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Zeer Geachte Toehoorders.
De wiskunde, en vooral de zuivere wiskunde, is zeer onbe~
kend buiten de kring der wiskundigen. De realiteit van de wis~
kunde, in welke vorm clan ook, is evident en de betekenis van de
wiskunde voor onze samenleving is groot. Toch is de wiskunde in
onze wereld een wereld op zichzelf; een wereld die weliswaar met
onze gewone wereld verbond en is maar waar men van buitenaf geen
blik in kan werpen . De oorzaa k en de aard van de band tussen de
wereld der wiskunde enerzijds en de gewone wereld anderzijds is
een groot onopgelost probleem; een probleem echter dat geheel
buiten het terrein der w iskun de lig t. Op deze verbondenheid berust
het aanzien dat de wiskunde in de teg enwoordige maatschappij
heeft, want ze is de grond voor de vele en soms verrassende toepas~
singsmogelijkheden van de wiskunde. Het f eit dat er zoveel toe pas~
singen van de wiskunde zijn, en het daaruit blijkende nut van de
wiskunde voor onze maatschappij , verheugt mij zeer en ik hoop dat
de toegepaste wiskunde zich naast de zuivere wiskunde v66rspoedig
zal ontwikkelen. Met nadruk echter wil ik erop wijzen dat het
bestaansrecht der wiskundig en niet deze toepassingsmogelijkheden
zijn; het bestaansrecht der wiskundigen is het bestaan der wiskunde
zelf. Het is de taak en de plicht van de beoefenaar der zuivere wis~
kunde om de wereld der wiskunde te onderzoeken en haar te leren
begrijpen. Dit is niet alleen zijn taak en zijn plicht, het is tevens zijn
vreugde want de wereld der wiskunde is een wereld van onv66rstel~
bare schoonheid en van perfekte harmonie.
Helaas is het niet mogelijk in de korte tijd die ons ter beschikking
staat de wereld der wiskunde binnen te gaan. Toch lijkt het mij
goed een ogenblik stil te staan bij de vraag hoe wij met de wiskunde
in kontakt komen en hoe wij haar dieper leren doorgronden. Ik
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geloof hierop het beste te kunnen antwoorden met het voorlezen van
een passage uit de beroemde rede die de grote Duitse wiskundige
Hi I be rt in 1900 in Parijs hield. Weliswaar streeft Hilbert op
het eerste gezicht een ander doel na, n.l. de beantwoording van de
vraag hoe wij aan de wiskundige problemen komen, doch in wezen
komen beide vragen op hetzelfde neer. Hilbert zegt het volgende[ 1 ]:
,. Nachdem wir uns die allgemeine Bedeutung der Probleme in der
Mathematik vor Augen gefiihrt haben , wenden wir uns zu der
Frage, aus welchen Quellen die Mathematik ihre Probleme schopft.
Sicherlich stammen die ersten und altesten Probleme in jedem
mathematischen Wissenszweige aus der Erfahrung und sind durch
die Welt der auBeren Erscheinungen angeregt worden. Selbst die
Regeln des Rechnens mit ganzen Zahlen sind au£ einer niederen
Kulturstufe der Menschheit wohl in dieser Weise entdeckt worden,
wie ja auch heute noch das Kind die Anwendung dieser Gesetze
nach der empirischen Methode erlernt. Das gleiche gilt von den
ersten Problemen der Geometrie: den aus dem Altertum iiberlieferten Problemen der Kubusverdopplung , der Quadratur des Kreises
und den altesten Problemen aus der Theorie der Auflosung numerischer Gleichungen, aus der Kurveniehre und der Differentialund lntegralrechnung , aus der Variationsrechnung , der Theorie der
Fourierschen Reihen und der Potentialtheorie - gar nicht zu reden
von der weiteren reichen l_<iille der eigentHchen Probleme aus der
Mechanik, Astronomie und Physik.
Bei der W eiterentwicklung einer mathematischen Disziplin wird
sich jedoch der menschliche Geist, ermutigt durch das Gelingen der
Losungen, seiner Sdbstandigkeit bewuBt; er schafft aus sich selbst
heraus oft ohne erkennbare auBere Anregung allein durch logisches
Kombinieren, durch Verallgemeinern, Spezialisieren, durch Trennen
und Sammeln der Begriffe in gliick1ichster Weise neue und fruchtbare Probleme und tritt dann selbst als der eigentliche Prager in den
Vordergrund. So entstanden das Primzahlproblem und die iibrigen
Probleme der Arithmetik, die Galoissche Gleichungstheorie, die
Theorie der algebraischen lnvarianten, die Theode der Abelschen
und automorphen Funktionen, und so entstehen iiberhaupt fast alle
feineren Fragen der modernen Zahlen- und FunktixJnentheorie."
