beperkt de symmetrie tot alleen draaiingen om deze ene as, en
we spreken van symmetriebreking. Symmetrie en ook symmetriebreking zijn
belangrijk in de wiskunde en in de natuurkunde.
Wat ik toen niet wist, maar een paar jaar later leerde bij het geven van
een inleidend college differentiaalmeetkunde, was dat die appelstelling al meer
dan tweeduizend jaar geleden was gevonden door Archimedes van Syracuse,
een van de grote wiskundigen uit de Griekse oudheid. Het was van mijn
kant dus een gevalletje van ”nostrifizieren”, dat wil zeggen een resultaat
van een ander presenteren als het jouwe. Wat ik tot mijn verontschuldiging
kan zeggen is dat ik het niet met opzet deed, omdat ik het toen nog niet
wist. Overigens is deze appelstelling gewoon een opgave, die iedere student
wiskunde, die het eerstejaarsvak calculus heeft gevolgd en begrepen, moet
kunnen maken. Maar de calculus is pas ontstaaan door het werk van Leibniz
en Newton in de zeventiende eeuw, en dat Archimedes het zo lang geleden al
doorzag illustreert zijn buitengewone klasse.1 Toen Kitty en ik een paar jaar
geleden tijdens een rondreis op Sicilië het archeologisch park van Syracuse
bezochten moest ik wel wat langer bij de vermoedelijke grot van Archimedes
blijven hangen om die bijzondere plek, waar hij naar verluid zijn cirkels in
het zand tekende, op me te laten inwerken.
Het resultaat dat Duistermaat en ik destijds vonden was een verregaande
generalisatie van deze appelstelling van Archimedes. Onze stelling werd korte
tijd later vanuit geheel nieuwe optiek begrepen zowel door Michael Atiyah
en Raoul Bott als ook door Nicole Berline en Michèle Vergne.2 Zo’n 10
jaar later gebruikte Ed Witten een variant van ons resultaat in zijn werk
over Yang–Mills theorie.3 Maar het meest aangenaam verrast was ik toen
ons oude resultaat in 2007 een behulpzaam puzzelstukje bleek voor Maryam
Mirzakhani.4 Mirzakhani was een zeer getalenteerd wiskundige van Iraanse
komaf. In 2014 won ze als eerste vrouw de prestigeuze Fieldsmedaille. Helaas overleed ze drie jaar later, nog maar 40 jaar oud, aan de gevolgen van
borstkanker.5
Dit werk met Hans Duistermaat heeft ons veel credits geschonken, wel4
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licht meer dan verdiend. In elk geval veel te veel credits in verhouding tot de
tijd die het ons gekost heeft om het resultaat te verkrijgen. Slecht één enkele
middag praten, met diezelfde avond een telefoontje van Hans dat het bewijs
rond was. Maar een goede ingeving - ook in de wiskunde - pleegt in de regel
niet zo maar uit de lucht te komen vallen, maar heeft een voorgeschiedenis.
En daarover wil ik nu iets meer vertellen.
Ik ging in 1971 wiskunde studeren in Leiden, met wiskunde als eerste en
natuurkunde als tweede hoofdvak. Toen ik na twee jaar kandidaatsexamen
deed, was het duidelijk dat ik in wiskunde zou doorgaan. Ik ervoer alsof er
een muur stond tussen de colleges wiskunde en natuurkunde, en voorts dat
het wel duidelijk was aan welke kant van de muur mijn leven lag. Tijdens
mijn doctoraalfase heb ik de natuurkunde gelaten voor wat die was, en mij
helemaal op wiskunde gericht. De meetkunde in Leiden was destijds heel
sterk, en ik genoot van het ruime aanbod aan colleges daarover.6
Ik zat een paar maanden in mijn vijfde jaar toen de instituutsdirecteur
professor Visser mij aansprak of ik ook belangstelling had voor een promotie
in de wiskunde. Wel, dat leek me wel wat, dus of ik snel wilde afstuderen en
wilde nadenken in welke richting ik promotieonderzoek wilde doen. Ik heb
het als een groot voorrecht ervaren zelf te kunnen kiezen in welke richting
en bij wie ik promotieonderzoek zou gaan doen. Dat werd de Lie theorie,
genoemd naar de negentiende eeuwse Noorse wiskundige Sophus Lie, en is
een synoniem voor de wiskundige symmetrieleer. Lie theorie was een centraal
onderwerp in de wiskunde, en had bovendien de nodige raakvlakken met de
natuurkunde. Als ik nu die Lie theorie onder de knie kreeg, zo dacht ik
toen, dan zou ik daar ook voordeel van hebben om weer natuurkunde beter
te kunnen begrijpen. Mijn begeleider werd Gerrit van Dijk, die enkele jaren
daarvoor in Leiden was benoemd.
