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M ijne heren curatoren,
Mijnheer de rector magniftcus,
Mijne heren !eden van de senaat,
Mijne heren lectoren,
Dames en heren !eden van de wetenschappelijke,
de technische en de administratieve staf,
Dames en heren studenten
en voorts Gij al/en, die door het bijwonen van deze !es bl!Jk geeft
van Uw belangstelling,

Zeer gewaardeerde toehoorders,
,,Schep ruimte in Uw woning. Keer de bedreiging van Uw ruimtelijk
milieu." De ontwerpers van leuzen hebben de term ,,ruimte" ontdekt.
Dit woord verheugt zich tegenwoordig in een grate populariteit.
Anders clan oudtijds een term van wijsgeren en natuuronderzoekers is
het een woord geworden dat wij allen dagelijks hanteren. Leefruimte,
recreatieruimte, ruimtevaart. De betekenissen van het woord zijn
velerlei. De ruimte die men in zijn woonkamer wint door plaatsing
van een wandmeubel van merk A, is heel iets anders clan het werkterrein der astronauten. Het woord is sympathiek: dat de werkplaats
thans vaak werkruimte heet, begeleidt een humanisering van de
arbeidsverhoudingen. Het suggereert een hoge doelgerichtheid: een
speelruimte is gevuld met een kinderlijke wereld; een speelplaats doet
ons aan leegte denken. Ruimte is het tegendeel van chaos; ruimte betekent ordening, structuur, overzichtelijkheid en tegelijkertijd uitgebreidheid.

Dames en Heren,
Het kader van een les als deze biedt mij geen ruimte om dit woordenspel verder door te spelen. Toch zult U het woord ruimte dit uur nog
vaak moeten horen. Ik zal U namelijk spreken over een wiskundige
discipline waarin deze term herhaaldelijk gebruikt wordt, en wel de
functionaalanal yse.
Wat is functionaalanalyse? Het antwoord op deze vraag zal geen
definitie kunnen zijn. Een zich ontwikkelende wetenschap verandert
immers voortdurend haar vraagstelling en werkwijzen. Voor wiskunde
bestaat er bovendien geen scheiding tussen object en methode. Noch
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met een precieze afbakening van het werkterrein, noch met een inventarisering van de gebruikte werkwijzen kunnen wij een vak als
functionaalanalyse uitputtend karakteriseren. Ik zou me clan ook van
de beantwoording van de gestelde vraag af kunnen maken met een
variant op de bekende uitspraak: ,,Meetkunde is datgene wat de grote
meetkundigen meetkunde noemen, om sentimentele en andere redenen". U zoudt clan van mij horen: ,,Functionaalanalyse is de naam die
Naimark, Szokefalvi Nagy, Lorch of Laurent Schwartz (om willekeurig enige bekende beoefenaars van het vak te noemen,) aan hun
wiskundige bezigheden geven". U zoudt clan niets wijzer geworden
zijn.
Ook zonder te weten wat meetkunde precies is, zal men echter het
onderzoek van gelijkzijdige puntenstelsels tot het werkterrein van de
meetkundigen rekenen. Men krijgt immers al een beeld van een wetenschap door een beschrijving van de problemen die zij onderzoekt. Dat
een dergelijke beschrijving uiteraard onvolledig is en een voorlopig
karakter heeft, volgt uit hetgeen we zojuist opgemerkt hebben.
Ik zal bij mijn beschrijving van de functionaalanalyse ook andere dan
historische argumenten pogen te gebruiken. Het besef dat het gehoor
in meerderheid uit niet-wiskundigen bestaat, maakt het voor de
ambtaanvaardende mathemaat verleidelijk, het wildrijke jachtterrein
van de geschiedenis in te trekken en daar de bokken voor zijn tableau
te schieten. De buitenstaander, wiens kennis van de wiskunde voornamelijk bij gelegenheden als deze in stand gehouden wordt, mag
zich echter niet vergissen. De wiskunde is waarschijnlijk de wetenschap waarvan de beoefenaren zich bij hun dagelijks werk het minst
van de geschiedenis van hun vak bewust zijn. Het is trouwens nog de
vraag of een meer historische instelling voor de wiskundigen niet
eerder belemmerend clan inspirerend zou zijn.