Vervolgens beschrij ft Hilbert de wisselwerking tussen ons ver-
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stand en de ervaring. Hierop zal ik niet ingaan, niet alleen omdat
deze zaak gekompliceerd is, maar ook omdat de bewering van
H i 1 b e r t op dit punt mij minder evident lijkt clan de zojuist geciteerde.
Na deze opmerkingen van algemene aard hen ik gekomen aan het
hoofdthema van mijn voordracht. Ik zal trachten U dit uur iets te
vertellen over de geschiedenis van de algebra1sche meetkunde. In de
eerste plaats wil ik U erop wijzen dat ik, door gebrek aan kennis en
aan tijd , niet in de gelegenheid hen om U een volledig overzicht van
de ontwikkdingsgang der algebra1sche meetkunde te geven. (Overigens merk ik op dat, niettegenstaande deze onvolledigheid, de
juistheid van de boven aangehaalde passages uit H i I b e r t' s rede
duidelijk blijkt, althans wat de ontwikkeling der algebrai:sche meetkunde betreft). W aarschijnlijk is echter de algebra1sche meetkunde
voor velen van U volkomen onbekend terrein; daarom is het nodig
eerst heel in het kort uiteen te zetten welke objekten in de algebrai:sche meetkunde bestudeerd warden.
In de allereerste piaats moet ik daarvoor spreken over de invoering van coordinaten in de meetkunde. Het idee om de algebra
te gebruiken in de meetkunde is afkomstig van Descartes ( 15961650). Om bijvoorbeeld de plaats van een punt in deze zaal vast te
leggen kunnen wij als volgt te werk gaan. Wij kiezen drie vaste
v1'akken , bijvoorbeeld de vloer, de muur aan het Rapenburg en de
muur aan de Nonnensteeg. Het punt wordt nu vastgelegd door zijn
afstand tot de muur aan het Rapenburg, zijn afstand tot de muur
aan de Nonnensteeg en zijn afstand tot de vloer. De drie getallen
die wij zo verkregen hebben heten de coordinaten van het punt.
Omgekeerd hoort er bij ieder getallendrietal precies een punt ( als
wij tenminste niet eisen dat het punt binnen deze zaal ligt). Voorlopig zullen wij ons echter meer bezig houden met meetkundige
objekten in een plat vlak clan met de meetkunde in de ruimte. Een
punt in een plat vlak kan worden vastgelegd door twee coordinaten.
De verdienste van Descartes zit uiteraard niet zo zeer in het feit
dat hij coordinaten invoerde doch in het feit dat hij inzag dat deze
gebruikt konden worden bij het beschrijven van meetkundige
situaties en bij het oplossen van meetkundige problemen. Een rechte
lijn in het vlak bijvoorbee1d kan nu warden vastgelegd door een
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algebrai'sche vergelijking in twee onbekenden en van de eerste
graad ( dus a .x + b.y + c = o); een punt ligt op di,e lijn clan en
slechts clan als zijn coi:irdinaten x en y aan bovengenoemde verge•
lijking voldoen. Als men omgekeerd bij de algebra begint en uitgaat
van een vergelijking van deze vorm dan hoort er in het vlak een
rechte lijn bij . Dus het beschouwen van een r,e chte lijn in het vlak
komt algebrai'sch overeen met het beschouwen van een vergelijking
van de eerste graad (in twee onbekenden} ; men noemt daarom een
rechte lijn ook wel een algebrai:sche kromme van de eerste graad.
Als men uitgaat van een algebrai'sche vergelijking van de tweede
graad ( in twee onbekenden x en y) clan hoort daar in het vlak
wederom een kromme bij , men noemt die kromme een algebrai'sche
kromme van de tweede graad; een cirkel is ,e en voorbeeld van een
algebrai'sche kromme van de tweede graad. Op geheel analoge
manier kan men spreken van een alg·ebrai'sche kromme in het vl•a k
van een gegeven doch verder geheel wiHekeurige ( posWef, gehele)
graad, zo 'n kromme wordt vastgelegd door een vergelijking van die
gegeven graad ( in twee onbekenden) .
