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Dames en heren /eden van de universitaire gemeenschap,
Lieve famiileleden en vrienden,
En voorts gij alien die door uw aanwezigheid blijk geeft van uw belangstelling,
Geachte toehoorders,

Velen van u hebben reeds lang geleden met een zucht van verlichting
afscheid genomen van de meetkundeles. Anderen onder u behoren tot
de specialisten op meetkundig gebied. Dit stelt een nieuwbenoemd lector
in de meetkunde voor een lastig probleem. Ik ben mij bewust van de
bijna onmogelijke taak voor niet-wiskundigen iets begrijpelijks te vertellen en toch ook de ingewijden wat nieuws te bieden.
Als onderwerp voor deze rede heb ik gekozen: de ontwikkeling van de
studie der singulariteiten in de meetkunde. Ik heb de hoop u in dit korte
tijdsbestek althans een vaag idee te kunnen verschaffen wat een singulariteit is en enige factoren aan te geven die verklaren, waarom het
onderzoek ernaar de laatste jaren zo'n vlucht genomen heeft. Als u dan
terloops een zeker antwoord krijgt op de vraag, wat er in de wiskunde
eigenlijk nog te onderzoeken valt, is dat een prettig bijprodukt van mijn
praatje.
In woordenboeken vindt men als betekenis van 'singulariteit': uitzonderlijkheid, bijzonder geval, buitenissigheid. Deze betekenis duidt in de
wiskunde dan ook een groat aantal begrippen aan: men spreekt van
singulariteiten van functies, algebrai:sche varieteiten, differentiaalvergelijkingen of vectorvelden en het bijvoeglijk naamwoord singulier komt in
nog veel meer combinaties voor. In het Mathematisches Worterbuch kan
men er meer dan vijftig aantreffen. Daar het buitenissige meestal bet
meest de aandacht trekt, behoeft het geen verwondering te wekken, <lat
wiskundigen zich steeds voor singulariteiten hebben gei:nteresseerd.
Het kost betrekkelijk weinig moeite singulariteiten tevoorschijn te toveren.
Men geeft een peuter een potlood in de hand en een blanco vel papier
voor de neus en na korte tijd vertoont zich een figuur als in fig. 1. Als
singuliere punten zou men kunnen aanmerken die plaatsen, waar bet
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fig. 1

potlood kennelijk heeft stilgestaan om in een andere richting verder te
gaan en de punten waar twee keer overheen is gekrast.
Op zoek naar singulariteiten in de wiskundige traditie belanden we bij
de school van Euclides. De kegel is een oppervlak met een singulier punt:
de top van de kegel. Dit heeft zijn weerslag op de snijkromme van de
kegel met een vlak: als het vlak niet door de top gaat snijdt het de kegel
in een kromme zonder singuliere punten: cirkel, ellips, parabool of
hyperbool maar gaat het door de top dan krijgen we een ontaarde
kegelsnede: een paar snijdende of samenvallende rechten, eventueel zelfs
slechts een punt.
We zien uit dit voorbeeld tevens, dat een singulier object (het paar
snijdende rechten) kan warden verkregen als limiet van niet-singuliere
objecten. Men snijdt hiertoe de kegel met een stel evenwijdige vlakken
die de top naderen. Men ziet dan een stelsel hyperbolen ontaarden in
een paar snijdende rechten. Een interessantere singulariteit treffen we
we aan bij Apollonius van Perga (262-190 v. Chr.). Apollonius beschouwt
een kegelsnede, en tracht bij ieder punt van het vlak die rechten te
vinden, die de kegelsnede loodrecht snijden en door het gegeven punt
gaan. Heeft men te maken met een parabool, dan zijn er, afhankelijk
van de ligging van het punt, 1, 2 of 3 oplossingen voor dit probleem.
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De punten waarvoor er twee oplossingen zijn, vormen een kromme met
een singulier punt: de evoluut van de parabool (fig. 2). De ellips bezit

parabool met evoluut

fig. 2

een evoluut met vier singulariteiten: ze zijn alle van het type dat we
om voor de hand liggende redenen keerpunt noemen (fig. 3). Een zelfde

