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Voorwoord

Voor het begin van de lezing zitten we in de Faculty Club. Het
kost weinig moeite om professor Van der Blij aan de praat to
krijgen. Zijn studie in Leiden, de promotie bij Kloosterman, zijn
carriere als wiskundige en de liefde voor zijn vak en alles wat
daaromheen zit.

Hij begon als jonge leraar wiskunde aan de Rijks-HBS to
Warfum, ging vervolgens naar het Gymnasium in Breda, waar-
na hij in 1953 verbonden werd aan de Rijksuniversiteit Utrecht,
sinds 1955 als gewoon hoogleraar. Hij gaf met veel liefde en
aandacht interessante colleges, waarbij moeilijke wiskunde heel
gemakkelijk to begrijpen leek. Aangemoedigd door zijn enthou-
siasme, ondekte de student bij het bestuderen van de stof veelal
dat er toch nog wat moeilijkheden ter overwinnen waren. Dit
verschijnsel kreeg als naam het'Van der Blij-effect'.
Naast onderwijs en onderzoek was hij ook bestuurlijk actief,
bijvoorbeeld rector van de universiteit in de spannende demo-
cratiseringsjaren 1970-71. Ook was hij actief betrokken bij het
opzetten van de lerarenopleiding. In 1988 gaf hij zijn afscheids-
college met titel Wonder-Raadselrijk der Getaltheorie.

Sindsdien is hij nog actief betrokken bij de vernieuwingen
in het wiskundeonderwijs (het IOWO, dat uitgroeide tot het
Freudenthal Instituut), maar recent keerde hij weer terug naar
zijn oude liefde: de getaltheorie.

Het gesprek gaat ook over zijn eigen schooltijd, het blijkt dat de
wiskunde-interesse van professor Van der Blij en de schrijver
dezes gewekt zijn door dezelfde wiskundeleraar, de heer
Wichers, echter op verschillende momenten in diens carriere.
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Er valt nog veel to vertellen, bijvoorbeeld dat Van der Blij lid
was van het NCRV-bestuur en betrokken bij de Teleac-cursus
Studeren aan de Llniversiteit, en ook diverse malen bij het
Studium Generale. Inmiddels is Van der Blij van Bilthoven naar
Gorssel verhuisd, waar hij op enige afstand van Utrecht nog
volop bezig is met vele interessante zaken.

Zijn vrouw herinnert hem eraan, dat het tijd is voor de lezing
en daarmee komt er een eind aan ons gesprek.

Prof. Dirk Siersma
Dekaan Fakulteit Wiskunde en Informatica.
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Het weten van wetenschap
F. van der Blij

Hoe kon ik dat niet eerder weten,
niet beter zien in vroeger tijd?
Hoe moet ik het weer ooit vergeten? 1

Het weten in de wetenschap heeft wel iets to maken met het
weten waarover bier geschreven wordt, het gaat over de be-
trekkelijkheid van de tijdschaal. Ik zag de drang waarmee de
bomen zich uit de aarde wrongen, de tremor van de zee. Dit
weten lijkt eenvoudig, het kennen van het fenomeen van de
versnelde film, onder andere in de biologie gebruikt. De psy-
chiater mevrouw Leenmans weet natuurlijk van deze methode,
maar de dichteres Vasalis schrijft "hoe kon ik dat niet eerder
weten", en duidt op een niet wetenschappelijk weten. Waarom
zou immers een wetenschappelijk werker het gewetene willen
vergeten?
Kunnen we het weten in de wetenschap omschrijven, definie-
ren? Ik geef de voorkeur aan een andere methode, niet die van
de definitie maar van het omschrijven van een begrip door een
aantal voorbeelden en, even belangrijk, een aantal non-voor-
beelden.

Weten in het algemeen

Maar vooraf toch enkele algemene opmerkingen. Zou ik kun-
nen spreken van het weten van de wetenschap, of liever van
het weten van de wetenschappen? En moet het weten dan ook
tot een meervoud gemaakt worden? Weten in alfa-, beta- en
gammawetenschappen? Moet ik dan constateren dat het weten
in de wiskunde weer anders is?

M. Vasalis, Tijd, in Parken en woestijnen. A.A.M. Stols,
's Gravenhage, 1940.
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Of zal ik het weten verdelen in deductief weten, weten dat ik
door redeneren afleid uit ander weten en inductief weten dat ik
direct nit waarnemingen afleid?
Het lijkt dat de Grijze Wijze zich op het gebied van de weten-
schapsfilosofie gaat begeven en voor een echte wijze geldt toch:
schoenmaker blijf bij je leest! (En Jacob Boehme dan?)

Laten we maar met enkele eenvoudige voorbeelden gaan begin-
nen. We weten dat het gisteren 5 maart 2000 was. Wij weten
niet of het op 6 augustus 2000 in Utrecht zal onweren. Dat
weet niemand. Wij weten niet of het vijf minuten geleden in
Melbourne regende. Dat weten sommige mensen wel en we
kunnen het to weten komen.
Bij het weten van feiten kunnen we spreken over feiten uit het
verleden, die to weten to komen hoort tot de wetenschap. Maar
ook het doen van uitspraken over de toekomst valt binnen het
gebied van de wetenschap, al zijn er strenge regels welke
methoden gebruikt mogen worden. De stand van de planeten
mag niet gebruikt worden, de uitspraken van het centraal plan-
bureau wel. Dan is er wat ik tijdloos weten zou willen noemen,
het weten dat een kubus zes zijvlakken en acht hoekpunten
heeft, het weten van het aantal neutronen in de atoomkern van
goud, het aantal waterstof atomen in een bepaald eiwit.

Bepaalde feiten weten we, andere feiten weten we met, en dat is
voor ieder van ons verschillend. U weet veel feiten die ik niet
weet en er zijn vast wel feiten die ik weet maar u niet. We zou-
den een databank kunnen maken waar iedereen alle feiten die
hij kept in stopt.
Zou de wetenschap gebaat zijn met het construeren van zo'n
databank? We hebben hoog op van het belang van wetenschap
en techniek voor onze samenleving, we spreken over een ken-
niseconomie, maar welke kennis draagt bij aan onze welvaart
en aan ons welzijn? Ik stapte schijnbaar nonchalant over van
'weten' naar'kennis'. Maar zijn weten en kennen hetzelfde?