In de algebrai'sche meetkunde houdt men zich bezig met de
studie van zulke algebrai'sche krommen in het vlak en de generaJ.i.
saties ervan in en tot hogere dimensies (bijv. algebraiische ruimte•
krommen, algebrai'sche oppervlakken in de ruimte; algemeen: met
algebrai'sche varieteiten}. Bij deze korte aanduiding wH ik aUeen
nog de volgende opmerking voegen: ik heh nu de objekten uit de
algebrai'sche meetkunde ingevoerd op een weliswaar zeer snelle doch
tevens zeer weinig intrinsieke wijze. In de algebrai'sche meetkunde
is men n.l. niet gei'nteresseerd, of althans niet in de eerste plaats ge•
interesseerd, in de ligging en de vorm van de algebrai'sche kromme
in het vlak doch alleen in de z.g . .,meetkunde op de kromme". De
precisering van deze term zou ons echter te ver voeren.
Na deze uiteenzetting kunnen wij beginnen met een overzicht
van de geschiedenis der algebrai'sche meetkunde. Het is, zoals
meestal het geval is met dergelijke kwesties, lastig om te zeggen
wanneer dit vak precies begonnen is en ik zal hierover clan ook geen
uitspraak proberen te doen . Het volgende is echter duidelijk: de
eerste diepe resultaten over algebrai'sche krommen vindt men, afge•
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zi'e n van enige speciale resultaten, in de werken van Abe I, Ja c o b i, R i em a n n en W e i e r s t r a s s in het begin en het midden van de vorige eeuw. Deze wiskundigen ontmoetten de problemen
van algebrai'sch meetkundige aard bij hun onderzoekingen over
integraalrekening en functietheorie. In verband met de tijd zal ik U
alleen iets vertellen over het werk van Abe 1 en Riemann, en
wel in zoverre dit betrekking heeft op de algebrai'sche meetkunde.
A b e 1 is in 1802 in Finho in Noorwegen geboren. Reeds op
19-jarige leeftijd heeft hij een beroemd probleem opgelost handelende over de wortels van een 5de-graads vergelijking. Het werk
dat van het allergrootste belang is voor de algebrai'sche meetkunde
is iets later ontstaan n.l. omstreeks 1825/1826 toen A b e I een
studiereis naar Berlijn en Parijs maakte. In 1826 bood hij aan de
Franse akademie zijn later zo beroemd geworden ,.Memoire sur une
propriete generale d'une classe tres etendue de fonctions transcendantes" aan [2]. Het centrale resultaat van dit stuk is een stelling
die van fundamenteel belang is voor de theorie der algebrai'sche
krommen en die tegenwoordig bekend staat als de stelHng van
Abel [ 3]. De F ranse wiskundige H e r m i t e heeft later eens
gezegd dat A b e 1 met dit artikel de wiskundigen voor 500 jaar
werk verschaf t heef t; helaas is dit niet onmiddellijk ingezien door
L e g e n d r e en C a u c h y die het stuk ter beoordeling kregen.
Cauchy vergat het en later raakte het zelfs zoek [ 4] . Toen het
in 1841 eindelijk gepubliceerd werd was Ab e I reeds gestorven.
Gedurende zijn verblijf in Parijs ontdekte Abe 1 ook de z.g. elliptische functies [ 5]; deze ontdekking en zijn latere onderzoekingen
over deze functies zijn eveneens van groat belang voor de algebrai'sche meetkunde geweest. Na zijn terugkeer in Noorwegen
l,eefde A b e I' in grate armoede. Hij stierf in 1829 op 26-jarige leeftijd. Twee dagen na zijn overlijden kwam er bericht dat hem in
Berlijn een professoraat was aangeboden.