Van Dijk was als postdoc naar het Institute for Advanced Study in Princeton gegaan, als assistent bij Harish-Chandra. Harish-Chandra had natuurkunde gestudeerd in India, startte zijn promotieonderzoek in 1943 in Bangalore bij Bhabha en vertrok direct na de tweede wereldoorlog naar Cambridge in Engeland om zijn promotiewerk voort te zetten bij Paul Dirac.
Dirac was een eminent theoretisch fysicus, een van de grondleggers van de
quantummechanica, maar ook met een uitzonderlijk gevoel voor wiskunde.
Op instigatie van Dirac classificeerde Harish-Chandra de unitaire representaties van de Lorentz groep, een probleem dat volgens Dirac mogelijk fysische
toepassingen had.
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De overstap van Harish-Chandra van natuurkunde naar wiskunde voltrok
zich kort na zijn promotie in 1947 toen hij als assistent van Dirac in Princeton
was, en hij zei daarover later het volgende:
‘Kort na aankomst in Princeton besefte ik dat mijn werk over de
Lorentz groep was gebaseerd op enigszins slordige argumenten. Ik
had op naieve wijze met onbegrensde operatoren gemanipuleerd
zonder enige acht te slaan op hun domein van definitie. Toen ik
mij op zeker moment tegen Dirac beklaagde dat mijn bewijzen
niet rigoreus waren antwoordde hij: “Ik ben niet geı̈nteresseerd in
bewijzen, maar slechts in wat de natuur doet.” Deze opmerking
bevestigde mijn groeiende overtuiging dat ik niet beschikte over
dat mysterieuze zesde zintuig dat nodig is om succesvol te zijn in
natuurkunde en ik besloot korte tijd later over te stappen naar
wiskunde.’
De overstap van Harish-Chandra naar wiskunde was een goede keus. Hij
zou gedurende de volgende 25 jaar uitgroeien tot de onbetwiste leider op het
gebied van de Lie theorie. Zijn monumentale werk ontstond in de periode
1950 tot 1975, en zou kort na zijn dood in 1983 als verzameld werk in 4 dikke
delen uitkomen.
Helaas was dat verzameld werk er nog niet toen ik in 1976 begon als
promovendus, en dus moest ik steeds kopiëren. De eerste anderhalf jaar
was het noest studeren op Harish-Chandra’s werk. Aan het einde van deze
anderhalf jaar had ik grote twijfel of het ooit wel wat zou worden met dat
gewenste proefschrift. Een heerlijke maand fietsen door Europa met Willem
en Nico was een meer dan welkome afleiding. In Leiden opstappen, Frankrijk
door, daarna Zwitserland in over Furka en Oberalp, om tenslotte de Rijn
af te zakken terug naar Nederland. Maar wat echt hielp om mijn plezier
in wiskunde weer terug te krijgen, was de suggestie van van Dijk, om te
onderzoeken of een centraal resultaat van Harish-Chandra7 beter kon worden
begrepen door inzichten van de Russische wiskundige Alexander Kirillov8 .
Er was geen groter contrast denkbaar. Het werk van Harish-Chandra
was zeer technisch van aard en uitgewerkt in tientallen artikelen met een
strakke lineaire ordening, terwijl het werk van Kirillov slechts één enkel artikel betrof, uitnodigend geschreven was, en met suggesties erbij over mogelijke
vervolgvragen. Dat verschil in moeilijkheidsgraad lag primair aan de gestelde
context van symmetrie, waarin hun theorie werkte. Bij Harish-Chandra was
6
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dat symmetrie opgebouwd uit niet-abelse bouwstenen, terwijl Kirillov zich
op het geval van abelse bouwstenen richtte. Dat eerste is gewoon veel moeilijker en wellicht ook relevanter dan het laatste.