ellips met evoluut

fig. 3
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singulariteit treedt op bij de cissoi'de, een kromme die door Diodes
wordt benut om bet probleem van de verdubbeling van de kubus op
te lossen.
In dit stadium van de ontwikkeling kan men nog niet spreken van een
studie van singuliere punten. Daarvoor zijn allereerst nog te weinig
voorbeelden bekend zodat er geen aanleiding tot tbeorievorming is.
Verder ontbreken nog de tecbniscbe middelen om de diepere struktuur
te pakken te krijgen.
Een nieuwe fase begint nadat door Fermat en Descartes de metbode
is ontwikkeld om de positie van punten in bet vlak aan te geven met
twee getallen: de coordinaten. De situatie is nu totaal veranderd: moest
men voorheen voor iedere kromme een meetkundige constructie geven,
van nu af zijn er twee alternatieve methoden om krommen te bescbrijven.
De eerste is met behulp van een parametervoorstelling: men bescbouwt
de kromme als de baan van een in het vlak bewegend punt en legt door
formules vast wat op ieder tijdstip de coordinaten van het punt zijn. De
tweede is: door het geven van een betrekking tussen de coordinaten van
de punten van de kromme, men geeft de kromme door een vergelijking.
Op deze wijze ontstaat een schat van nieuwe voorbeelden van singuliere
krommen: bet folium van Descartes (fig. 4) en de lemniscaat van

follum van O.scartH

fig. 4
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Bernoulli (fig. 5) die beide een gewoon dubbelpunt als singulariteit
bezitten. Noemen we verder nog de cycloide: de baan die een punt
van een rollende hoepel beschrijft (fig. 6). Een ander effect van de

l•mniscaat

fig. 5

coordinaatmethode is, <lat men een eerste ordening in de chaos bereikt:
men kan de krommen rangschikken naar de graad van hun vergelijking.
De krommen van graad 1 zijn de rechten, die van graad 2 vallen samen
met de kegelsneden.
Newton onderzoekt welke types derdegraads kromen er zijn. Hij vindt

cycloid•

fig. 6
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maar liefst 72 verschillende types waaraan er later nog 6 werden toegevoegd.
De eerste die op systematische wijze singulariteiten van krommen
bestudeerde was abbe Jean-Paul de Gua de Malves. Hij liet zien, hoe
men uit de vergelijking van de kromme de singuliere punten vinden
kan. Meer in het algemeen definieert hij de multipliciteit van een punt op
de kromme met behulp van de partiele afgeleiden van de functie die hem
definieert. Singulier zijn de punten met multipliciteit minstens 2.
Newton trachtte reeds een reeks te vinden die de y-coordinaat van een
punt op de kromme uitdrukt als functie van zijn x-coordinaat.
De Gua vat dit probleem aan in de buurt van een singulier punt van
de kromme. Zijn methode wordt door Cramer (1750) verder ontwikkeld.
Naast de begrippen graad en multipliciteit introduceerde de 19-jarige
MacLaurin in 1720 een nieuw begrip, de deficientie van de kromme.
Hij bewees dat een kromme van graad d die meer dan (d-l)(d-2)/2 dubbelpunten bezit, uiteenvalt in verschillende componenten. Een punt van
multipliciteit k beschouwt hij als een samenklontering van k(k-1)/ 2 dubbelpunten (zie fig. 7). De deficientie is dan het maximale aantal dubbelpunten minus het werkelijke aantal.

-

k :4

fig. 7

Een vollediger beeld van de structuur van een kromme in de buurt
van een singulier punt komt pas tot stand wanneer men naast de reele
'zichtbare' punten ook punten met complexe coordinaten in aanmerking
neemt. Gauss had reeds laten zien dat men complexe getallen kan
voorstellen als punten in het vlak. Laat men voor x en y complexe
waarden toe, dan definieert f(x, y) = 0 een oppervlak. De deficientie
van de kromme blijkt veelal gelijk te zijn aan het 'aantal gaten' (zie fig. 8)
van het bijbehorende oppervlak, het geslacht genaamd.
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Puiseux bewijst in 1850 zijn beroemde stelling, zeggende dat men
een volledige omgeving van een singulier punt op een kromme kan
parametriseren door een eindig aantal reeksen met gebroken exponenten.