R i e m a n n is in 1826 in Breselenz in Hannover geboren
en in 1866 gestorven. Zijn verzamelde werken zijn misschien klein
van omvang doch het is zeker dat ze groat van inhoud zijn. De
betekenis van zijn werk voor de moderne wiskunde is geweldig. Om
slechts een voorbeeld te noemen: in 1859 publiceerde hij een verhandeling over priemgetallen [ 6]. In dit artikel van 8 pagina's

7

voert Riemann een functie in die tegenwoordig de zeta-functie
van Riemann genoemd wordt en hij spreekt een vermoeden uit over
de Jigging van de nulpunten van deze functie. Dit vermoeden, de
z.g. Riemann-hypothese, blijkt van fundamenteel belang te zijn en
het is sedert die tijd een der grootste problemen, zo niet het grootste
probleem, voor de wiskundigen geweest. Het lijkt of men nog steeds
ver van de oplossing van dit probleem verwijderd is. Zoals gezegd
komt dit probleem uit de getallentheorie en het heeft ogenschijnlijk
niets met de algebrai'sche meetkunde te maken. U zult echter straks
merken dat het van zeer groot belang voor de ontwikkeling der
algebrai'sche meetkunde geweest is en dat de algebrai'sche meetkunde we! degelijk iets met dit probleem te maken heeft. Voorlopig
moeten wij ons echter beperken tot resultaten uit Rieman n's
werk die direct met ons onderwerp te maken hebben. In zijn verhandeling .,Theorie der Abel'schen Functionen" toont Riemann
aan dat er bij een algebraische kromme een (niet negatief geheel)
getal hoort [7]. Dit getal wordt tegenwoordig het geslacht van de
kromme genoemd, een term die afkomstig is van C 1 e b s c h die
Rieman n's onderzoekingen later heeft voortgezet. Riemann
zelf sprak niet over het geslacht van een kromme, maar over de
orde van samenhang van een zeker oppervlak ( tegenwoordig Riemanns oppervlak genoemd) behorende bij een algebrai'sche vergelijking [ 8]. Dit gesl-acht is eveneens door W e i e r s t r a s s ontdekt[ 9] en in zekere zin ken de zelfs A b e 1 het al [ 10] . R i e man n toont op functietheoretische wijze aan dat dit getal invariant
is tegenover z.g. birationale transformaties [ 11] , een term die ik
niet zal preciseren maar dit betekent ruwweg dat dit getal niet afhangt van de vorm en de ligging van de kromme, m.a .w. dat het
iets is behorende bij ,.de meetkunde op de kromme". Het meest
beroemd uit bovengenoemde verhandeling is een resultaat [ 12] dat
later nog een kleine aanvulling gekregen heeft van R o c h en dat
tegenwoordig bekend staat als de steHing van Riemann-Roch.
Helaas kan ik deze stelling hier niet voor U formuleren. Het is de
centrale stelling in de theorie van de algebrai'sche krommen. Zojuist hebben we gehoord _dat het geslacht een getal is dat invariant
is tegenover birationele transformaties; Riemann heeft in bovengenoemde verhandeling ook nog andere invarianten ingevoerd, de
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z.g. moduli , en hij heeft het aantal van deze moduli bepaald [13].
De stelling van Riemann-Roch en de moduli houden de wiskundigen
bezig tot op de dag van heden.
In verband met de tijd kan ik U niets verteHen over het werk van
P I ii c k er, tussen 1830 en 1850, dat een geheel ander karakter
heeft [ 14]. Eveneens moet ik snel voorbijgaan aan de ontwikkelingen in de tweede helft der vorige eeuw. Er ontstonden in die tijd
twee stromingen; de algebrai'sch meetkundige richting en de arithmetische richting , deze laatste sluit zich nauw aan bij de getallentheorie. Vertegenwoordigers van de eerste zijn de reeds genoemde
C 1 e b s c h, B r i 11 en N o e t h e r; vertegenwoordigers van de
tweede groep zijn Dedekind, Weber, Hense I en later
Hasse [14a] .
De voortzetting van de eerste, dus van de algebrai'sch meetkundige
richting vindt men in de Italiaanse school; op deze belangrijke groep
zullen wij wat nader ingaan. De bloeitijd van deze ltaliaanse school
ligt tussen 1890 en 1910, de bekendste vertegenwoordigers ervan zijn
Castelnuovo, Enriques en Severi. Uiteraard kan ik U
niet veel vertellen over de vele prachtige resultaten van deze
school [ 15] . lk moet volstaan met erop te wijzen dat enerzijds de
resultaten over algebrai'sche krommen van de vorige onderzoekers
werden uitgediept terwijl anderzijds nu ook algebrai'sche oppervlakken en later ook algebrai'sche varieteiten van willekeurige dimensie
werden onderzocht. De methoden der ltaliaanse school zijn meetkundige, zoals projecteren en snijden van oppervlakken, en later
ook we! z.g. transcendente. Hun werk heeft niet de strengheid die
in de wiskunde noodzakelijk is; gelukkig hebben latere onderzoekers
de middelen gevonden om hun methoden te rechtvaardigen. De
ltaliaanse school heef t echter met een zeer ernstige tegenslag te
kampen gehad. Deze tegenslag betreft het probleem dat bekend
staat onder de enigszins lange naam van .,het probleem van de volledigheid van de karakteristieke serie van een kompleet, continu
systeem"; deze volledigheid is voor de Italiaanse meetkunde van
essentieel belang [ 16]. In 1904 gaf En r i q u e s een bewijs voor de
volledigheid en in 1905 gaf Severi een tweede bewijs; in 1921
vond Severi dat er in beide bewijzen een essentieele lacune zat.