De woorden abels en niet-abels verwijzen naar Niels Henrik Abel, een
Noors wiskundig genie, die in 1824 bewees dat de algemene vijfdegraads
vergelijking niet oplosbaar is met een wortelformule. Dit in tegenstelling tot
de welbekende abc-formule
√
−b ± b2 − 4ac
ax2 + bx + c = 0 ⇒ x =
2a
voor de tweedegraads vergelijking. Analoge wortelformules voor de algemene
derde- en vierdegraads vergelijkingen waren gevonden door de Italiaanse algebraı̈ci Scipione del Ferro, Tartaglia, Cardano en Ferrari in de zestiende
eeuw. Zo geldt bijvoorbeeld voor de gereduceerde derdegraads vergelijking
de Cardano formule




3
3
x3 − 3px − 2q = 0 ⇒ x = q + q 2 − p3 + q − q 2 − p3
welke zich eenvoudig laat controleren9 . En toen maar blijven doorzoeken naar
een soortgelijke wortelformule voor de algemene vijfdegraads vergelijking
ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex + f = 0 ⇒ x = ?
totdat Abel de onmogelijkheid van zo’n wortelformule aantoonde, omdat er
een onderliggende niet-abelse bouwsteen van symmetrie10 in de weg zit, die
met worteltrekken niet gebroken kan worden.
Algemeen wordt Abel gezien als de grondlegger van de wiskundige symmetrieleer, samen met de Franse wiskundige Évariste Galois, die onafhankelijk enkele jaren later soortgelijke ideeën ontwikkelde. Naast hun wiskundige
briljantie delen Abel en Galois ook het droeve lot van een vroegtijdige dood.
Abel overleed 26 jaar oud aan de gevolgen van tuberculose, en Galois stierf
20 jaar oud bij een duel om een geliefde.
De naam van Abel leeft thans ook nog voort in de Abelprijs. Dat is het
equivalent van de Nobelprijs, maar dan voor wiskunde. Het leek de Noren
in 2003 een goed plan om de omissie van het ontbreken van een Nobelprijs
voor wiskunde recht te zetten met de Abelprijs. Vorig jaar ging die prijs naar
Robert Langlands, wiens werk sterk was geı̈nspireerd door dat van HarishChandra.
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Terug naar mijn eigen promotietijd en de studie van Harish-Chandra
en Kirillov. Kirillov suggereerde in zijn artikel dat het interessant was te
onderzoeken in hoeverre zijn methode was uit te breiden voor andere klassen
van symmetrie, onder andere voor een geval van symmetrie, dat reeds in
1925 door Hermann Weyl was bestudeerd.11 En toen ik ook nog eens bij
Harish-Chandra las dat zijn centrale resultaat, waar ik zo mee worstelde,
gezien kon worden als een directe generalisatie van dit oude werk van Weyl,
was de keuze snel gemaakt. Harish-Chandra kon voorlopig aan de kant. Ik
moest nu gewoon dat ouder en veel toegankelijker werk van Weyl eerst goed
begrijpen, en het vervolgens zien te rijmen met wat Kirillov had gedaan. Ik
kon nu zelf aan de slag, met voorbeelden, heel veel voorbeelden doorrekenen
om het verband tussen beide gezichtspunten helder te krijgen.
Wat ook nog eens geweldig hielp was, dat ik vanaf mijn derde jaar als
promovendus geregeld contact had met Hans Duistermaat, hoogleraar in
Utrecht. In mijn archief zit nog een dikke map met brieven van Hans, en
kopieën van mijn brieven naar hem. Zo ging dat nog in die tijd zonder email.
De promotie vond plaats in juni 1980 in Leiden met van Dijk en Duistermaat beiden als promotor. En met een beurs van ZWO op zak om een jaar
naar MIT in Cambridge in de VS te gaan zag de toekomst er rooskleurig uit.
ZWO heette toen noch niet NWO, en zuivere wiskunde was nog geen vies
woord. Goede wiskunde kwam gewoon in twee smaken, zuiver en toegepast.