oppervlak van ~slacht 4

fig. 8

Een nieuwe impuls krijgt de studie van singulariteiten door de opkomst van de projectieve meetkunde en de invoering van lijncoordinaten
door Plticker. Een van de staande problemen was het volgende: bepaal
het aantal der raaklijnen aan een vlakke kromme die door een gegeven
punt gaan. Het gevonden aantal noemt men de klasse van de kromme.
Het was bekend dat voor een kromme van de graad d de klasse d(d-1)
bedraagt, indien de kromme geen singuliere punten bezit. Pliicker toonde
aan, dat men voor ieder voorkomend dubbelpunt de klasse met 2, en
voor elk keerpunt de klasse met 3 dient te verminderen. Een algemene
formule werd eerst door Max Noether gevonden, die tevens de formule
van MacLaurin voor het geslacht aanpaste.
Belangrijk hulpmiddel van Noether is de kwadratische transformatie,
oak wel opblazen genoemd. Een model hiervan vindt men in fig. 9. Men
gaat uit van een rechte en een punt 0. Van een punt P in het vlak
bepaalt men als volgt het beeldpunt. Men verbindt P met O en spiegelt P
op de verbindingsrechte ten opzichte van het snijpunt met de gegeven
rechte. Het effect van deze transformatie is inderdaad, dat het punt 0
wordt 'opgeblazen': met O correspondeert een hele rechte, parallel met
de gegeven rechte en op gelijke afstand hiervan als het punt 0.
Opblazen is een middel om een singulier punt te ontleden.
Heetf men een kromme met een singulier punt, dan past men een kwadratische transformatie toe met centrum O in het singuliere punt. De kromme
wordt dan getransformeerd in een andere kromme waarbij de singulariteit
'verbetert'.
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In fig. 10 en 11 ziet men wat er met dubbelpunt en keerpunt gebeurt.
Bezit de getransformeerde kromme nog singulariteiten dan noemt men
die oneindig nabije singuliere punten.

0

fig. 9

Noether toont aan <lat men iedere singulariteit van een kromme door
herhaald toepassen van kwadratische transformaties kan laten verdwijnen:
de singulariteit is dan opgelost. In Noethers versie van de formules
van MacLaurin en Plticker komt nu een bijdrage voor van alle oneindig
nabije singuliere punten die bij het proces van het oplossen optreden.
Kronecker toont met methoden uit de functietheorie aan, <lat men
singulariteiten van krommen kan oplossen.

fig. 10
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Via Clebsch (1833-1872) doet de complexe functietheorie, die door
o.a. Cauchy en Riemann tot ontwikkeling is gebracht, zijn intrede in de
meetkunde. Hij liet zien dat men een kromme als een Riemann-oppervlak
kan beschouwen. Hij legt een verband tussen het geslacht van de kromme
en de door Riemann gedefinieerde samenhang van het Riemann-oppervlak.

0

fig. 11

In dit alles zien we het volgende patroon. Een aantal problemen waarmee wiskundigen zich bezighouden wordt eerst opgelost in het geval
waar zich geen singulariteiten voordoen. Veelal zijn de technische middelen niet toereikend om ook met singuliere punten rekening te houden.
De problemen die dit stelt stimuleren het onderzoek van singulariteiten
en leiden vaak tot nieuwe begrippen en theorieen. Deze completeren
het beeld van en geven een dieper inzicht in het aanvankelijke probleem.
In zijn Amsterdamse oratie heeft de hoogleraar Oort reeds gewezen op
de stimulerende kracht die op het wiskundig onderzoek uitgaat van
klassieke problemen. Vele hiervan zijn te formuleren als: hoe ziet deze
theorie eruit in het singuliere geval.
We naderen inmiddels de twintigste eeuw. De studie van oppervlakken
neemt een grote vlucht. Verschillende singulariteiten van oppervlakken
waren reeds in de vorige eeuw bekend; ze traden op bij de klassificatie
van derdegraads oppervlakken (Schlifli 1863, Cayley 1869). Met name
de wiskundigen uit de 'ltaliaanse school': Del Pezzo, Levi, Severi,
Albanese en Chisini werpen zich op het probleem van het oplossen van
singulariteiten van oppervlakken en geven hiervoor verschillende metho11

