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taat van Frans Keune ook helder vond, maar de primeur op de betove-

ring was al naar Stewart gegaan. Trouwens, dictaten, dat is weer een

ander verhaal.

Mijn exemplaar van Stewarts boekje is inmiddels wat vergeeld. Be-

grijpelijk, want het was geen duur uitgegeven boek. Voor een grijpstui-

ver zat ik even loge.

Ian Stewart, Galois Theory , Chapman and Hall, London, 1973. In 1997 is een

nieuwe editie verschenen.

De juiste maat
Henk van der Vorst vorst@math.uu.nl

Toen mijn zoon twee jaar oud was en in de tuin een hommel ontwaard-

de, brabbelde hij zoiets als ‘olifant’. Hij had kennelijk goed begrepen

dat een olifant iets gigantisch was en vergelijking met de andere leven-

de have in onze tuin bracht hem tot zijn logische conclusie. Mijn zoon

is nu 23 en hij is geen bioloog geworden.

Mijn persoonlijke ervaring met het boek van Varga, over iteratie-

ve oplosmethoden voor grote lineaire stelsels, vertonen een zekere

parallel met de aangehaalde anekdote. Ten tijde van de verschijning

van het boek, 1962, waren computers nog tamelijk krachteloos: enke-

le duizenden rekenoperaties per seconde en een paar duizend direct

adresseerbare geheugenplaatsen markeerden het plafond van de mo-

gelijkheden. Als student heb ik nog eens geprobeerd een 20 bij 20

stelseltje op te lossen op de Electrologica X1 en dat viel niet mee. De

totale verwerking, inclusief compileren en interpreteren van de resul-

taten liep in de uren.

Varga maakte in zijn boek melding van stelsels met matrices van

orde 20.000 en meer. Hij liet zien dat in de immense rekenbrij die

daarmee gepaard gaat allerlei fijnzinnige en interessante structuren

zichtbaar gemaakt kunnen worden en dat deze wiskundig zinvol ge-

analyseerd kunnen worden. Het gaf aanleiding tot allerlei nieuwe en

diepe resultaten in de lineaire algebra; zijn boek staat bol van stellin-

gen en bewijzen. Ik heb dat boek in 1964 vrij goed bestudeerd in het

kader van een wiskundeseminarium onder leiding van Braun en van

der Sluis. Het heeft een geweldige indruk op me gemaakt, maar terug-

blikkend op die vroege periode in mijn loopbaan moet ik bekennen dat

ik er toen geen idee van had waar het in feite over ging. Zeker, ik kon

de tekst lezen en de bewijzen herhalen en ook de meeste opgaven kon

ik wel maken. Echter, het boek behandelde voor mij een in wezen non-

existente wereld: ik had zulke stelsels nog nooit aangetroffen en geen

enkel gevoel voor de bijbehorende rekenprocessen. Het gevoel voor

de juiste maat ontbrak en dat

stond het werkelijke zicht op de

relevantie van de theorie in de

weg.

Eind jaren zestig heb ik een

tijdje bij het RCN (nu ECN) ge-

werkt en daar kreeg ik intensief

te maken met zeer grote lineaire

stelsels in het kader van het op-

lossen van reactor-diffusie ver-

gelijkingen. De schok was groot,

mogelijk vergelijkbaar met de

schok die mijn zoon ervaren

moet hebben bij de aanpassing

van zijn model aan de werke-

lijkheid in Artis. Anders dan bij

mijn zoon, heeft de schok bij mij een fascinatie voor grote stelsels

opgeleverd die mijn loopbaan in belangrijke mate bepaald heeft. On-

derzoek in de wondere wereld van de iteratieve methoden is voor mij

tot op de dag van vandaag uitdagend gebleven, zowel in analytische

als in creatieve zin.

R.S. Varga, Matrix Iterative Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1962.

Van der Waerden in zakformaat
Rien Kaashoek kaash@cs.vu.nl

Als student hield ik van kleine boekjes. Boekjes in zakformaat, be-

knopt en bondig, dat past bij de wiskunde. Van der Waerden’s Diffe-

rentiaalrekening is zo’n boekje, 12 bij 17 cm en 126 pagina’s dik. Het

verscheen in 1951 in Servire’s Encyclopaedie onder nummer A1

5
. De A

stond voor de afdeling Natuurwetenschappen (Servire’s Encyclopae-

die kende drie andere afdelingen: Cultuur Wetenschappen, Technische

en Toegepaste Wetenschappen en een afdeling Ideële Wetenschappen

waarin kennisleer, logica, esthetica en ethica waren ondergebracht).

De 1 was de label van de onderafdeling Wiskunde (die onder redactie

stond van Heyting). Zover ik weet bestond de hele wiskundeserie uit

zes boekjes. Van der Waerden’s boekje over de differentiaalrekening

was nummer 5 in de serie (vandaar de 5 in de noemer).

De encyclopaedie beoogde “enerzijds de ontwikkelde leek tot sys-

tematische bestudering in staat te stellen en anderzijds de vakman

de gelegenheid te bieden zich te oriënteren over de stand der weten-

schappen in verwante gebieden”. Hoewel ik destijds als eerstejaars

in 1955 niet (of beter gezegd nog niet) tot één van deze doelgroepen

behoorde leek me de aanschaf verantwoord. “Op de differentiaal- en in-

tegraalrekening berust vrijwel de gehele moderne natuurwetenschap”,

stond in het voorwoord. Zo’n zin bevat voor een beginnend student

wis- en natuurkunde een aansporing om tot aankoop over te gaan. Van

der Waerden’s boekje kwam mij goed van pas. De inhoud komt ruwweg

overeen met wat men in die tijd in het eerste universitaire studiejaar op

het gebied van de analyse onderwees; collegedictaten werden door de

docenten niet verschaft. De tekst is uitnodigend geschreven en spoor-

de mij als jonge lezer aan mee te denken en te doen. Veel voorbeelden

en ook mooie plaatjes. Ik heb er veel genoegen aan beleefd. Kenmer-

kend voor het boekje zijn zinnen als “Dit is aanschouwelijk duidelijk;

ten overvloede zal het in §20 streng worden bewezen”. Wat nu ook

opvalt is het eigen woordgebruik. De zegswijze “een rij reële getallen

overschrijdt alle perken” wordt precies gedefinieerd; niet naar boven

begrensd zeggen we nu. En dan midden in de tekst een zin als “De-

ze formule” — over de inhoud

van de afgeknotte piramide —

“kenden de Egyptenaren reeds

omstreeks 2000 v. Chr. Hoe ze

eraan kwamen, is een raadsel”.

Mooi om te lezen voor een eer-

stejaars. De wiskunde kent ge-

lukkig verschillende series met

dit type aardige boekjes in zak-

formaat.

B.L. van der Waerden, Differentiaal-

rekening, Servire, Den Haag, 1951.