Deze mededeling zal de niet-wiskundigen misschien enigszins ver~
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bazen doch ik heh er boven reeds op gewezen dat de strengheid bij
de Italiaanse school' niet voldoende was. Kort na 1921 vond
Z a p p a dat in het algemeen de karakteristieke serie van een kompleet, continu systeem niet volledig behoeft te zijn. lk heh U deze
tegenslag niet genoemd om U eens duidelijk op de zwakke zijde
van de ltaliaanse meetkunde te wijzen, zoais gezegd zijn hun
prachtige methoden achteraf volkomen gerechtvaardigd, doch het
tegenvoorbeeld van Z a p p a kan binnen de klassieke algebraische
meetkunde niet goed begrepen worden en op dit punt kom ik straks
nog even terug.
Tussen 1920 en 1940 is er veel van het werk van de ltaliaanse
school gepreciseerd o.a. door Severi zelf en vooral door onze landgenoot Va n d e r W a e r d en; deze laatste kan als de voorloper
van de moderne abstrakte algebraische meetkunde beschouwd worden. Ik kan op dit werk hier niet ingaan, noch op de onderzoekingen
van P i ,c a r d en P o i n c a r e (tussen 1885 en 1915). Beide laatstgenoemden en hun opvolgers ( waaronder Le f s c h e t z tussen
1910-1930, Hodge tussen 1930-1955 en Kodaira vanaf 1950)
bedienen zich van functietheoretische en topologische methoden of
ook wel transcendente methoden genoemd. lk zal niet verder over
deze richting spreken doch mij wenden tot de z.g. abstrakte algebraische meetkunde die algebraische methoden gebruikt.
In de moderne abstrakte algebraische meetkunde zijn twee fasen
te onderscheiden. De grondleggers voor de eerste fase zijn A n d r e
W e i 1 en O s c a r Z a r i s k i. Er zijn twee oorzaken voor het
ontstaan van deze abstrakte richting aan te geven. De eerste was de
noodzaak vanaf de fundamenten een nieuw gebouw op te trekken
waarin de resultaten van de ltaliaanse school veilig ondergebracht
konden worden, de tweede was de noodzaak een algebraische meetkunde op te bouwen over een z.g. wiHekeurig grondlichaam. Om ons
duidelijk te maken wat dit betekent moeten wij ons herinneren dat
de algebraische krommen, algebraische opperv}akken enz. gegeven
zijn door vergelijkingen. In de ,,oude" algebraische meetkunde, zoals bijv. de ltaHaanse en eveneens in de transcendente richting,
neemt men voor de coefficienten in deze vergelijkingen komplexe
getallen maar er zijn in de wiskunde nog vele andere ,,getallensystemen", lichamen genoemd, waarin men net zo kan rekenen alis
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in het systeem der komplexe getallen. Men kan voor de coefficienten
in de vergelijkingen in plaats van komplexe getallen evengoed
elementen uit zo een ander lichaam nemen. Oat het van groat belang
is om ook andere lichamen clan het lichaam der komplexe getallen
als grondlichaam voor de algebra1sche meetkunde toe te Iaten is
duidelijk geworden door het werk van de z.g. arithmetische richting
die zich, zoais boven reeds even is aangestipt, in de tweede helft
van de vorige eeuw began af te tekenen. Men had opgemerkt dat
er een grate mate van analogie was tussen de getallentheorie enerzijds en de theorie van algebra1sche krommen over z.g. eindige
lichamen anderzijds. Tussen 1924 en 1935 construeerden A rt in
en Hasse [ 17] , uitgaande van zo 'n algebra1sche kromme, een
functie geheel analoog aan de zeta-functie die geconstrueerd was