den. Een grondige kritiek op deze constructies levert Zariski in 1932 in
zijn boek 'Algebraic surfaces' na de inleidende opmerking:
'The proofs of these theorems are very elaborate and involve a mass of
details which it would be impossible to reproduce in a condensed form. It is
important, however, to bear in mind that in the theory of singularities the
details of the proofs acquire a special importance and make all the difference
between theorems which are rigorously proved and those which are only
rendered highly plausible'.

waama hij van alle bestaande constructies aantoont dat ze hetzij foutief
hetzij onvolledig zijn. In een voetnoot echter deelt hij mede kennis te
hebben genomen van een bewijs van Walker (1935) dat zijns inziens
volledig correct is.
Zariski geeft later zelf verscheidene bewijzen waarvan het laatste zojuist
verschenen is! Ook bereikt hij resultaten voor driedirnensionale varieteiten. Abhyankar bewees de resolutiestelling voor oppervlakken over een
lichaam van positieve karakteristiek en voor driedimensionale varieteiten
over een lichaam van karakteristiek grater dan 5.
De (voorlopige) kroon op dit werk werd gezet door Hironaka, die in
1962 het geval van willekeurige dimensie en karakteristiek nul oploste
met een der vernufstigste bewijzen uit de wiskundige literatuur. Het geval
van willekeurige dimensie en positieve karakteristiek is nog een open
probleem.
Gaan we weer een stukje terug in de tijd. Nadat in de 16e en 17e eeuw
de algebra en in de 19e eeuw de complexe functietheorie met succes
zijn toegepast in de studie van singulariteiten, is het in het begin van
deze eeuw de beurt aan de topologie. Deze wordt reeds in zijn primitiefste
stadium door Poincare, Picard en Lefschetz aangewend bij het onderzoek
van algebraische oppervlakken.
Bij Lefschetz treffen we de volgende fundamentele constructie aan. Hij
snijdt een glad oppervlak met de vlakken van een vlakkenwaaier en wel
zodanig, dat bijna alle vlakken het oppervlak volgens een niet-singuliere
kromme snijden en de overige, eindig in aantal, een snijkromme met
een gewoon dubbelpunt leveren, de eenvoudigst mogelijke singulariteit
dus. Door een nauwkeurige analyse van wat er in de buurt van zo'n
singulier punt gebeurt krijgt hij vat op de topologische structuur van
het oppervlak.
Lefschetz wordt kennelijk meer geboeid door de topologie dan door
de algebraische meetkunde. In zijn 'wiskundige autobiografie' zegt hij:
12