Nu clan: functionaalanalyse is analyse; de basis ervan is het onderdeel
der wiskunde dat teruggaat op de door Leibniz en Newton ontwikkelde differentiaal- en integraalrekening. Verrijkt door Euler, Cauchy,
Lejeune Dirichlet, Weierstrass en Riemann groeide de klassieke
analyse in de vorige eeuw van een collectie van heuristisch gefundeerde
rekentrucs tot een zelfstandige, ,,strenge" wetenschap. Men moet
overigens de termen ,,strenge" of ,,exacte" analyse niet verstaan in de
betekenis van ,,onwrikbaar zeker" of iets dergelijks. De onderzoekers
van de grondslagen der wiskunde weten wel beter. De ,,strenge" vorm
betekent slechts dater een axiomatisch vastgelegd uitgangspunt en een
door allen aanvaard systeem van toelaatbare redeneringen is.
4

Het verschil tussen de klassieke analyse en de functionaalanalyse is
heel karakteristiek voor de moderne wiskunde. Op dit verschil richten
we nu onze aandacht. Bijna iedereen kent de functie sinus: aan een
reeel getal, a, dat het aantal graden van een hoek aangeeft, is toegevoegd een ander reeel getal, sin a. Kenmerkend voor de klassieke
analyse zijn nu vragen als: Voor welke waarden van xis sin x gelijk
aan ½? Bestaat de limiet van (sin x)/x als x naar nul nadert? (Deze
bestaat inderdaad en is gelijk aan n/180). Steeds gaat het in zulke opgaven over het gedrag van de functie sinus voor verschillende reele
argumenten. De reele getallen zijn de kleinste objecten van de
theorie; de functie is een relatie tussen deze ,,atomaire" objecten.
Aan de functionaalanalyse ligt een visie ten grondslag waarbij men de
functies als kleinste objecten beschouwt. Typerende vragen zijn nu:
welke functies hebben de eigenschap dat voor alle getallen x en y hun
waarde in x + y gelijk is aan het produkt van de waarden in x en iny?
En: van welke functies is de afgeleide gelijk aan de sinus?
Er is een volkomen analogie tussen de beide probleemstellingen. In de
vraag: ,,voor welke getallen is sin x = ½", is er sprake van een verzameling objecten, de getallen, en van een bekende afbeelding van deze
verzameling in zichzelf, namelijk het voorschrift: zoek bij ieder getal x de waarde sin x. In de vraag: ,, voor welke functies is de afgeleide
gelijk aan de sinus", is er weer sprake vaneen verzameling objecten, de
differentieerbare functies, en van een afbeelding van deze functies in
zichzelf, namelijk het voorschrift: zoek bij ieder functie de afgeleide
functie. De analogie gaat echter nog verder. Ook functies kan men
optellen en vermenigvuldigen; ook voor functies kan men een zinvol
limietbegrip invoeren.
Misschien werkt het verhelderend om hierbij aan de sociale psychologie te denken. lets dergelijks is daar, dacht ik, ook waar te nemen.
Van groepen kan men zeggen dat ze elkaar wantrouwen, vrezen of
haten. Nu zijn wantrouwen, vrees en haat van groepen wezenlijk verschillend van de gelijknamige relaties tussen individuen. Toch voldoen
ze aan dezelfde regels, bijvoorbeeld dat vrees haat kan opwekken. Zo
zijn ook de optelrelaties tussen getallen en tussen functies twee wezenlijk verschillende dingen. Ze heten echter met recht beide optelling,
omdat ze aan dezelfde regels voldoen. Eenzelfde gedachtengang die de
psychologen ertoe brengt theorieen te ontwerpen waarin groepen van
individuen als eenheden beschouwd warden, treedt in de wiskunde op
als men functies als ,,atomaire" objecten neemt.
Verzamelingen van functies of andere wiskundige objecten waarvoor
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relaties zijn vastgelegd, dat nu noemt men ruimten. Dit woordgebruik
komt overeen met de spreektaal waar ruimte structuur, ordening en
uitgebreidheid betekent. In de functionaalanalyse is er echter nog een
andere motivering voor het gebruik van deze term. Hierop zal ik
straks terugkomen.
Men zou de vraag naar de functies met als afgeleide de sinus ook aldus
kunnen formuleren: ,,Welke elementen uit de ruimte der differentieerbare functies worden door de afbeelding ,,differentiatie" afgebeeld op
de sinus?" De functies uit de ruimte zijn nu de kleinste objecten en de
afbeelding wordt gezien als een relatie tussen de functies. In dezelfde
taal luidt de vraag: ,,Voor welke getallen is sin x = ½?", als volgt:
welke elementen uit de ruimte der reele getallen worden door de afbeelding ,,sinus" afgebeeld op het getal ½?