Ik weet nog, ik kon het niet vergeten, hoe professor Hendrix,
hoogleraar in Leiden, kenner van de orthodoxe kerk in het
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Oosten, die ik onder andere ontmoette als rector van het gym-
nasium in Dordrecht, mij vertelde van zijn ervaringen bij groe-
pen bevindelijke christenen in de omgeving van Dordrecht. Ze
spraken hem aan met "Jongske hebt ge er kennis van?" Hij
hoorde er het Griekse woord Gnosis in, een cultuur van ander
weten dan wetenschappelijk weten, en zeker anders dan scien-
tific knowledge.

Wellicht gaat u wat onrustig worden, we zouden het hebben
over ons weten in de wetenschap en het is ons allemaal wel
duidelijk dat er ander weten is, maar moet dat een plaats heb-
ben in het Studium Generale van een universiteit?
Meten is weten; wetenschappelijk is bewezen dat ons product
'Bodsmer' met vernieuwde apohysteron de huid beter verzorgt.
Misschien wist u het al uit ervaring maar nu is het met statis-
tisch onderzoek bewezen, dankzij berekeningen van overschrij-
dingskansen. Of is het wetenschappelijk bewezen omdat een
biochemisch proces de werking van apohysteron op de huid
verklaart?
Wetenschappelijk is bewezen dat op dat uur op die dag in dat
jaar de eerste totale zonsverduistering op die en die plaats in de
22ste eeuw op zal treden. Dit gegeven, dit feit wist u niet voor-
dat het door de astronomen wetenschappelijk berekend was.
Maar is het wel een zeker weten? Als nu eens een aantal meteo-
ren met honderden meters doorsnede in de 21ste eeuw op de
aarde neerkomen, zou dat de regelmaat in de dagelijkse en jaar-
lijkse omloop van de aarde niet kunnen verstoren zodat het ver-
schijnsel enkele minuten vroeger of later plaatsvindt of dat de
verduistering net niet totaal is?
Ook bij het weten van astronomische verschijnselen moeten we,
net als in het dagelijkse leven, spreken over 'onvoorziene om-
standigheden voorbehouden'. Maar zult u zeggen dat moet
toch altijd! Moet ik dan zeggen dat vier maal drie gelijk is aan
twee maal zes, onvoorziene omstandigheden voorbehouden?

Ik zou wel eens willen weten wat de feiten zijn

Nog even enkele algemene opmerkingen over weten voor we
fijn de wiskunde in kunnen gaan. Laten we eens denken over
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het doel van het weten, waarom willen we weten? Heel ruw
noem ik twee categorieen, vaak kun je ze horen in de oraties
van aantredende hoogleraren.
Sours is het doel nobel en verheven de medemens van pijn en
zorg bevrijden, hem en haar een langer en gelukkiger leven to
schenken door middel van het vergroten van ons weten. Denk
ik nu alleen aan de medici of ook aan de diergeneeskundigen,
de psychologen en aan de theologen en wellicht ook de juris-
ten?
Soms is het doel het willen weten our het weten. Wat zit er in
dat doosje? Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn ........"
zong Jules de Corte vele jaren geleden. Als een vragend kind,
waarom, waarom? Denk ik nu aan de archeologie, aan de be-
studering van 'dode' talen, aan sterrenkunde, aan kosmologie?
Een van mijn collega's in de wiskunde citeerde in zijn oratie een
slagzin uit een winkel voor feestartikelen: "wij drijven deze
zaak voor uw en ons plezier". Zullen we dat voor vanavond
ook maar als doe] aanhouden?
Al zoekend kwamen we verschillende gezichtspunten tegen
van waaruit we het weten zouden kunnen gaan classificeren,
naar de gebruikte methode waarmee het weten verkregen
wordt, naar het doel dat de vraag naar weten oproept, naar de
aard van het weten van feiten, uit het verleden of verwachtin-
gen voor de toekomst of zekerheden voor de toekomst, want ik
weet immers zeker dat als ik morgen tien dobbelstenen opgooi
er beslist geen zeventig ogen boven zullen liggen.

Even enkele lijnen uitstippelen. Weten van feiten is pas weten-
schappelijk weten als de feiten passen in een structuur, een the-
orie. Het feit dat 399085 x 247681= 98845771885 is geen object
van het wetenschappelijk weten. Wetenschappelijk is aange-
toond, met fysisch-chemische methoden, dat een van de sma-
ragden die via de zijderoute in West-Europa zijn gekomen, oor-
spronkelijk uit Afghanistan komt. Dat is nog een losstaand feit,
maar wat voor conclusies kunnen we er uit trekken over de
handel en het verkeer in vroeger tijden Tangs deze zijderoute?
Weten om to weten lijkt in de eerste plaats een wezenlijk ele-
ment van onze cultuur, maar in het verleden is maar al to vaak

10



gebleken dat zulk weten later 'maatschappelijk relevant' is ge-
worden, alsof het dat als cultuurfenomeen al niet was.
De feiten van het weten moeten ingepast worden in een struc-
tuur. Wie ook maar iets weet van de natuurwetenschappen, in
het bijzonder de theoretische natuurkunde, begrijpt wat ik be-
doel. Na de mechanisering van het wereldbeeld volgde de ma-
thematisering, het verst voortgeschreden in sterrenkunde en
natuurkunde, maar ook in de andere wetenschappen, hoewel
niet altijd op een verantwoorde wijze, soms met een to groot
ontzag voor een formule. Een formule alleen is geen theorie.
Maar met formules kun je mooi spelen.
Een duidelijk voorbeeld vond ik in SoftQuad Document Manager
February, 1986. De pagina begint met:

And God Said,

dan volgen de acht wiskundige formules van de Maxwellver-
gelijkingen, die de elektromagnetische golven beschrijven,

and there was light.