door R i e m a n n uitgaande van de getaHentheorie. Er is wederom
een vermoeden te formuleren , thans het vermoeden van Riemann in
functielichamen genoemd, dat geheel analoog is aan het oorspronkelijke vermoeden van Riemann. In 1935 kon Hasse dit vermoeden
voor een speciaal soort krommen bewijzen. Kort daarna ontdekte
Wei I dat het vermoeden van Riemann ( voor functielichamen we! te
verstaan) algemeen bewezen kon warden mits men zekere stellingen
zou kunnen bewijzen over algebra1sche krommen behorende bij zo'n
eindig grondlichaam. Deze steJ.lingen waren in de gewone .,oude"
theorie, met als grondlichaam het lichaam der komplexe getallen,
reeds bewezen door Caste In u o v o en Severi in de Italiaanse
meetkunde. U zult begrijpen dat het daarom nodig was om een
a1'gebra1sche meetkunde op te bouwen over een willekeurig grondlichaam. Dit lijkt ons misschien thans tamelijk eenvoudig doch als
men de al gebra1sche meetkunde omstreeks 1940 bekijkt clan zal men
zich realiseren dat dit een gigantisch werk was. In 1940 had W e i I
een bewijs voor de Riemann-hypothese in functielichamen [ 18] en
na de oorlog in 1946 verscheen zijn boek .,Foundations of algebraic
geometry" waarin de algebra1sche meetkunde van de grand af werd
opgebouwd en weI over een willekeurig grondl ichaam. Oit boek en
het werk van Z a r i s k i, vastgelegd in een aantal artikelen beginnende omstreeks 1938 [ 19] , is het begin geweest van een nieuwe
grote bloei van de algebra1sche meetkunde. Op het verdere werk
van W e i I, Z a r i s k i, C h o w, M a t s u s a k a en de vele andere
1
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beoefenaren van de algebraische meetkunde over een willekeurig
grondlichaam kan ik echter niet verder ingaan want omstreeks
1956/58 heef t zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan die nog
veel radikaler is clan de stap naar een willekeurig grondi'ichaam en
die het noodzakelijk gemaakt heeft de algebraische meetkunde
wederom geheel opnieuw op te bouwen. De grondlegger van deze
nieuwe theorie is G r o t h en d i e c k; van groot belang voor haar
ontstaan is een artikel van S e r r e uit 1954 waarin voor het eerst
z.g. cohomologische methoden in de abstrakte algebraische meet~
kunde werden gebruikt [20]. Ik zal niet trachten de aard van de
generalisaties van Grothen die ck voor U te beschrijven [21],
zijn grootste verdienste is uiteraard niet dat hij de algebraische
meetkunde opnieuw heeft uitgebreid doch dat hij heeft ingezien dat
dit nodig was en wat voor verstrekkende gevolgen dit zou hebben.
Deze nieuwe theorie is niet alleen van belang voor de algebraische
meetkunde over een willekeurig grondlichaam, ze laat ook een
nieuw licht schijnen over de ,,oude" meetkunde. Om dit te demon~
streren heh ik zo even met U over het voorbeeld van Z a p p a
gesproken dat van zo fundamenteel belang was voor de Italiaanse
meetkunde. Binnen de theorie van G r o t h e n d i e c k is het weer
mogelijk dit voorbeeld te begrijpen. Niet alleen dat de fundamenten
van deze nieuwe theorie zijn gelegd, er zijn ook reeds vele nieuwe
diepe resultaten mee verkregen. Hiervan wil ik, voor de aanwezige
wiskundigen, alleen noemen de constructie door G r o t h en d i e c k
van de fundamentaalgroep voor een algebraische kromme gedefi~
nieerd over een lichaam van karakteristiek ongelijk nu!.