Het lijkt mij nuttig het betoog thans met enige opmerkingen over de
terminologie te onderbreken. We gebruikten al enkele malen het
woord afbeelding. De betekenis die dit woord voor de wiskundigen
heeft, wijkt enigszins af van het alledaagse spraakgebruik. Men heeft
een afbeelding van een verzameling V in een verzameling W indien
men bij ieder element, a, van V een element van W aanwijst. Het aan a
toegevoegde element heet het beeld van a. Afbeelden in de betekenis
van toevoegen is niet in strijd met de spreektaal. Een vliegtuig afbeelden
is het toevoegen van een plaatje aan het voorgestelde vervoermiddel.
Het zelfstandig naamwoord afbeelding heeft in de wiskundige taal
echter uitsluitend een actieve betekenis. Het portret van een dierbare
voorvader heet in wiskundige taal een beeld van opa; de afbeelding
van opa daarentegen is de vervaardiging van het portret, indertijd,
door de fotograaf.
De overgang van de ruimte der getallen op de ruimte der functies
komt, zoals we zagen, neer op het kiezen van andere eenheden. Een
dergelijke stap kan men nu herhalen: men kan ook de afbeeldingen
van de functieruimte als eenheden beschouwen. Er ontstaan zo steeds
nieuwe wiskundige objecten: functieruimten, ruimten van afbeeldingen van functieruimten, enzovoort. Binnen de wiskunde zijn er geen
redenen dit proces ooit te stoppen.
Om het nu opgeroepen beeld van de steeds stijgende reeks van hogere
gezichtspunten aan te vullen tot een beschrijving van de functionaalanalyse moeten nog een tweetal facetten in de beschouwing betrokken
warden.
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Het eerste is dit. In de hedendaagse functionaalanalyse worden de
ruimten niet meer ingevoerd als de ruimte van de zus of zo functies.
Men definieert ze zonder de aard der elementen vast te leggen. Zo'n
definitie ziet er dan aldus uit: een ,,Banach-ruimte" of een ,,locaal
convexe lineaire ruimte" of . . . is een verzameling, waarvan de elementen voldoen aan die en die relaties. Deze relaties heten de axioma's
die de ruimte definieren. Ingeburgerd is het gebruik aldus vastgelegde
ruimten abstracte ruimten te noemen. Abstractie betekent aftrekking;
wat hier afgetrokken is, is de aard der elementen; wat overgeblevenis,
zijn hun relaties. Een verzameling van omschreven elementen, bijvoorbeeld functies, waartussen relaties bestaan die aan dezelfde axioma's
voldoen, heet dan een realisatie of model van de abstracte ruimte.
Het woord model heeft twee verschillende betekenissen. Als men deze
beschouwt vanuit de tegenstelling abstract-concreet zijn ze elkaars
tegendeel. Een modelspoorweg is niet de echte trein maar een namaak,
aftreksel, abstractie ervan. Modellen van moleculen, anatomische modellen zijn evenmin de concrete dingen die ze voorstellen. Juist omgekeerd is het met fotomodellen; het model van een schilder is allerminst abstract. Wat de kunstenaar op het doek creeert, ook al werkt
hij nog zo figuratief, is abstract tegenover de concrete vleselijkheid
van zijn model. In deze laatste betekenis gebruikt de wiskundige het
woord, indien hij spreekt over modellen van een axiomastelsel. De
functieruimten staan model voor de abstracte ruimten; ze zijn er een
model van.
Deze vorm van abstractie waarbij men van de aard der elementen
abstraheert, is een gevolg van de axiomatische methode die thans in
de wiskunde algemeen gebruikelijk is. Als men toch van de bestudeerde objecten geen andere eigenschappen wil en mag gebruiken clan
die welke men in de axioma's heeft vastgelegd, maakt men het zichzelf
gemakkelijk door ook geen andere kennis van de objecten, bijvoorbeeld dat het functies zijn, in de beschouwing te betrekken.
Het gaat in de hedendaagse functionaalanalyse dus om abstracte
ruimten. Een deel van de axiomatisch vastgelegde relaties, zoals optelling en vermenigvuldiging, zijn algebrai:sche relaties. Dit bepaalt het sterk algebrai:sche karakter van de functionaalanalyse. In
dat opzicht beantwoordt ze aan het door Hilbert gestelde ideaal van
de algebrai:sering der analyse.