Een ander boeiend voorbeeld van formulecommunicatie is de
reeks van artikelen in de wetenschapsbijdrage van de Volks-
krant begin dit jaar. Aan wetenschappelijke werkers nit ver-
schillende gebieden werd gevraagd een formule als uitgangs-
punt voor een beschouwing aan to geven.
Het meest afschrikwekkende voorbeeld van formulemisbruik is
wel to vinden in twee naast elkaar geplaatste pagina's in Fritjof
Capra's The Tao of Physics, waarin een stukje tekst uit de quan-
turnmechanica staat naast een stukje Sanskriet onder de titel
The parallels'. Welke functie hebben hier de formules anders
dan het feit dat verwacht wordt dat een flink aantal lezers deze
teksten niet zullen kunnen lezen?
Wanneer een aantal meetgegevens aanleiding geeft tot een aan-
tal punten in een grafiek, zoals we er dagelijks vele in onze
kranten vinden, dan is het sums mode om via 'curve fitting'
daar een formule bij to vinden. Misschien kan zo'n formule ge-
bruikt worden om to interpoleren (tussenresultaten aanvullen),
maar om to kunnen extrapoleren (voorspellingen doen) is be-
grip van de formule nodig, moet er een theorie in verborgen
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zitten. De structuur van de formule moet uit een theorie komen,
slechts parameters kunnen via curve fitting geschat worden.
Wat exact lijkt is met altijd wetenschappelijk exact. Formules
hebben in de verschillende wetenschappen een heel verschillen-
de waarde.

De dobbelsteen als metafoor

Het volgende voorbeeld over weten, meten, theorie en waar-
schijnlijkheid dat ik koos, is geen realistisch voorbeeld maar aan
de hand van deze metafoor kan ik wellicht enkele dingen beter
laten zien. Als ik een volmaakt zuivere dobbelsteen volmaakt
eerlijk opgooi heeft ieder cijfer dezelfde kans om boven to ko-
men. Ik kan niet voorspellen welk cijfer de volgende keer
bovenkomt.
Ik weet wel dat twee keer zes achter elkaar een kleinere kans
heeft dan een keer zes en een keer geen zes. Ik kan de kans be-
rekenen dat ik met honderd dobbelstenen gooiend een totaal
aantal punten verkregen heb dat tussen de driehonderd en vier-
honderd ligt. Ik kan de kans berekenen dat ik in het totaal
zeshonderd punten gescoord heb, die kans is wel klein, maar
heus hij is met nul. De kans dat het de eerste keer lukt is even
groot als de kans dat het de duizendste keer lukt, terwijl de
kans dat de score tachtig is wel gelijk is aan nul.
Maar hoe zit het met het gooien met een echte dobbelsteen,
door een menselijke hand? Als ik met de echte dobbelsteen met
een volmaakt eerlijke opgooi duizend keer geworpen heb en
geteld heb hoeveel keer ieder cijfer boven kwam, kan ik een
theorie opstellen over de onzuiverheid van de dobbelsteen en
met deze wetenschap mijn kansberekeningen bijstellen. Wat
gebeurt er als de menselijke hand gaat werpen? Is de situatie
vanavond dezelfde als morgenochtend? Vallen heeft met
zwaartekracht to maken, en de invloed van de stand van maan
en zon op het zeewater kennen we als eb en vloed, maar heeft
deze variatie ook invloed op het vallen van onze onzuivere
dobbelsteen? En is het over veertien dagen weer anders gezien
doodtij en springvloed? En is uw manier van gooien anders dan
mijn manier? De waarschijnlijkheidsuitspraken over de vol-
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maakt zuivere dobbelsteen met de volstrekt eerlijke opgooi zijn
hier niet meer van toepassing.
Wat een gezeur zult u zeggen, dat alles van zon en maan en on-
willekeurige spierbewegingen mag je toch wel verwaarlozen?
Maar alle populair wetenschappelijke tijdschriften hebben ons
genoeg verteld over het verhaal van kleine verschillen in begin-
voorwaarden en grote oorzaken; weliswaar niet bij het gooien
met een dobbelsteen, maar in een vak als weersverwachting
heeft men er heus wel weet van, en hoe zit het met de econo-
mie? Herman de Vries, bioloog en beeldend kunstenaar maakt
toevalskunst. Naast werken die hij maakte met in de statistiek
gebruikte tabellen van toevalsgetallen, liet hij ook eenvoudig
vallend blad onder een appelboom (op 31 oktober 1975) als
generator van toeval fungeren.
Principieel kunnen we beginvoorwaarden niet met onbeperkte
nauwkeurigheid weten en dus kunnen we ook niet met zeker-
heid voorspellen. U merkt dat ik nu alleen nog maar over de
klassieke natuurkunde spreek; de verhalen over de quantum-
mechanica zijn to bekend om nu herhaald to worden.

Het weten over de volmaakt eerlijke dobbelsteen in de vol-
maakt zuivere opgooi was alleen een weten van waarschijnlijk-
heden, het weten van de echte dobbelsteen met de normale op-
gooi is bovendien behept met vele onduidelijkheden omdat we
niet goed weten waar we over spreken. Is er in de wetenschap
eigenlijk wel echt weten?
Ik weet toch dat de hoofdstad van Frankrijk Parijs heet en dat
twee maal zes gelijk is aan vier maal drie. Ik weet toch dat
Hamlet door Shakespeare geschreven is; sorry dat weet ik eigen-
lijk niet zeker, maar wel dat het gedicht 'Tijd' waarmee we be-
gonnen, door Vasalis geschreven is. Althans dat het afgedrukt
is in een bundel die als auteur Vasalis vermeldt.
Nu komt een misschien wat gewaagde stelling: 'het weten in de
wiskunde is van een totaal andere orde dan het weten in andere
wetenschappen'. We weten dat twee maal zes gelijk is aan drie
maal vier en we ontdekken dat we daarmee een feit hebben ge-
constateerd dat in ieder andere taal vlekkeloos vertaald kan
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worden, dat wellicht een buiten- of bovenmenselijk feit is: is het
hierdoor een ongerept idee uit Plato's ideeenwereld?
Doch is het meer dan een los feit, een boek volgeschreven met
vermenigvuldigsommen vinden we als kunstwerk in een mu-
seum, de werkstukken van Adolf W6lfli2 rubriceren we toch on-
der kunst van geestelijk gestoorden en niet onder wetenschap.
Om mijn stelling toe to lichten wil ik proberen u iets to vertellen
over recente onderzoekingen in een gebied van de zuivere wis-
kunde, die alhoewel wellicht geen science zijnde, toch voluit
wetenschappelijk zijn.