'As I see it at last it was my lot to plant the harpoon of algebraic topology
into the body of the whale of algebraic geometry.' Achteraf kan men zeggen dat het beest door deze prikkel geenszins het !even heeft gelaten,
doch wel uit zijn slaap is ontwaakt.
Men kan het belang van de constructie van Lefschetz moeilijk overschatten. Ze wordt tegenwoordig toegepast bij de studie van varieteiten
van hogere dimensie en biedt in principe de mogelijkheid tot het geven
van bewijzen met volledige inductie naar de dimensie. Dit gebeurt
bijvoorbeeld in Deligne's bewijs van de Weilvermoedens.
De Picard-Lefschetz transformatie of monodromie die in de constructie
van Lefschetz voorkomt, is heden ten dage een der meest gebruikte
methoden om de topologie van singulariteiten van complexe hyperoppervlakken te bestuderen.
De volgende constructie, voor krommen afkomstig van Brauner, werd
door Milnor (1968) gegeneraliseerd naar willekeurige dimensie. Zo'n
hyperopervlak wordt gegeven door een vergelijking f(z1 . . ., z = 0.
Is het punt P singulier, dan verdwijnen de partiele afgeleiden van f in P.
We snijden nu het hyperoppervlak met een kleine sfeer met middelpunt P. Er is nu een verb and tussen de topologie van het hyperoppervlak
in de buurt van P en de topologie van deze doorsnede met de sfeer. In
het geval van krommen heeft die sfeer reele dimensie 3 en de doorsnede
dimensie 1 zodat we een aantal gesloten krommen in een 3-dimensionale
ruimte hebben liggen. Was P niet-singulier, dan hadden we een cirkel
die ongeknoopt in de ruimte Iigt maar in het algemeen treden meer
ingewikkelde knopen op. Zie fig. 12 en 13, waar de knoop is getekend
van de singulariteit z~ + z:
Brauner volbracht met deze constructie de topologische klassificatie
van singulariteiten van vlakke algebraische krommen. Hij toonde aan dat
de knoop van de singulariteit kan warden geconstrueerd uit de reeksen
die in de stelling van Puiseux optreden.
Milnor, Brieskorn en Hirzebruch bestuderen deze 'knopen' in hogere
dimensie en laten zien dat op deze wijze sferen met exotische differentieerbare structuur op kunnen treden.
Milnor laat zien dat het complement van de knoop een vezelbundel
over de cirkel is en dat in het geval van een geisoleerde singulariteit het
hyperoppervlak in de buurt van P de topologische structuur heeft van
een kegel op de knoop. Brieskorn geeft een algebraische constructie van
de monodromie met behulp van zijn Gauss-Manin connectie.
0)
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Milnor's constructie valt binnen het kader van de theorie van deformaties van singulariteiten. Een voorbeeld hiervan krijgt men als volgt.
Stel een kromme wordt gegeven door een vergelijking f(x, y) = 0 en
bezit een singulier punt. De krommen met vergelijking f(x, y) = t of
f(x, y) + tg (x, y) = 0 voor t een klein getal heten deformaties van
de kromme. Het kan voorkomen dat zo'n deformatie geen of minder
singuliere punten bezit dan de oorspronkelijke kromme. Oak kan men
soms een beeld krijgen van de singulariteit als een samenklontering van
eenvoudiger singulariteiten, zoals in fig. 7.