De ruimten uit de functionaalanalyse bezitten naast de algebrai:sche
ook nog een heel andere structuur. Er is namelijk ook steeds vastgelegd wat het betekent dat twee elementen dicht bij elkaar liggen. Er
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is clan een limietbegrip: een rij elementen A1, A2, Aa, ... nadert tot een
element A, wanneer de elementen An op den duur willekeurig dicht
bij A komen. We duiden dit aan door te zeggen dater in de ruimte een
topologie is ingevoerd.
Het tweede facet dat we bij de beschrijving moeten belichten, bepaalt
in sterke mate de terminologie. Van de abstracte ruimten bestaan er
behalve de bedoelde analytische realisaties ook vaak eenvoudige meetkundige modellen, bijvoorbeeld vectoren in het platte vlak, of de gewone ruimte. Aan deze modellen ontleent men de aanschouwelijke
terminologie die men bij de abstracte ruimten gebruikt. Zo spreekt
men over de punten van de ruimte in plaats van over de elementen.
Een ander voorbeeld van een dergelijke overdracht van terminologie
is het gebruik van het woord ruimte zelf. V oor de heuristiek en dus
voor het begrijpen zijn deze aanschouwelijke termen een belangrijk
hulpmiddel. Men moet zich echter steeds bewust blijven dat deze
overdracht geen vertaalmechanisme is, waardoor iedere stelling uit het
meetkundige model ook in iedere andere realisatie geldt. De beeldende
terminologie is voor de wiskundige plezierig; wat hij doet moet
echter geheel en uitsluitend berusten op de axioma's.
Op grond van het voorgaande wagen we ons aan de volgende omschrijving: de fonctionaalanalyse bestudeert abstracte ruimten, waarvan de structuur steeds gemengd algebra:isch-topologisch is. De bedoelde modellen van deze ruimten zijn verzamelingen van foncties en
afbeeldingen, die uit analytische problemen voortkomen. De taal en
de inspiratie van de beoefenaars zijn sterk ontleend aan eenvoudige
meetkundige modellen van dezelfde abstracte ruimten.
Op dit moment moet ik U confronteren met een controverse in de
opvattingen over taak en wezen van de wiskunde. Deze controverse
kan ik het best bij U introduceren aan de hand van een allegorie, een
allegorie in twee taferelen.
Het eerste tafereel stelt een rechtszaal voor. Het is de zittingszaal van
de inquisitie, die gedachten, uitlatingen en handelingen moet opsporen en berechten welke niet stroken met het orthodoxe geloof in de
materide vooruitgang. In de beklaagdenbank zitten wiskundigen; hun
namen bij de burgerlijke stand doen niet ter zake. In het rijk der wetenschap heten zij allen Nicolas Bourbaki. De aanklacht tegen Bourbaki
is fel en omvangrijk. ,,Hij misbruikt zijn wiskundige capaciteit voor
nutteloze theorieen, en verleidt anderen hetzelfde te doen. Met minachting kijkt hij neer op de alledaagse realiteit. Concrete problemen
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zijn voor hem oninteressant. Door zijn stokerijen aangezet hebben
vele wiskundigen zich onttrokken aan hun dienende taak en hebben zij
zich verslingerd aan zinloze abstracties. Door hem is de wiskunde vervreemd van haar numerieke basis en verworden tot een verbaal spel.
De jeugd betovert hij met fraaie praatjes; hij vervormt haar tot een
gezelschap steriele perfectionisten". We zullen dit tafereel nu laten
voor wat het is; de aanklacht gaat nog een hele tijd zo door; een verdediging is bij inquisitietribunalen niet gebruikelijk; het vonnis
interesseert ons niet.
Het tweede tafereel toont ons tezelfdertijd Bourbaki op de top van zijn
abstracte Olympus. (Voor veelvoudige persoonlijkheden als hij is een
dergelijke bilocatie geen kunst). Dair vindt hij vreugde in de heldere
en wel onderscheiden ideeen der abstracte theorie. Tegenover de pragmatische instelling van de worstelende technische wereld, biedt hij zijn
adepten toegang tot de puur esthetische sferen der zuivere gedachten.
Zijn zendelingen trekken uit over heel de wetenschappelijke aardbol
en maken veel bekeringen. Tolerantie is niet de krachtigste trek van
zijn beweging.