En een goed mathematisch instituut had gewoon beide nodig ter versterking
van elkaar.
Half augustus kwam ik aan in Boston, ruim voor de start van het academisch jaar begin september. Geschikte woonruimte zoeken was het belangrijkst, en dat ging gelukkig vlot. Na een paar dagen vond ik een mooie
ruime kamer in de Back Bay van Boston, op een paar minuten afstand van
de Charles river, en aan de overkant lag het MIT in Cambridge, nog geen 10
minuten rijden op de fiets.
Het hotel waar ik de eerste paar dagen verbleef was prijzig, en verruilde
ik voor de goedkopere YMCA. Het was toch maar voor even, want mijn
kamer in de Back Bay kwam per 1 september vrij. Die twee weken in de
YMCA bleken een waardevolle tijd. Ik had nu weer rust voor wiskunde.
In mijn proefschrift had ik laten zien dat het verband tussen het discrete
aspect in het van werk van Weyl en het continue aspect in het werk van
Kirillov begrepen kon worden via een schalingslimiet. Maar dit inzicht gaf
ook weer aanleiding voor nieuwe vragen en vermoedens, welke in de laatste
8
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paragraaf van mijn proefschrift waren besproken. In dat kleine kamertje van
de YMCA ging ik alles nogmaals langs, en zag tenslotte hoe mijn vragen
opgelost konden worden12 , en ik was blij en gelukkig.
In september gaf ik een voordracht op MIT over mijn werk. De resultaten
werden goed ontvangen, en ik kon aan de slag om het tot een artikel om te
werken. Dat werd mijn eerste artikel, en in de loop van het voorjaar kon ik
het insturen naar een goed tijdschrift.13
MIT was voor mij een tovertuin van wiskunde. Zoveel topwiskundigen bij
elkaar en Harvard om de hoek. Tijdens je promotie moet je op zeker moment
sterk inzoomen en focussen op een specifiek probleem, maar nu kon ik met een
keur aan voordrachten grasduinen in aanverwante gebieden. Helder voor de
geest staat me nog een voordracht van Raoul Bott kort voor kerst, waarin hij
het recente werk van een jonge en voor mij toen nog onbekende Ed Witten
besprak over Morse theorie. Bott had een bijzonder talent om moeilijke
wiskunde begrijpelijk uit te leggen, maar het aardigst vond ik wel hoe hij
zijn lezing begon. Namelijk dat hij vandaag mooi werk van Witten zou
bespreken, maar dat het belangrijkste wat hij eigenlijk wilde zeggen was, dat
volgende week de Schöpfung van Joseph Haydn zou worden uitgevoerd in
de kapel op de Harvard campus, en dat hij dat van harte kon aanbevelen.
Dat advies was aan mij welbesteed, want ik had dit prachtige muziekstuk
een paar jaar daarvoor zelf meegezongen bij het Toonkunstkoor in Leiden.14
Graag laat ik u om de sfeer te proeven het begin van het derde deel horen:
Von deiner Güt’, o Herr o Gott, ist Erd’ und Himmel voll.
Die Welt, so groß, so wunderbar, ist deiner Hände Werk.
Na dit paradijselijke duet van Adam en Eva terug naar alledag van MIT.
In het voorjaar volgde ik een college symplectische meetkunde van Victor
Guillemin. Dat vak is de moderne wiskundige taal voor klassieke mechanica.
De focus van het college lag op de meetkunde van de momentafbeelding, een
reı̈ncarnatie van een oud idee van Emmy Noether uit 1918 over het verband
tussen symmetrie en behoudswetten.15 Het was een prachtig college, waarin
aan het einde Guillemin zijn recente werk met Shlomo Sternberg van Harvard
over “meetkundige quantisatie” besprak.16
Ik viel bijna van mijn stoel van verbazing, toen ik me realiseerde dat de
resultaten van mijn proefschrift, zoals ik die ik het afgelopen najaar had gepresenteerd, nu vanuit een veel algemener en bovendien veel transparanter
perspectief volgden. Bijvoorbeeld, de limietovergang tussen de in de discrete
9

11

12

pro f . dr. gert h ec k m a n

termen geformuleerde resultaten van Weyl en het continue analogon bij Kirillov, die ik had gebruikt, kon je zien in de optiek van Guillemin en Sternberg
als een meetkundig analogon van het correspondentie principe van Bohr, dat
zegt dat bij hoge energie de wereld van de quantum mechanica die van de
klassieke mechanica goed benadert. Het denken in goede analogieën is een
enorm krachtig hulpmiddel in wiskunde.