Echte wiskunde

U weet allen dat wiskundigen ook met getallen werken, en
anders dan de meetmensen, wiskundigen werken met getallen
om deszelfs wil. In de Griekse cultuur werden sommige ge-
tallen al volmaakt genoemd als ze de som van hun echte delers
waren, zoals 6 en 28. De vraag of er nog meer zijn is voor de
hand liggend, evenals de volgende vraag of er een methode is
om ze allemaal to vinden. Of zo'n methode er is weten we niet,
in ieder geval kennen we zo'n methode op het ogenblik niet.
Bij die getallen hebben we twee centrale bewerkingen: optellen
en vermenigvuldigen. We denken de getallen to ontstaan door
optellen, steeds weer een er bij. Ze kunnen ook ontstaan door
vermenigvuldigingen. Beginnen met 1 levert nets nieuws op,
1 x 1 is 1 en zo blijft het door gaan. Dan 2 erbij dus ook
2 x 2, 2 x 2 x 2, maar we krijgen niet alles. Dan 3 erbij, dan dus
wel 6 , 9 en 12, maar 5 ontbreekt nog. Moeten we er steeds een
nieuwe bijnemen of is het een keer klaar? Euclides bewees al
dat er steeds een nieuwe bij moet; er zijn oneindig veel priem-
getallen.
In de wiskunde bestudeert men ook objecten, verzarnelingen
van elementen waarvoor maar een bewerking gedefinieerd
wordt. Die bewerking, die we kunnen vergelijken met de ver-

Adolf Wolfli, De Stadshof, Zwolle. Waanders, Zwolle 1995,
pagina 87.
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menigvuldiging, heeft een aantal eigenschappen dat ons ver-
trouwd voorkomt, als we de bewerking schrijven als a b eisen
we dat er een element e is zodat a e = e a = a, en dat
a (b c) = (a b) c. (De kleine meisjesschool is dezelfde als
de kleinemeisjes school.) En dat bij ieder element a een tegen-
voeter d bestaat zodat a a = d a = e.
Zo'n verzameling met zo'n bewerking noemen we een groep.
De gehele getallen met de optelling als bewerking vormen een
voorbeeld, maar ook de rationele getallen ongelijk nul met de
vermenigvuldiging, of de bewegingen die een kubus in zich
zelf overvoeren of alle permutaties van vier gegeven letters.
Nu bestaat er ruwweg gezegd onder de groepen ook een soort
bouwstenen zoals we bij de getallen de priemgetallen tegen-
kwamen. Er zijn ook oneindig veel van zulke bouwstenen,
die zich keurig laten classificeren in een aantal nette collec-
ties. Maar behalve deze nette collecties zijn er uitzonderin-
gen, die met in het patroon passen. Ze worden sporadische
groepen genoemd. In 1980 werd bewezen dat er precies 26 van
deze sporadische groepen bestaan, de grootste was in 1973
ontdekt en heeft 246320.59.76.112.133.17.19.23.2931.41.47.59.71 =
808 017 424 794 512 875 886 459 904 961 710 757 005 754 368
000 000 000 elementen.3
Een niet al to nuchter mens kan zich nu alleen maar verbazen.
Objecten met een paar simpele regeltjes gedefinieerd, zoals de
groepen toch beschreven kunnen worden, geven zonder ver-
dere definities of vreemde veronderstellingen aanleiding tot het
verschijnen van een zo groot getal dat een unieke betekenis
heeft. Maar dit is pas het begin, het lijkt een geisoleerd feit.
Deze groep heeft van de wiskundige Conway de spotnaam 'het
Monster' gekregen. De groepentheorie kent verschillende me-
thoden om groepen nader to bestuderen. Deze zijn natuurlijk
op het monster losgelaten. Bij een van die methoden worden
rijen gehele getallen geconstrueerd. Het begin van een van die
rijen is:

J.H. Conway, Monsters and Moonshine. The Mathematical
Intelligencer, 2 (1980). p.165 - 174.
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1, 196884, 21493760, 864299970, 20245856256, 333202640600, .....
Nog steeds aardig, maar bijzonder?
En dan komt in 1979 een verrassing. J.G. Thomson publiceert
een korte notitie4 met als titel Some numerology between the
Fischer-Griess monster and the elliptic modular function'.
Eerst iets over de tweede helft van de titel. Wellicht herinnert u
zich van de wiskunde het optreden van de functies sinus, cosi-
nus en tangens. Het zijn periodieke functies. Ze hebben de
eigenschap dat, als men bij bet argument een geheel aantal
malen 21t optelt de waarde niet verandert. U heeft ze misschien
ontmoet bij de meetkunde als functies van de hoeken, maar ze
zijn ook zeer bruikbaar om trillende processes to beschrijven.
Een in de grondtoon trillende snaar geeft een beeld van de gra-
fische voorstelling van de sinusfunctie. Als men in de econo-
mie van 'golven' spreekt, gebruikt men deze periodieke functies
voor de wiskundige beschrijving van de verschijnselen.
Wiskundigen werken sinds de vorige eeuw graag met functies
die gedefinieerd zijn voor de complexe getallen, de gewone
getallen waaraan de imaginaire eenheid i, de wortel uit -1, is
toegevoegd. Deze complexe getallen hebben niets geheimzin-
nigs. Zoals u de gewone getallen, gehelen, breuken en onmeet-
bare getallen kunt voorstellen als punten op een lijn, zijn de
complexe getallen voor to stellen als punten van een vlak, waar-
mee je ook op verstandige manier kunt rekenen. Bij deze com-
plexe functies zijn er een soort generalisaties van sinus enzo-
voorts, nu niet met een maar met twee onafhankelijke perioden.
Hiermee zijn weer functies to construeren die op een andere
manier invariant zijn, je kunt straffeloos het argument z ver-
vangen door z + 1 of door - 1/z. Dit heten modulaire functies.
Al die functies zijn door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen
en delen to krijgen uit een basisexemplaar. Dit basisexemplaar
is to schrijven als een Laurentreeks, een soort generalisatie van