fig. 13

0
fig. 12

Deformeren heeft dus met oplossen gemeen, dat men de singuliere
varieteit vergelijkt met iets dat minder singulier is (Brieskorn). Een
recente methode voor het deformeren van reele vlakke krommen van de
hand van A'Campo en, onafhankelijk hiervan, Gusein-Zade, leidt tot de
effectieve berekening van vele invarianten van bepaalde typen singulariteiten. Brieskorn merkte echter in 1975 op, dat deze methode in feite
reeds gevonden kan warden in een artikel van de Arnerikaanse Charlotte
Scott uit 1892! In fig. 10 en 11 ziet men, hoe zij een keerpunt van de
eerste soort deformeerde tot een gewoon dubbelpunt door een kleine
verplaatsing van de opgeblazen kromme.
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Iedere geisoleerde singulariteit bezit een universele deformatie, waarin
alle mogelijke deformaties terug te vinden zijn. Gedetailleerde kennis
hiervan heeft men alleen in enkele speciale gevallen. Met name is nog
een probleem, welke singulariteiten in welke andere te deformeren zijn.
Inmiddels is op de studie van singulariteiten van toepassing wat
Herman Weyl eens, niet geheel onpartijdig, over de naoorlogse wiskunde
zei: 'In these days the angel of topology and the devil of abstract algebra
fight for the soul of each individual mathematical domain.' Met name
is er sprake van een verschil in gezichtspunt onder wiskundigen ten
aanzien van singulariteiten van polynomen: algebraisch, analytisch, differentieerbaar of topologisch. Ofschoon uw spreker zijn ziel in deze beeldspraak aan de duivel der abstracte algebra verkocht heeft, mogen hier
enkele woorden over de differentiaal-topologische studie der singulariteiten niet ontbreken. Als pioniers op dit gebied mogen Whitney en Morse
gelden. Sinds het werk van Rene Thom rond 1960 komt de theorie tot
volle wasdom met als hoofdthema's de studie van stabiele differentieerbare afbeeldingen en universele ontvouwingen van singulariteiten.
De studie van universele ontvouwingen van kiemen van differentieerbare afbeeldingen is zeer verwant met die van deformaties van singulariteiten en vormt in feite de wiskundige component van Thom's catastrofetheorie. De praktische toepasbaarheid van deze filosofie moge dan onderwerp van heftige discussie zijn, de door Thom in dit verband geformuleerde wiskundige problemen hebben zeer stimulerend op het singulariteitenonderzoek bewerkt. Ten eerste wordt nu een aanvang gemaakt met
een systematische klassificatie van singulariteiten van functies van meerdere variabelen. Men kan dit als volgt omschrijven: maak een grote
lijst van singulariteiten, zorg dat er van ieder type een op de lijst voorkomt en geef aan in welk opzicht de een van de ander verschilt.
Een complicatie hierbij is, dat er verschillende definities mogelijk zijn
van het 'type' van een singulariteit, die alle onderling verband houden.
Men tracht die types te kenschetsen door er getallen aan toe te kennen
die ze zoveel mogelijk van elkaar onderscheiden. We noemen die invarianten van de singulariteit. Een voorbeeld is de multipliciteit, een ander het
Milnorgetal dat verband houdt met de monodromie. Een berucht probleem is of twee singulariteiten van hetzelfde topologische type oak
dezelfde multipliciteit hebben.
Thom, Siersma en Amol'd klassificeerden singulariteiten van differentieerbare functies naar opklimmend Milnorgetal.
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Een tweede onderzoeksterrein dat onder invloed van Thom tot ontwikkeling komt is de studie van stratificaties van varieteiten en afbeeldingen.
Hierbij tracht men de varieteit op te splitsen in onderdelen, strata
genaamd, die elk op zich niet singulier zijn en waarop de afbeelding in
kwestie 'zich netjes gedraagt'. Men kan allerlei condities opleggen aan
de wijze, waarop de strata aan elkaar passen en dan de vraag stellen,
of een dergelijke stratificatie bestaat. Stratificaties spelen een grate rol
in Mather's theorie van stabiele afbeeldingen.
Het vinden van een goede stratificatie vereist een hierarchie van singulier gedrag: men wil dat op een stratum de afbeelding even singulier is
in ieder punt. Dit is een der lastigste problemen van het huidige onderzoek: antwoord te geven op de vraag: wat betekent 'even singulier'?
Zariski heeft in het geval van singulariteiten van krommen een bevredigende definitie van equisingulariteit gegeven maar in hogere dimensie
strijden diverse formuleringen nag om de voorrang.
Een bekend wiskundige vatte enkele jaren geleden het plan op een boek
over singulariteiten te schrijven. Na enige tijd liet hij dit plan echter weer
varen omdat zijn pen de nieuwe ontwikkelingen niet kon bijhouden. Dit
is een goede karakterisering van de huidige situatie in dit vakgebied. Veel
jonge wiskundigen zijn gefascineerd door de schoonheid van de theorie
en nemen de uitdaging van de vele open problemen aan. Het is dan oak
onbegonnen werk een volledig beeld te geven van het huidige onderzoek.
Het best kan men hiervoor recente congresverslagen en overzichtsartikelen
raadplegen. In de literatuurlijst vindt u daar een keuze uit.
De voornaamste oorzaak van deze bloei lijkt me de wederzijdse bevruchting van algebra'ische meetkunde en differentiaaltopologie. In een
voordracht te Oslo in 1976 formuleert Kleiman het als volgt: ' .. Both
fields can only benefit when their workers learn more about the accomplishments and activities in each other's field and in their own.'
Sommigen zullen tegenwerpen, dat de vooruitgang in de wiskunde
meestal is terug te voeren op de stimulerende invloed die uitgaat van
enkele geniale personen. Natuurlijk is dit waar, maar oak is opvallend, dat
onderscheidingen in disciplines voor dezen veelal niet lijken te bestaan.

Zeer geachte toehoorders,
Ik heh getracht u een beeld te schetsen van een stuk wiskunde in ontwikkeling. Hopelijk hebt u iets kunnen proeven van de drijfveren van deze
ontwikkeling.
Rest mij u dank te zeggen voor uw geduldige aandacht.
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