Guillemin regelde dat ik nog een tweede jaar op MIT kon blijven als
lecturer, en het was tijd om wat van de VS te gaan zien. De maand juli
reisde ik van oostkust naar westkust, over de Rocky Mountains, wandelend
door the Grand Canyon - in één dag naar beneden en in twee dagen omhoog
- en na de giant sequoias te hebben bewonderd, eindigend in San Francisco.
En in vier dagen per trein dwars door dat grote land terug naar Boston.
Een paar dagen na terugkeer in Boston vertrok ik voor een maand naar
Nederland om familie en vrienden op te zoeken. Spoedig na thuiskomst
ging ik bij Hans Duistermaat in Utrecht langs, om te vertellen wat ik dat
voorjaar allemaal geleerd had, en aan het einde van die dag hadden we de
gegeneraliseerde appelstelling rond.17 Want misschien heb ik wat al te veel
uitgewijd en bent u de draad al lang kwijt, maar wat ik wilde vertellen, was
dat de inspiratie voor onze appelstelling niet zo maar uit de lucht kwam
vallen, maar een voorgeschiedenis heeft, en die heb ik u willen vertellen.
Na de zomer keerde ik weer terug naar Boston voor een tweede jaar op
MIT. Zowel over mijn persoonlijke ervaringen van die tijd als over de impact
van dit mooie werk van Guillemin en Sternberg - bijvoorbeeld in de variant
van Atiyah en Bott in de setting van ijksymmetrie18 - is nog heel veel meer
te zeggen, maar mijn spreektijd laat dat niet toe.
Na twee jaar MIT kreeg ik een vaste baan in Leiden. Ik schreef vervolgens nog een derde en laatste artikel over geometrische quantisatie, samen
met de Franse wiskundigen Michel Duflo en Michèle Vergne.19 Dat artikel
gaf me veel voldoening, mede omdat het in het Frans was geschreven. Dus u
begrijpt dat met ‘ik schreef’ bedoeld wordt ‘zij schreven’. Door de contacten
met Duflo en Vergne ben ik in latere jaren veel in Parijs geweest. De Jardin
du Luxembourg, waar ik bij goed weer graag zat te werken, was voor mij een
inspiratievolle omgeving.20 Het was ook een heerlijke plek om te midden van
de stadse drukte een paar rondjes hard te lopen.
Midden jaren 80 raakte ik geı̈nteresseerd in hypergeometrische functies.
Dat zijn klassieke speciale functies, die ik in mijn tweede jaar op MIT ge10
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leerd had door Advanced Calculus te onderwijzen aan electrical engineers.
In het werk van Harish-Chandra was ik ze ook al tegengekomen,21 en vanuit die optiek lag een natuurlijke generalisatie voor de hand. En symmetrie
speelde hierbij ook weer een sleutelrol.22 Het zou mijn belangrijkste onderzoeksthema worden.23
Een half jaar sabbatical in Parijs in het voorjaar van 1987 was opnieuw
een geweldige ervaring. Temeer daar ik Kitty had leren kennen, die geregeld
weekenden naar Parijs kwam. Op 21 maart verloofden we ons op de Pont
des Arts. Een jaar later werd onze dochter Elise geboren, en weer een jaar
later werkte ik in Nijmegen. En dat tot op de dag van vandaag.
Over de afgelopen 30 jaar in Nijmegen is natuurlijk ook veel te zeggen.