J.G. Thompson, Some numerology between the Fischer -
Griess Monster and the elliptic modular function. Bull.
London Math. Soc., 11, 1979. p. 352 - 353.
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een veelterm in een variabele q, die direct met z samenhangt
(voor wie niet bang is q = exp(27riz) ). Deze reeks is

1/q + 744 + 196884q + 21493760g2 + 864299970g3 + 20245856256q4 +
333202640600g5 +.......

Thomson constateert dat de coefficienten dezelfde zijn als die
we in het rijtje bij het monster vonden.
Nu hebben we twee feiten, de getallen van heft monster en de
getallen van de modulaire functie. Ze komen uit heel verschil-
lende delen van de wiskunde, er is op het eerste gezicht en voor
de meeste wiskundigen ook op het tweede en derde gezicht
geen enkel verband tussen deze twee gegevens to zien. Natuur-
lijk ga je meer getallen van beide rijen berekenen en de over-
eenstemming blijft bestaan.
Conway geeft de naam 'Monstrous Moonshine' aan dit ver-
schijnsel. (In een lezing met voor een deel Duits publiek vertaal-
de Borcherds'Moonshine' met'Quatsch'.)
Maar kletspraat of niet, de wetenschappelijke nieuwsgierigheid
is gewekt. We weten pas echt iets over dit verschijnsel als we
bewezen hebben dat hoever we de rijen ook voortzetten, de ge-
tallen overeen blijven stemmen en met zo'n bewijs ook een ver-
klaring vinden waarom deze gelijkheid geldt. Dan is het feitjes-
weten overgegaan in wetenschappelijk wiskundig weten.
In 1992 was het zover, de Engelse wiskundige R.E. Borcherds
publiceerde een artikel5 van 39 pagina's met als titel 'Mon-
strous moonshine and monstrous Lie superalgebras' en leverde
het gezochte bewijs met ingenieuze middelen. Borcherds kreeg
in 1998 een Fields medal voor zijn werk. In de kring van de wis-
kundigen heeft deze onderscheiding dezelfde waarde als de
Nobelprijs voor een van de natuurwetenschappen.6

5 Richard E. Borcherds, Monstrous moonshine and monstrous
Lie superalgebras. Invent. Math. 109, 1992. p. 405 - 444.

6 Zie bv. The Mathematical Work of the 1998 Fields Medalists
in Notices of the American Mathematical Society, 46, januari
1999. p. 17 - 26. Peter Goddard, The work of Richard Ewen
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Is deze relatie nu een menselijke constructie of is het een ont-
dekking van een feit dat ook voordat we het ontdekten al
bestond?

Even een onverantwoord zijpaadje om u wat rust to gunnen. E.
Wigner publiceerde in 1960 een artikel met de titel The Un-
reasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Scien-
ces'.7 Het is een wijsgerig probleem, hoe komt het dat wis-
kundige modellen, wiskundige beschrijvingen van de natuur-
kundige verschijnselen zo ongehoord nauwkeurig kunnen zijn,
zoals uit verificatie met experimenter blijkt. Wiskunde, een
onafhankelijke schepping van de vrije menselijke geest, past
nauwsluitend op de ons omringende, waargenomen werkelijk-
heid. Zelfs waar Been goede voorspellingen met grote waar-
schijnlijkheid to verkrijgen zijn, zoals in de meteorologie kan de
wiskunde het uitblijven van deze voorspellingen verklaren.
Robbert Dijkgraaf hield verleden jaar een lezing onder de ge-
spiegelde titel: De onredelijke effectiviteit van de fysica in
de moderne wiskunde'.8 Ik vermeld dit als illustratie omdat
Borcherds methoden gebruikte, Lie superalgebras en string-
theorie, die eerder in de theoretische natuurkunde benut en
ontwikkeld waren. Deze wiskundige hulpmiddelen kunnen
dus zowel in de natuurbeschrijving als in het abstracte spel van
de getaltheorie gebruikt worden.
Over deze relatie tussen abstracte wiskundige bouwsels en be-
schrijvingen van de waargenomen werkelijkheid wordt ook ge-

Borcherds, Documenta Mathematica, ICM 1998, I. p. 99 - 108.
Richard E. Borcherds, What is Moonshine? Documenta
Mathematica, ICM 1998, I. p. 607 - 615.

Eugene Wigner, The unreasonable Effectiveness of Mathe-
matics in the Natural Sciences.

8 Robbert Dijkgraaf, De onredelijke Effectiviteit van de fysica
in de moderne wiskunde. Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde
62/11 1996. p.255 - 257.
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sproken in een boeiende studie onder de titel 'Conversations on
Mind, Matter, and Mathematics',9 een Engelse bewerking van
een discussie tussen de neurobioloog Jean-Pierre Changeux en
de wiskundige Alain Connes (Fields Medal 1982), beiden lid
van het College de France.
De redactie voor dit Studium Generale-programma schreef in
de uitnodigingsbrief dat we een lezing mochten houden, die we
altijd al hadden willen houden. Verschillende onderwerpen die
in deze conversaties aangesneden werden zou ik heel wat die-
per en systematischer willen uitzoeken. Nonchalant sprekend
noem ik het bedrijven van zuivere wiskunde wel eens het den-
ken over het denken. Meer nog dan abstracte taalkunde zou de
wiskundige activiteit ons iets over het denken kunnen leren.
Zou naast de neurobiologie ook de psychologie ons kunnen
helpen? Maar de opdrachtgevers van het Studium Generale
stelden mij daarmee voor een opdracht die mijn vermogen
verre to boven gaat, dus moet u het nu maar doen met een ver-
haal van een wiskundige over het weten.