Ik heh niet de illusie U een indruk te hebben gegeven van de
algebraische meetkunde, doch ik hoop U te hebben gedemonstreerd
dat de algebraische meetkunde een onderdeel van de wiskunde is
dat kan terugzien op een roemrijk verleden en dat kan hopen op een
grote toekomst. De algebraische meetkunde, en in feite de gehele
wiskunde, is de laatste tijd steeds abstrakter geworden: Vele wis~
kundigen, ja zelfs vele grote wiskundigen, slaan deze ontwikkeling
met ongerustheid gade. Ik hoop dat uit het bovenstaande enigszins
gebleken is <lat de generalisaties en de abstrakties in de algebraische
meetkunde noodzakelijk waren. Trouwens het lijkt mij dat wij ons
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over de toekomst der wiskunde geen zorgen behoeven te maken
want het nieuwe in de moderne wiskunde zijn niet de problemen, de
problemen zijn steeds dezelfde aHeen op een dieper vlak gesteld; het
nieuwe en het abstrakte zijn de methoden, als deze even vruchtbaar
blijven als tot nu toe het geval was clan is er voor ongerustheid geen
plaats.
Aan het einde van mijn rede gekomen betuig ik mijn eerbiedige
dank aan Hare Majesteit de Koningin die mij tot hoogleraar aan
deze universiteit heeft willen benoemen.

Mijne Heren Curatoren. Voor het vertrouwen dat U in mij stelde,
door mij voor benoeming op deze nieuwe leerstoel voor te dragen,
hen ik U zeer erkentelijk; ik zal mijn uiterste best doen dit vertrouwen niet te beschamen.
Mijnheer de Secretaris der Universiteit. Het is een genoegen voor
mij U mijn dank te betuigen voor het begrip en de medewerking die
ik steeds bij U mocht vinden.
Dames en H eren H oogleraren, Lectoren en andere Docenten van
deze Universiteit. Met velen van U mocht ik in de afgelopen jaren
reeds kennis maken. Ik hoop dat het contact met U in de toekomst
vermeerderd en verstevigd zal warden.
Hooggeleerde Kloosterman . Het is een groat voorrecht voor mij
om U bier te kunnen danken voor Uw leiding bij mijn studie en voor
de steun en de vriendschap die ik steeds van U mocht ontvangen.
Uw grate kennis van de wiskunde, Uw diep inzicht in de samenhang van de verschillende gebieden der wiskunde en de stimulans
die er van U uitgaat zullen mij steeds tot voorbeeld strekken. lk
hoop nog zeer vele jaren op Uw kennis en Uw raad te mogen
rekenen.
Veel dank hen ik ook verschuldigd aan Professor Droste, aan
wijlen Professor Haantjes en aan vele anderen die tot mijn wiskundige ontwikkeling hebben bijgedragen.
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Mijne Heren Leden van de Vakgrroep Wiskunde, Mejuffrouw en
Mijne Heren Medewerkers van het Mathematisch lnstituut. Het is
mijn oprechte wens dat de goede en prettige samenwerking die er
steeds tussen ons heeft bestaan ook in de toekomst zal worden
voortgezet.
Dames en Heren Studenten. Diegenen onder U die wiskunde ( als
hoofdvak of als bijvak) studeren hebben hiervoor uiteraard zeer uiteenlopende beweegredenen. Onverschillig wat deze redenen mogen
zijn, een ding is zeker: een grondige studie van de wiskunde vraagt
grote inspanning en concentratie. Het is voor mij een aangename
taak om U bij deze studie te helpen en ik geloof U niet beter te
kunnen stimuleren dan door U iets te tonen van de schoonheid van
de wiskunde waarover ik ook reeds in het begin van mijn rede
gesproken heh.
Ik heh gezegd.
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VOETNOTEN
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]

D. Hilbert, Gesammelte Abhandlungen, Bd. III, p. 292.
N. H . Abel, Oeuvres Completes, t. 1. XII, p. 145.
Loe. cit. 2, p. 149; zie ook t. 1. XXVII, p. 515.
Zie F. Klein, Vorlesungen iiber die Entwicklung der Mathematik im 19.
Jahrhundert, p. 103.
[ 5] Waarschijnlijk kende Abel deze reeds in zekere zin in 1823, vgl. Joe. cit. 2,
t. 1, p. IV en t. 2., p. 254. De elliptische functies werden, onafhankelijk
van Abel, bestudeerd door Gauss (1777-1855) en Jacobi (1804-1851) , zie
Joe. cit. 4, p. 106.
[ 6] B. Riemann, Gesammelte Mathematische Werke, 2e druk, VII, p. 145.
[ 7] Loe. cit. 6, VI. p. 88.
[ 8] Loe. cit. 7. Als het geslacht p is dan is de orde van samenhang 2p
I.