Wat mij het allerdiepst geraakt heeft was de neergang van de Nederlandse
en in het bijzonder van de Nijmeegse wiskunde. Jaar in jaar uit kwamen
er minder studenten wiskunde, met als dieptepunt het jaar 2003 met slechts
7 eerstejaars. En elders was het niet veel beter. Dat de studenten het wat
betreft wiskunde en masse lieten afweten vond ik heel erg. Jaren van verloop
en krimp in de staf gingen hiermee gepaard. Het heeft er om gespannen of
we zouden worden gereduceerd tot een kleine afdeling voor serviceonderwijs,
maar uiteindelijk mochten we in sterk afgeslankte vorm toch een doorstart
maken.
In die moeilijke jaren van herstel met een zeer krappe wiskundestaf stond
outreach naar VWO-leerlingen steeds hoog op de agenda, zoals bijvoorbeeld
een jaarlijks wiskundetoernooi, meeloopdagen, proefcolleges en masterclasses
voor geı̈nteresseerde VWO-leerlingen. Samen met Maris van Haandel, docent
wiskunde aan het Pantarijn College in Wageningen, heb ik een aantal jaren
met heel veel plezier zo’n masterclass gegeven over de geschiedenis van en
de wiskunde achter de wetten van Kepler over de beweging van planeten om
de zon. Echt een dankbaar onderwerp om de schoonheid en de kracht van
wiskunde te illustreren.24 Kijkend door de hogere wiskunde bril van Emmy
Noether kun je trouwens een mooie verborgen symmetrie ontwaren.25
Mijn collega Klaas Landsman heeft zich bij al deze outreachactiviteiten
enorm ingespannen, en werkte als katalysator. In 2011 werd hem hiervoor de
Radboudpenning in brons uitgereikt. Dat was bene meritum, Klaas, dat wil
zeggen welverdiend, zoals ik bij de diplomauitreikingen er steeds bij placht
te zeggen. Het was natuurlijk ook een pars pro toto, vanwege al die andere
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collegae en studenten, die ook mee deden.
Gelukkig heeft de wiskunde in Nederland zich over de hele linie goed hersteld. Dit jaar hadden we in Nijmegen bijna honderd eerstejaars wiskunde.
Het lijkt nu haast ondenkbaar dat de wiskunde in Nijmegen 15 jaar geleden
bijna was opgeheven.
Dames en heren, ik heb u summier iets willen vertellen over het begrip
symmetrie in wiskunde, en tegelijkertijd iets over de mysterieuze band tussen
wiskunde en natuurkunde, zoals ik die in mijn eigen werk ben tegen gekomen,
en dat gelardeerd met persoonlijke herinneringen. Ik heb geprobeerd om u
een inkijkje te geven in de wereld van de wiskunde, van mijn soort wiskunde.
Want de leidraad bij deze rede was die vraag van Jesse: Wat doe je zoal
de hele dag, en wat voor stellingen bewijs je zoal? Ik heb me beperkt tot
het begin van mijn loopbaan. Over mijn onderzoek in latere perioden zou ik
soortgelijke verhalen kunnen vertellen. Maar de conclusie zou hetzelfde zijn.
Namelijk, in elk huwelijk, ook dat tussen wiskunde en natuurkunde, kan
het schuren en soms knetteren, maar op de lange duur kunnen ze niet zonder
elkaar en zijn ze elkaar tot hulp. De bekende fysicus Eugene Wigner sprak
in 1960 over de onredelijke effectiviteit van wiskunde voor de natuurwetenschappen. En omgekeerd spint de wiskunde zelf ook goed garen door zijn
nauwe band met de natuurkunde, inderdaad op het onredelijke af. Dat gold
toen en dat geldt ook nog vandaag. Deze onredelijk effectieve kruisbestuiving
verwondert me nog steeds.
Ik moet wel benadrukken, dat de betekenis van wiskunde natuurlijk veel
breder is dan zoals die naar voren komt in haar relatie tot natuurkunde. Er
zijn ook diepe relaties van wiskunde met allerlei andere vakgebieden. En last
but not least heeft wiskunde ook een diepe intrinsieke waarde los van haar
relatie tot andere vakken. Maar omdat in mijn eigen wiskunde de relatie met
natuurkunde speciaal was, heb ik die wellicht een beetje overbelicht besproken.