Terug naar de wiskunde en het weten in de zuivere wiskunde.
Wanneer we het verhaal van de wondere kletspraat analyseren,
zien we de in de inleiding genoemde facetten van het weten-
schappelijk weten erin terug. Er is een wil om to willen weten,
fart pour fart. Het is deductief weten van de zuiverste soort: er
is Been sprake van waarnemingen en metingen met instrumen-
ten die de grondslag of de controle van het weten vormen. Het
weten is wis en zeker, er is geen sprake van waarschijnlijkheid,
geen sprake van benadering van het model, geen onvoorziene
omstandigheden voorbehouden, geen onvoorspelbaarheid door
onmogelijkheid om beginvoorwaarden nauwkeurig genoeg
vast to leggen. Het is tijdloos weten. Het is een weten op een
vaste grond.
Maar hoe stelliger ik dit poneer, hoe meer een socratisch duivel-
tje in mijn geweten de kop opsteekt. Is het wel zo eenvoudig to

9 Jean-Pierre Changeux and Alain Connes, Conversations on
Mind, Matter, and Mathematics. Princeton, 1995.
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stellen? In de literatuur kwam ik in de afgelopen maanden
enkele keren de opmerking tegen van een arme leerling die ge-
schoffeerd werd door de wiskundeleraar, "maar zie je dat dan
niet?" Wat had de leerling moeten zien? "Hoe kon ik dat niet
eerder zien?"
Wiskundige bewijzen lijken in theorie gecontroleerd to kunnen
worden met computerprogramma's, maar wie controleert deze
programma's?
Het is eenvoudig; wiskundigen werken met logische afleidin-
gen, als dit dan dat en als iets tot een tegenspraak voert dan is
het fout. Die logica is ieder aangeboren of niet soms? Nee,
er zijn ook nette wiskundigen die beweren dat de logica niets
anders is dan de methoden die de wiskundigen gebruiken bij
hun afleidingen, maar ja, wiskundigen zijn met een knobbel ge-
boren. Wellicht werpt u mij nu voor de voeten: de logica, zijn er
dan niet verschillende logische systemen?
Toegegeven, het weten van de wiskundigen is misschien min-
der wis en zeker dan we eerst dachten maar ik blijf erbij dat het
van een geheel ander aard is dan het weten in de natuurweten-
schappen en zeker van een heel andere aard dan het weten in
de gammawetenschappen. Waarom laat ik nu de alfaweten-
schappen weg? Ik moet voorzichtig zijn. Hoort de wijsbegeerte
tot de alfawetenschappen of claimt dit vak ook een speciale
plaats voor het weten? Ik merkte al op dat de wiskunde een
concurrent heeft in de abstracts taalkunde als het gaat over het
denken over het denken, over het weten van het weten, of zoals
ik bewust een dubbelzinnigheid in mijn titel inbouwde, over
het weten van wetenschap. Maar de uniciteit van de wis-
kundige taal en de veelkleurigheid van de omgangstalen wijzen
toch op een wezenlijk verschil.
Enkele jaren geleden verscheen een reeks opstellen onder de
titel Physics and our view of the World.10 Moet er ook een reeks
opstellen komen over 'Mathematics and our view of the Mind'?

to Physics and our view of the word, edited by Jan Hilgevoord,
Cambridge 1994.
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Moet de beperking gemaakt worden 'of the human mind' of ge-
loven we in een nog meer universele geldigheid van de wiskun-
de? Lang geleden stelde men al voor, pogingen to ondernemen
om met eventuele bewoners van Mars in contact to komen door
een groot lichtjespatroon in de Sahara op to stellen dat de stel
ling van Pythagoras uit zou beelden. Fred Hoyle zoekt in zijn
roman The black cloud een typisch Engelse oplossing, de andere
intelligentie moet maar Engels kunnen en willen leren, en daar-
om wordt de Encyclopedia Britannica als eerste signaal verzon-
den. Maar Freudenthal schreef een boek onder de titel Lincos:
design of a language for cosmic intercourse. Part Ill dat verscheen
in een reeks boeken over mathematische logica waarin hij een
'taal' ontwierp om met een andere intelligentie in het heelal in
contact to komen. U begrijpt dat het de wiskunde is die de basis
van deze taal is. Toch besprak Hugo Brandt Cortius deze studie
onder de titel 'Freudenthal definieert wat een mens is. En daar-
mee brengt hij de vraag naar de oorsprong van de wiskunde
weer op tafel; is de wiskunde een menselijke activiteit (ook een
uitspraak van Freudenthal) of is de wiskunde zoals Bordewijk
het formuleerde 'de zuiverste, raadselachtigste, onmenselijkste
van alle wetenschappen'?12
Onmenselijk inderdaad, want de structuur van de orthogonale
groep die alle mogelijke kristalvormen bepaalt en ervoor ver-
antwoordelijk is dat er maar vijf regelmatige lichamen bestaan,
die al in de Griekse traditie benut werden om de cosmos to be-
schrijven, bestond toch al in die kristallen voor de mens op
aarde verscheen? En wat to zeggen als we nog verder terug-
gaan? Waren er ook maar vijf regelmatige lichamen voor de
eerste kristallen gevormd werden? Waren ze er al voor de oer-
knal - als ik de taal van de natuurwetenschap spreek - of voor
de schepping - als ik vanuit religieus standpunt spreek?