Ook bij dit beeld zullen we niet lang stilstaan. De gehele allegorie is
trouwens sterk gechargeerd, zoals ik geloof, dat de hele controverse
voortdurend schromelijk overdreven wordt. Natuurlijk heeft de aanklager in het proces tegen Bourbaki gelijk als hij de wiskundige op
zijn dienende taak wijst; evenzeer echter heeft hij ongelijk als hij
vanuit buiten de wiskunde staande, maatschappelijke, normen meent
te kunnen vaststellen welke wiskundige resultaten ooit voor toepassingen nuttig zullen zijn. Natuurlijk heeft Bourbaki gelijk als hij
vrijheid voor de wetenschap opeist, als hij stelt dat iedere verduidelijking van de wiskunde zin heeft. Overkoepelende theorieen en verbanden tussen ververwijderde delen van de wiskunde, zijn een wezenlijke verbetering van onze kennis. Ongelijk heeft hij echter indien
zijn stijl de wiskundigen ertoe brengt de natuurwetenschappen te
verachten en de daar gestelde vragen voor minderwaardig te verklaren. Wiskundigen met een dergelijke instelling voelen dan niet meer
de verantwoordelijkheid om naar best vermogen te antwoorden op
aan hen gestelde vragen. Ze komen er zelfs vaak toe ook in de wiskunde de moeilijke problemen te ontlopen. Ongelijk heeft Bourbaki
in hoge mate als hij een taalkundige barriere opwerpt tussen de wiskunde, zijn wiskunde, en de natuurwetenschap. Daardoor verliest de
een zijn rijkste bron van inspiratie, de ander zijn belangrijkste gereedschap.
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Het geschil tussen beide stijlen beroert de hedendaagse wiskundige
wereld en de functionaalanalyse bevindt zich in het spanningsveld der
beide opvattingen. Zij wordt bedreven door aanhangers van beide
stijlen. Delen van de functionaalanalyse blijken voor de toepassingen
uiterst zinvol; delen lijken vooralsnog zinloos; somrnige stukken zijn
fraai; andere echter esthetisch onbevredigend maar nuttig als hulpmiddel in verschillende gebieden van wetenschap. Het abstracte uitgangspunt zoals wij dat geschilderd hebben, biedt mogelijkheden om
alleen in abstracte kaders te werken zonder de vraag naar zinvolle
modellen nog ooit te stellen. Dit is een gevaarlijk en steriel standpunt.
Hetzelfde abstracte uitgangspunt heeft ons evenwel ook overkoepelende inzichten gebracht, die een wezenlijke bijdrage tot onze wiskundige kennis betekenden; en dit zoeken naar algemenere inzichten vindt
nog steeds voortgang. Enerzijds zijn er functionaalanalytische theorieen waarvan men zelfs met de meest stoutmoedige fantasie niet zou
kunnen aanduiden of en waar ze ooit toegepast zullen worden. Anderzijds is de functionaalanalyse steeds en hecht vergroeid geweest met
haar toepassingen. Zij is van belang voor alle problemen, waarvan de
wiskundige vertaling zich bedient van meerdere functies. De variatierekening, de theorie der integraalvergelijkingen en die der lineaire
differentiaalvergelijkingen zijn verrijkt door functionaalanalytische
beschouwingen. De problemen der variatierekening komen immers
steeds hierop neer: zoek uit een gegeven verzameling functies de
exemplaren waarvoor een bepaalde uitdrukking zo groot of zo klein
mogelijk is. In de theorie der integraal- of die der differentiaalvergelijkingen gaat het erom, uit een verzameling functies de elementen op
te sporen die door een bepaalde integraal- of differentiaaloperator op
een gegeven element worden afgebeeld. Ook buiten de wiskunde
worden functionaalanalytische methoden veelvuldig toegepast. Zo
behoort het thans in de quantummechanica gebruikte wiskundige
apparaat voor een groot deel tot het terrein der functionaalanalyse.
De talrijke toepassingen van de functionaalanalyse en haar verwantschap met de meest abstracte richtingen van de hedendaagse wiskunde,
geven aan de beoefenaren van dit vak een grote verantwoordelijkheid
voor de toekomst der wiskunde.