Terugkijkend op ruim 45 jaar werken als wiskundige ervaar ik een sterk
gevoel van dankbaarheid. Ik besef, om het in wielertermen te zeggen, dat ik
het overgrote deel van de tijd met wind in de rug heb gereden. En dat op die
momenten, dat er dan wel eens tegenwind was, ik ook steeds mensen naast
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me had, die me uit de wind hielden.
Graag wil ik mijn dank uitspreken jegens de Radboud Universiteit. Het
was een groot voorrecht om zo lang aan deze mooie Nijmeegse B-faculteit te
hebben mogen werken.
Al die mensen, die mij tot steun waren, het zijn er veel te veel om ze één
voor één bij naam te noemen en te bedanken. Echter voor twee gevallen wil
ik een uitzondering maken.
Mijn promotores Gerrit van Dijk en Hans Duistermaat wil ik expliciet
noemen. Uit het voorgaande is duidelijk hoe bevoorrecht ik was om hen
beiden als begeleiders te hebben gehad. Ik betreur het zeer, Gerrit, dat jij
vandaag om gezondheidsredenen hier niet bij kan zijn, dus mijn dank aan
jou gaat op schrift. Hans is bijna 10 jaar geleden overleden, slechts een jaar
ouder dan ik nu ben. Mijn dank aan hem is groot.
Tenslotte wil ik mijn echtgenote Kitty, en kinderen Elise en Jesse noemen.
Wiskunde is een vak van grote schoonheid en brengt je van tijd tot tijd in
hoger sferen. Dank voor het geduld en de liefdevolle wijze, waarmee jullie
mij steeds met beide benen op de grond wisten te houden.
Ik heb gezegd.

13

15

16

pro f . dr. gert h ec k m a n

Notes
1

Naast deze appelstelling heeft Archimedes bewezen, door de eenheidscirkel in en om
te sluiten met een regelmatige zesennegentighoek, dat 223/71 < π < 22/7. Maar denk ook
aan zijn beroemde wet over de opwaartse kracht die een in een vloeistof ondergedompeld
lichaam onderwindt. En nog zoveel meer.
2
Als een localisatiestelling in equivariante cohomologie.
3
Preciezer, in zijn werk over tweedimensionale quantum Yang–Mills theorie.
4
Bij Mirzakhani’s studie naar het asymptotisch gedrag van het aantal gesloten geodeten
zonder zelfdoorsnijding, geordend naar lengte, op een compact oppervlak van geslacht
minstens 2 voorzien van een metriek van constante kromming −1.
5
Het novembernummer van de Notices van de AMS van 2018 heeft een lezenswaardige
‘Tribute to Maryam Mirzakhani’. Voor haar werk over asymptotiek van enkelvoudige
gesloten geodeten is er een bijdrage van Scott Wolpert.
6
In de meetkunde volgde ik colleges bij de hoogleraren Barth, van Dijk, Murre, Simonis
en Van de Ven.
7
Discrete series for semisimple Lie groups I, II, Acta Math. 113 (1965), 241-318, Acta
Math. 116 (1966), 1–111.
8
Unitary representations of nilpotent Lie groups, Russ. Math. Surv 17 (1962), 53-104.
9
Hierbij moet men de twee derdemachtswortels wel zo kiezen dat hun product gelijk
is aan p.
10
De groep van even permutaties van de vijf wortels is een niet-abelse enkelvoudige
groep, en wel de kleinste van deze soort.
11
Ik doel hier op de wonderschone karakterformule van Weyl voor de representaties van
compacte samenhangende Lie groepen.
12
Laat K < G samenhangende compacte Lie groepen zijn met Lie algebras k < g en
duale projectie g∗ → k∗ . Voorts laten we irreducibele representaties van G corresponderen
met gehele banen in g∗ via de Borel–Weil stelling en evenzo voor K. Dan is de doorsnede
van de projectie van een baan in g∗ met een gesloten Weyl kamer in k∗ een compact convex
polytoop. Voorts komen in de beperking van een irreducibele representatie van G tot K
slechts die irreducibele representaties van K voor, wiens gehele baan in k∗ bevat is in de
projectie van de betreffende gehele baan in g∗ . Deze uitspraken kunnen gezien worden
als het analogon voor samenhangende compacte Lie groepen van de functorialiteit van de
banenmethode van Kirillov voor samenhangende nilpotente Lie groepen.