11 H. Freudenthal, Lincos: design of a language for cosmic inter-
course, Part I, Amsterdam 1960.

12 F. Bordewijk, Rood Paleis. De Loxodroom.
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Die vijf regelmatige lichamen zijn eigenlijk een even wonderlijk
object als de getalrijen die we bij bet monster tegenkwamen. Ze
zijn toegankelijker voor de niet-wiskundige en misschien daar-
om vinden we ze ook in de kunstwereld op verschillende ma-
nieren terug. Tijdloos weten, tijdloze kunst, kunst onafhankelijk
van de locale taalcultuur.
Kunnen we dat ook van de taal zeggen? De dingen hadden nog
geen namen, bet was Adam - volgens Mark Twain - geholpen
door Eva, die de dieren namen gaf.13 En heeft de grammatica
een voormenselijk bestaan? Bertus Aafjes stelt in zijn In den
beginne de zondeval in relatie met verdere ontwikkeling van de
taal.
Eva wist hoe de dieren heetten voordat Adam ze hun naam gaf,
maar Eva - nog altijd volgens Mark Twain - wist ook wat
logisch deduceren is. Ze had gezien dat in de waterval altijd bet
water van boven naar beneden stroomde, ze zag dat bet water
boven niet opraakte en dat bet beneden niet vol werd. Dat
waren waargenomen feiten. Wat komen we daaruit redenerend
to weten? Voor Eva was bet duidelijk; 's nachts zie je bet water
van de waterval niet naar beneden stromen, dus zal bet 's
nachts naar boven stromen. Bij haar vinden we dus al twee
soorten van weten. Het intuitief weten van de namen van de
dieren (hoe ze deze wist vertelt Mark Twain niet) en bet weten
van bet uit waarnemingen gededuceerde feit over bet stromen
van bet water in de waterval.

Nog een welbekend verhaal over bet weten in de wetenschap.
Toen de berekende baan van de planeet Uranus vergeleken
werd met de waarnemingen, klopte dit niet met elkaar. Alles
kon weer in bet refine gebracht worden als men bet bestaan van
nog een planeet veronderstelde. Uit de geconstateerde
afwijkingen kon men precies de baan van de eventueel storende
onbekende planeet construeren.

is Mark Twain, 'Eva's Dagboek' in Zedigheid Vaarwel. Utrecht,
1957.
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Met deze aanwijzingen, en nu ga ik het ware gebeuren een beet-
je parafraseren, richtte men de kijker met fotografische plaat op
de aangewezen plek van de hemel, liet de kijker meedraaien om
de beweging van de aarde om zijn as to compenseren, ont-
wikkelde en fixeerde de fotografische plaat; en inderdaad daar
was een vlekje op de plek op de plaat to zien. Nu wist men dat
er nog een planeet, die Neptunus genoemd werd, was. Of wist
men het ook al toen men alleen de wiskundige berekening,
gecombineerd met de waarnemingen van Uranus, had? Gelo-
ven we meer in de optica van de spiegels en in de chemie van
zilvernitraat, dan in de wetten van Newton?
Wanneer weten we iets zo wis en zeker als we weten dat drie
maal vier gelijk is aan twee maal zes?

Samenvatting
Zijn we veel wijzer geworden? Toen ik zover met de opzet van
mijn verhaal voor vanavond gekomen was, vond ik in een
verloren hoekje van mijn boekenkast een verslag van een reeks
Studium Generale bijeenkomsten aan de Universiteit van
Tiibingen, gehouden in 1965/66 onder de titel Die Wissenschaf-
ten and die Wahrheit, ein Rechenschaftsbericht der Forschung.14
Dertien voordrachten door wetenschappelijke werkers uit de
verschillende faculteiten over deze vraag, die naar mijn idee
nauw samenhangt met het thema dat vanavond aan de orde is.
Is het Been bewijs van grote zelfoverschatting dat ik vanuit het
smalle gebied van de wiskunde iets over het weten van de we-
tenschap in het algemeen wilde zeggen? Wat kon ik zeggen
over het weten in de rechtswetenschappen? Ik zou wel eens
willen weten, waarom is stelen niet goed? Ik weet dat de schil-
derijen van Rembrandt mooi zijn, maar waarom? Is dat weten-
schappelijk weten in de kunstgeschiedenis, of hoort het woord
'mooi' helemaal niet thuis in de wetenschap van de kunstge-
schiedenis, en gaat het weten in dat vakgebied over heel andere

la Die Wissenschaften and die Wahrheit. Herausgegeben von Karl
Ulmer, Stuttgart 1966.
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vragen dan de vraag of iets mooi is, of iets mooi wordt gevon-
den en zo ja door wie? Kan zulk weten gemeten worden?
Ik stelde eerder dat weten van feiten pas wetenschappelijk we-
ten is als er een structuur mee verbonden is. Maar leg ik ook
nog beperkingen op aan de aard van die structuur? Moet het
een formule zijn? Beslist niet, niet alles is meetbaar, in getallen
uit to drukken. Maar de schepping is toch geordend naar maat
en getal?
Jacob Grimm hield in 1846 in Frankfurt (a.M.) een lezing 'Ober
den Wert der ungenauen Wissenschaften'. Ik citeer (gehaald uit
het eerder genoemde Tiibingen Studium Generale):

Zu den genauen werden bekanntlich die gerechnet, welche alle
Satze haarscharf beweisen... Zu den ungenauen Wissenschaften
hingegen gehoren gerade die, denen wir uns hingegeben haben
and die sich in ihrer Praxis so versteigen diirfen, dasz ihre
Fehler and Schwachen moglicherweise lange Zeit gelitten wer-
den, bis sie in stetigen Fortschritt aus Fehlern and Mangeln im-
mer reiner hervorgehen: Geschichte, Sprachforschung, sebst
Poesie ist eine allerdings ungenaue Wissenschaft.

Het weten van wetenschap, zelfs de grenzen van wat weten-
schap is en wat niet, is tijdgebonden. In de sfeer van de Roman-
tiek spreekt Grimm zelfs over de poezie als 'aller Wissenschaf-
ten Wissenschaft'.
Weten in onnauwkeurige wetenschappen, moet ik concluderen
dat in principe alle wetenschappen behalve de wiskunde, on-
nauwkeurige wetenschappen zijn? De een wat minder, de
ander wat meer?