Zeer geachte toehoorders,
Dat de functionaalanalyse nuttig is, blijkt uit de genoemde toepassingen; dat ze soms zeer elegante gedachtengangen bevat hoop ik U
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te verduidelijken door bij U een probleem te introduceren en een
oplossing daarvan te laten zien. Allereerst moeten we de situatie
waarin het probleem zich zal voordoen, beschrijven. In de ruimten der
functionaalanalyse is, zoals we reeds opmerkten, steeds een naderingsbegrip aanwezig. Heel vaak is dit afkomstig van een afstand; bij ieder
tweetal elementen hoort clan een positief getal, dat we de afstand
noemen. Deze afstanden hebben dezelfde eigenschappen als die tussen
de punten van het platte vlak. Zo is de som van de afstand van A tot
B en die van B tot C nooit kleiner clan die van A tot C. Dat een rij
punten A1, A2, Aa, .. . naar een punt A nadert, betekent nu dat de rij
der afstanden A1A, A2A, AaA ... naar nul nadert.
We moeten verder beschouwen een afbeelding van een dergelijke
ruimte-met-afstand in zichzelf. Zo'n afbeelding, ook transformatie geheten, voegt aan ieder punt uit de ruimte een ander punt toe, dat we het
beeldpunt noemen. We spreken nu verder over een afbeelding die de
ruimte samentrekt, dat wil zeggen dat er een positief getal p, kleiner
clan 1 bestaat, zodat de afstand tussen de beelden van twee punten
hoogstens p keer de afstand tussen de punten zelf is. Gemakshalve
nemen we maar aan dat de verkortingsfactor p = ½is. De vraag die we
willen bespreken is nu de volgende: zijn er bij een samentrekkende
afbeelding punten die met hun beeldpunt samenvallen? Door de afbeelding wordt immers ieder punt uit de ruimte naar een of andere
plaats gestuurd; we vragen nu of er ook punten zijn die op hun plaats
blijven, vast blijven.
Nu, punten zijn er beslist niet. Immers een samentrekkende afbeelding
laat hoogstens een punt op zijn plaats. Als A en B namelijk beide vast
waren, clan was, daar A het beeld van A en B het beeld van B is, de
afstand van de beelden A en B hoogstens gelijk aan de helft van deafstand tussen de punten A en B zelf. Dit kan echter alleen indien de
afstand van A tot B nul is, met andere woorden indien A gelijk aan B
is. Er is dus nooit meer clan een vast punt. Dit betekent nog niet dat er
ook een is.
Als er echter een vast punt B zou zijn, clan had dit de eigenschap dat
voor ieder punt A de afstand van het beeld van A tot het beeld van B,
maar dat is B zelf, hoogstens de helft van de afstand AB zou zijn. Als
er dus een, nog onbekend, vast punt B zou zijn clan ligt voor ieder
punt A het beeld minstens de helft dichter bij B clan A. Als ik dit
beeldpunt nu nogmaals afbeeld, clan kom ik nog dichter bij B. Dit
brengt ons op een idee. We gaan uit van een willekeurig punt Ao; door
de afbeelding gaat dit over in A1. We herhalen nu het afbeelden. Bij de
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tweede keer afbeelden bekijken we in het bijzonder wat er met A1
gebeurt. Welnu: A1 gaat over in een punt, zeg A2. Bij de volgende
keer afbeelden gaan we nu speciaal na waarin A2 overgaat; dit zij
A3. A3 gaat clan over in A4. Zo voortgaande vinden we een rij punten
As, Aa, ... Als er nu een vast punt B zou zijn, dan zou de rij punten
A1, A2, Aa, ... naar B moeten naderen. Immers als de afstand van Ao
totB gelijkaandzouzijn, danzoudeafstand van de beelden van Ao en B,
dat zijn A1 en weer B, hoogstens ½d zijn. Nu is A2 het beeld van A1, B
nog steeds van B; de afstand A2B zou dus hoogstens ½A1B, dus
hoogstens ¼d zijn. Evenzo vindt men dat de afstand AaB hoogstens
td zou zijn. De afstand A4B zou hoogstens ii d zijn. De rij punten
A1, A2, Aa, ... nadert clan tot B, omdat de rij getallen ½, ¼, t, ~, ...
naar nul nadert.