13
Projections of Orbits and Asymptotic Behavior of Multiplicities for Compact Connected Lie Groups, Invent. Math. 67 (1982), 333-356.
14
Ik heb de Schöpfung daarna nog één keer beluisterd in 2011 tijdens een bezoek
aan studievrienden in Sjanghai, na een sabbatical op Tsinghua in Beijing. Ik zat bij
die uitvoering naast een Amerikaan, die me vertelde dat Haydn bij de eerste uitvoering
van dit werk, door hemzelf zelf gedirigeerd, na een minuten lange staande ovatie van een
dolenthousiast publiek, met zijn vinger naar boven wees, en zei: “Jullie moeten niet mij
bedanken maar Hem.”
15
Invariante Variationsprobleme, Göttinger Nachrichten (1918), 235-257. De betekenis
van dit belangrijke artikel van Emmy Noether drong pas goed in de wiskunde door met
de introductie van het begrip ‘momentafbeelding’ door Jean-Marie Souriau in zijn boek
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Structure des Systèmes Dynamiques uit 1970, en het bijbehorende begrip ‘symplectische
reductie’ van Jerry Marsden en Alan Weinstein uit 1974.
16
Geometric Quantization and Multiplicities of Group Representations, Invent. Math.
67 (1982), 515-538.
17
On the Variation in the Cohomology of the Symplectic Form of the Reduced Phase
Space, Invent. Math. 69 (1982), 259-268.
18
The Yang–Mills equations over Riemann surfaces, Phil. Trans. R. Soc. Lond. A 308
(1983), 523-615. Ik vond het wel mooi te lezen wat Bott in een later artikel “Morse theory
indomitable” uit 1988 over het ontstaan van dit werk schreef:
“In fact, it is quite depressing to see how long it is taking us collectively
to sort out symplectic geometry. I became aware of this especially when
one fine afternoon in 1980, Michael Atiyah and I were trying to work in my
office at Harvard. I say trying, because the noise in the neighboring office by
Sternberg and Guillemin made it difficult. So we went next door to arrange
a truce and in the process discovered that we were grosso modo doing the
same thing. Later Mumford joined us, and before the afternoon was over we
saw how Mumford’s “stability theory” fitted the Morse theory.
The important link here is the concept of a moment map, which in turn is
the mathematical expression of the relation between symmetries of Lagrangians and conserved quantities; in short, what the physicists call “Noether’s
theorem” and which is one of their great paradigms.”
19
Projection d’orbites, formule de Kirillov et formule de Blattner, Mém. Soc. Math.
France 15 (1984), 65-128.
20
Bijvoorbeeld eind jaren 80 na het lezen van een artikel van Charles Dunkl, en zo’n
10 jaar later een artikel van Eduard Looijenga, en het belang ervan voor mijn eigen werk
te beseffen. Ook het werk met Frits Beukers over algebraı̈sche hypergeometrische functies
begon op een terras aan de rand van dit park.
21
In zijn werk over bolfuncties op Riemannse symmetrische ruimten uit 1958.
22
Via de monodromie, een idee dat voor de klassieke hypergeometrische functie van
Euler en Gauss teruggaat naar Riemann, en dat voor deze generalisatie ook weer cruciaal
bleek.
23
Waarin ik opnieuw met fijne en zeer kundige wiskundigen heb mogen samenwerken,
zoals met Eric Opdam, Frits Beukers, Wim Couwenberg, Eduard Looijenga, Sander Rieken
en Maarten van Pruijssen.
24
Maris en ik waren verheugd, toen we aan de bestaande bewijzen van Kepler’s ellipswet
(namelijk aan die van Newton, Bernoulli, Lenz, Feynman, Arnold en Givental) nog weer
een nieuwe konden toevoegen en gebruiken in onze masterclass. Zie ons artikel: Teaching
the Kepler Laws for Freshmen, The Mathematical Intelligencer 31:2 (2009), 40-44.
25
Zie bijvoorbeeld het artikel dat ik samen met Tim de Laat hierover schreef: On
the Regularization of the Kepler Problem, Journal of Symplectic Geometry, 10:3 (2012),
463-473.
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