Filosofie en ... Sophia

De redactie van dit Studium Generale-programma was niet zo
eenvoudig met de opdracht. Grijze Wijzen moesten aan het
woord komen omdat de ouderdom de wijsheid zou bevor-
deren. De universiteit wilde naast weten ook wijsheid. Dus
moeten we de weg van weten naar kennen nog verder gaan, na
wetenschap en kennis nu wijsheid. Maar liefst toch niet hele-
maal de band tussen die twee verbreken.
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Volgens etymologische onderzoekingen hangen weten en wijs
inderdaad samen. We moeten de redactie dus gelijk geven. Als
ik over weten wilde spreken moet ik ook over wijsheid spreken.
In een klassieke joodse traditie wordt in een kabbalistisch ge-
schrift over de Thora als over een vrouw gesproken. "Zij opent
de kamerdeur, en toont hem haar gezicht. Slechts voor een
ogenblik, slechts voor een ogenblik."15 Als ik de Thora als bron
van Wijsheid zien mag, is haar minnaar de filosoof.
Tussen weten en wijsheid staat misschien kennen, daarbij de
oude wortels van dit woord niet verwaarlozend. Kan iedere
kennis gemeten worden, kan iedere kennis met woorden be-
schreven worden? Hoe goed moet de schilder, de beeldhouwer
zijn model kennen om een portret to kunnen maken? Hoe goed
moet de uitvoerend musicus de muziek, en niet alleen de parti-
tuur van de componist, kennen om tot een verantwoorde uit-
voering to komen? Is er een wiskunde en taal overstijgend on-
meetbaar kennen, in kleur, klank en vorm?
Kennen is weten in een zekerheid van deelhebben aan, gegre-
pen worden door, opgaan in.
Het is twaalf jaar geleden dat ik van de universiteit afscheid
nam. In mijn dagelijks werk heb ik niet altijd de wijsheid ge-
zocht en zou ik die nu na die tijd gevonden hebben?
Studium Generale, verwacht u niet to veel van deze Grijze
Wijze?
Toch wil ik proberen als slot van een betoog over het weten van
wetenschap de wijsheid aan het woord to laten komen.

Ik ga dan to rade bij doctor Faust, wetenschappelijk zoeker naar
wijsheid. In de tweede acte van het tweede deel van Goethe's
Faust zegt Baccalaureus:

Das freut mich sehr! Da hor ich doch Verstand;
Der erste Greis, den ich vernuftig land!

is Gershom Scholem, citaat uit de Zohar; geciteerd uit Charles
Ponce: Kabbalah, Deventer,19883.
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Maar deze Grijze Wijze is niemand minder dan Mephistopheles.
Laten we liever naar de slotregels van Goethe's werk luisteren:

Alles Vergdngliche
ist nur ein Gleichnis;
Das Unzuldngliche,
Hier wirds Ereignis;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist getan;
Das Ewig-Weibliche
zieht uns hinan.

Bij de laatste regel geef ik een persoonlijke uitleg door het
bijbelse spreukenboek op to slaan. In het achtste hoofdstuk
spreekt Vrouwe Wijsheid, die er reeds was voor de wereld ge-
schapen werd, en Zij leert ons:

Al de woorden van mijn mond zijn rechtvaardig,
geen enkel ervan is krorn of verdraaid.
Ze zijn alle redelijk voor hern die verstand heeft
en heilzaam voor hen die keniiis bezitten.

Gaf ik Vrouwe Mathematica to veel eer? Plaatste ik haar boven
het menselijk kennen, haar een plaats inruimend in Plato's idee-
enwereld, een plaats buiten en voor de schepping? In het
Bijbelboek Spreuken wordt aan de Aya Sophia in ieder geval
die plaats toegekend. En ik heb er alle vrede mee dat wijsheid
boven wiskunde en wetenschap gaat.
Ik begon met enkele regels van Vasalis, mag ik eindigen met de
herdichting van Jan Wit van dit hoofdstuk uit het spreuken-
boek?16

16 Jan Wit, Schriftgezang naar Spreuken 8 en 9 in Het nieuwe
Kerklicd, speciaal nummer Ontmoeting, 1962. Ook in Lied-
boek voor de Kerken, 's Gravenhage 1973, gezang 22.
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De wijsheid van voor alle tijden
spreekt luid en dringend haar woord.
Zij wacht waar de wegen zich scheiden,
zij konit en klopt aan de poort.
Zij is op de hoogten getreden,
zij roept op de pleinen der steden
en al wie oren heeft hoort.

"Ik wil aan de mensen onthullen
wat waar is, edel en goed.
En allen die luisteren, zullen
nnj volgen, 't licht tegemoet.
Het recht zal op aarde geschieden
en vrees en geweld zullen vlieden
waar ik het leven behoed.

Met mij ging de Vader to rade
nog eer Hij iets deed ontstaan.
Ik schreed langs de hemelse paden
de zon, de sterren vooraan.
Eer God nog hun weg had beschreven,
heeft Hij tot prinses mij verheven.
De eeuwen kennen mijn naam.

In mij had de Koning behagen
die alles schoon heeft gesticht.
Ik was het vermaak van zijn dagen,
terwijl ik speelde in 't licht.
Ik daal tot de mens uit den hoge,
opdat ik zijn hart en zijn ogen
op 's Heren koninkrijk rieht."
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De opperste wijsheid, de vrouwe
die hoog is, edel en rein
heeft hier haar paleis laten bouwen
en open hof zal het zijn.
O komt tot de zeven pilaren,
eenvoudigen, dolende scharen,
breekt brood, drinkt bloedrode wijn.

Ja, hier is het leven to winnen
dat opweegt tegen de dood,
de dienst van de hemelse minne
die God van oudsher gebood,
de stralende vrouwe, de schone,
de wijsheid die bij u toil wonen
en zelf aan tafel u noodt.
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