Er is dus alleen een vast punt indien de rij A1, A2, Aa ... een limiet
heeft. De onderlinge afstanden van opeenvolgende punten in deze rij
zijn telkens minstens gehalveerd! Ruimten waarin alle dergelijke rijen
een limiet hebben noemt men ,,volledig". Ik ga hier niet op in, maar
wil wel opmerken dat de meeste ruimten uit de functionaalanalyse
deze eigenschap hebben. Is de ruimte volledig, dan heeft iedere samentrekkende afbeelding dus precies een vast punt; dit kunnen we vinden
door van een willekeurig punt de rij punten te bekijken waarin het
overgaat door de afbeelding achtereenvolgens eenmaal, tweemaal,
driemaal enzovoort uit te voeren. We noemen dit itereren. Het is net zo
iets als steeds dezelfde vraag stellen, tot het antwoord bevredigend is.
De gegeven oplossing is eigenlijk nog veel fraaier clan we hem beschreven hebben. De afstand dvan Ao tot het vaste punt Bis natuurlijk
niet grater dan de som van de afstanden AoA1 en A1B. Van de afstand
A1B weten we echter al dat ze hoogstens ½dis. Dus dis niet grater dan
AoA1 + ½d. Dus ½dis niet grater dan AoA1. Laten we de afstand AoA1
ook maar een naam geven, zeg r. Dan weten we dus dat de aanvankelijk
onbekende afstand d tussen beginpunt en gezocht punt hoogstens
2r is. Gebruiken we meetkundige terminologie dan kunnen we zeggen
dat het gezochte vaste punt B ligt binnen of op een cirkel met Ao als
middelpunt en 2r als straal.
Uit het feit dat de afstand A1B hoogstens ½dis, volgt nu dat deze afstand zeker niet grater dan ½'2r = r is. Het gezochte punt ligt dus ook
binnen of op een cirkel om A1 met straal r. Hebben we A2 gevonden
clan volgt uit het feit dat A2B kleiner of gelijk ¼dis, dat B ligt binnen of
op een cirkel met middelpunt A2 en straal ½r, Na de volgende stap is B
gelocaliseerd binnen of op een cirkel met middelpunt Aa en straal ¼r,
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Na iedere stap heeft men dus een expliciete schatting voor de mogeli jke afwijking tussen het gevonden punt An en het gezochte punt
B; en deze schattingen gaan snel naar nul. Voor numerieke benaderingen is <lit wel het mooiste <lat men zich wensen kan !
We merken op <lat we nergens iets van de algebraische structuur gebruikt hebben. De besproken methode is zuiver topologisch. Ze kan
echter gebruikt warden om de unieke oplosbaarheid van bepaalde
integraal- of differentiaalvergelijkingen aan te tonen; maar tevens om
de oplossingen ervan numeriek te benaderen. Zij staat bekend als ,,het
beginsel van de contraherende afbeelding" en is afkomstig van een der
grondleggers der functionaalanalyse, de grate Poolse wiskundige
Stefan Banach, die hoogleraar was in Lw6w.
Banach neemt in de functionaalanalyse een centrale plaats in. In zijn
in 1932 verschenen boekje ,, Theorie des operations lineaires" verschijnt de functionaalanalyse in de abstracte gedaante, die we in het
eerste halve uur van deze les geschetst hebben. Veel begrippen uit de
functionaalanalyse moeten in een vroeg stadium besproken zijn in een
cafe in de Poolse stad Lw6w. Dit etablissement droeg de naam ,,Het
Schotse Koffiehuis"; het werd gefrequenteerd door de wiskundigen
van de universiteit en hun gasten. De koffievoorziening was daar kennelijk minder perfect georganiseerd clan aan ooze hogeschool. Op
initiatief van Banach hielden de wiskundige bezoekers een boek bij,
waarin zij problemen en allerlei opmerkingen daarover noteerden.
Vaak werd een goede oplossing door de steller van een probleem met
een of twee £lessen wijn gehonoreerd. Sommige van de gestelde problemen zijn echter nog steeds niet opgelost. De waard van het koffiehuis beheerde <lit geschrift, zodat iedere wiskundige uit Lw6w of van
elders die het cafe bezocht, toegang had tot het manuscript. Van de
functionaalanalytici van wie bijdragen in het boek voorkwamen,
moeten naast Banach vooral genoemd warden Mazur en Steinhaus.
Gelukkigerwijs is het manuscript van het ,,Schotse boek" niet in de
oorlog te gronde gegaan. Ulam, zelf auteur van vele in het manuscript voorkomende problemen, heeft het later in het Engels vertaald
en verspreid. Aan ons biedt het een boeiende blik op het dagelijkse
werk van een van de belangrijkste wiskundige scholen van deze
eeuw.