[ 9] K. Weierstrass, Gesammelte Abhandlungen, Bd. 4.
[ 10] Loe. cit. 2, vgl. p. 146.
[ 11] Loe. cit. 7, Art. 11.
[ 12] Loe. cit. 7, Art. 5.
[13] Loe. cit. 7, Art. 12.
[ 14] Loe. cit. 4, p. 124.
[ 14a] De vertegenwoordigers der eerste rich ting onderzoeken de algebrai:sche
krommen met algebrai:sche en meetkundige methoden (Riemann en
Weierstrass gebruikten functietheoretische) ; op de voorgrond staat de
algebra1sche kromme zelf, doch men is slechts gei:nteresseerd in eigenschappen die invariant zijn tegenover birationale transformaties. Bij de arithmetische richting daarentegen onderzoekt men niet de kromme doch het lichaam
van de rationale functies op de kromme; dit lichaam is invariant tegenover
birationale transformaties. Ogenschijnlijk is de laatste methode de meest
natuurlijke en meest intrinsieke; deze conclusie is echter te voorbarig en
niet gerechtvaardigd op grond van overwegingen waarop ik hier niet zal
ingaan doch die o.a. voortkomen uit de studie van hoger dimensionale
varieteiten.
[15] Zie bijv. 0 . Zariski, Algebraic Surfaces, Erg. der Math., Bd. III, 5.
(Om slechts enige resultaten te noemen: de uitbreiding van de stelling van
Riemann-Roch tot algebra1sche oppervlakken door Castelnuovo en
Enriques, de theorie der algebra1sche krommen op algebrai:sche oppervlakken door Severi, het rationaliteitskriterium van Castelnuovo voor algebra1sche oppervlakken.)
[ 16] Loe. cit. 15, p. 82.
[ 17] E. Artin, Quadratische Karper im Gebiete der hoheren Kongruenzen, I und
II, Math. Zeit., 19 (1924).
H . Hasse, Abstrakte Begriindung der komplexen Multiplikation und Riemannsche Vermutung in Funktionenkorpern, Abh. Math. Sem. Hamburg,
10 (1934).
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[ 18] A. Weil, Sur !es fonctions algebriques a corps de constarites fini, C. R.
A cad. Sci. Paris, 210 ( 1940) .
[ 19] Voor het merendeel verschenen in de American Journal of Mathematics, de
Annals of Mathematics en de Transactions of the American Mathematical
Society.
[20] J. P. Serre, Faisceaux algebriques coherents, Ann. of Math. 61 (1955).
[21] A. Grothendieck, The cohomology theory of abstract algebraic varieties,
Proc. Int. Congress of Math. Edinburgh, 1958.
Teneinde enigszins een idee te geven van de aard van de generalisaties
willen wij het volgende opmerken. Beschouw een algebrafache affiene
varieteit. Deze is gedefinieerd door een ideaal in een polynoomring over
een grondlichaam. Dit ideaal is in de gewone algebra'ische meetkunde gelijk
aan zijn radikaal (of wortel); in de algebra'ische meetkunde van Grothendieck echter mag dit ideaal willekeurig zijn. Dit geeft tot gevolg dat in
de lokale ringen, behorende bij de punten van de varieteit, nilpotente elementen kunnen optreden. Dit is een stap, een andere is om het grondlichaam
in de polynoomring te vervangen door een ,.grondring". Deze twee
generalisaties lijken misschien onschuldig doch ze zijn zeer wezenlijk en
ingrijpend; door deze generalisaties is het enerzijds noodzakelijk om geheel
andere methoden te gebruiken, doch anderzijds is het door deze generalisaties ook juist mogelijk om nieuwe en meer natuurlijke methoden te
gebruiken. Met nadruk moet er op gewezen worden dat deze generalisaties
niet ,.voor het plezier van het uitbreiden" ontstaan zijn, doch dat ze noodzakelijk zijn om het wezen van de dingen te beschrijven en te doorgronden.
Als men bijv. aan systemen van varieteiten denkt dan ziet men al dat het
soms nodig is het grondlichaam door een ring te vervangen. Ook de nilpotente elementen zijn natuurlijk. Reeds bij zo een eenvoudig proces als
doorsnijden komen ze te voorschijn, doch er zijn nog vele andere en veel
meer wezenlijke gevallen waarbij ze niet verwaarloosd kunnen worden (o.a.
in het voorbeeld van Zappa).
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