Het verwijt <lat men in de moderne wiskundige taal veel van de oorspronkelijke inspiratie niet kan weergeven, is ongetwijfeld juist. Vandaar <lat de wiskundigen steeds zoveel tijd besteden aan discussies.
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Gesprekken als in het Schotse koffiehuis in Lw6w vormen in alle wiskundige instituten een wezenlijk deel van de werkzaamheden. Terzijde
wil ik nog opmerken dat, juist omdat weergave van de overwegingen
die tot een bepaald inzicht of vermoeden hebben geleid, in de geschreven wiskunde niet goed mogelijk meer is, de mondelinge overdracht van resultaten en het persoonlijke contact van de wiskundigen
voor de bloei van de wetenschap van groat belang is. Colloquia, voordrachten en congressen nemen in het wiskundige leven een onvervangbare plaats in.

Waarde toehoorders,
Ik neem de vrijheid het laatste deel van deze les te wijden aan het
onderdeel der functionaalanalyse dat mijn speciale belangstelling
heeft: de theorie der Banach-algebra's. Dit zijn ruimten, waarin behalve een optelling en een vermenigvuldiging van elementen met
complexe getallen ook een vermenigvuldiging van elementen met
elkaar als algebraische operatie gedefinieerd is; het limietbegrip, de
topologische structuur, is afkomstig van een afstand. De vermenigvuldiging van de elementen met elkaar kan commutatief zijn, dat wil
zeggen dat voor alle elementen a en b de produkten ab en ba gelijk zijn;
dit hoeft echter niet. Men kent ook Banach-algebra's waarin voor
sommige paren van elementen de produkten ab en ba verschillen. De
vierkante matrices, of de, voor de fysica zo belangrijke, begrensde
operatoren in een Hilbertruimte leveren voorbeelden van dergelijke
niet-commutatieve Banach-algebra's.
Een van de markantste toppen in het landschap der Banach-algebra's
is de representatietheorie voor commutatieve Banach-algebra's. De
schepper hiervan is de Russische functionaalanalyticus Gelfand; belangrijke bijdragen ertoe leverden ook zijn landgenoten Shilov en
Naimark. Deze representatietheorie geeft ons een inzicht in alle commutatieve Banach-algebra's die mogelijk zijn. Een algemene representatietheorie voor niet-commutatieve Banach-algebra's behoort nog
tot de wensdromen van degenen die zich met Banach-algebra's
bezighouden.
Zeer sprekend voor de voordelen van de abstracte aanpak is het licht,
dat vanuit de Gelfandtheorie valt op de klassieke analyse. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk met gebruikmaking van Banach-algebra's een
bewijs van de beroemde Tauberstelling van Wiener te geven, dat geheel berust op verificatie van voor de hand liggende uitspraken.
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Wieners originele bewijs van deze belangrijke stelling uit de Fouriertheorie was uiterst spitsvondig en daardoor zeer moeilijk. Dankzij
Gelfand is het resultaat nu ook toegankelijk voor wiskundigen die niet
het geduld, de smaak, of de capaciteiten hebben om al Wieners geniale
stappen te doorzien. Natuurlijk moet voor deze eenvoudigheid een
prijs betaald worden: de Gelfandtheorie maakt gebruik van transfiniete inductie, een bewijsmiddel dat niet door alle wiskundigen
wordt erkend.
Het is geenszins mijn bedoeling U verder mee te nemen op een
sightseeing trip langs een aantal belangrijke resultaten uit de theorie
der Banach-algebra's. Integendeel, ik wil mijn, en hopelijk ook Uw
aandacht richten op een bepaald aspect en wel op de verhouding tussen Banach-algebra's en iets tamelijk vertrouwds: de complexe getallen. De complexe getallen zijn zelf een voorbeeld van een Banachalgebra; welhaast het eenvoudigste voorbeeld dat er is. Maar met de
opmerking dat de complexe getallen een eenvoudig model van een
Banach-algebra zijn, is het verband tussen Banach-algebra's en complexe getallen allerminst volledig aangeduid. In iedere Banachalgebra zit namelijk ook een deel dat er net zo uitziet als, isomorf is
met de algebra van de complexe getallen. (:We spreken slechts over
Banach-algebra's met een eenheidselement.) Alle Banach-algebra's
zijn derhalve te beschouwen als uitbreidingen der complexe getallen.
Nu zijn ons van de complexe getallen vele, vaak diepliggende eigenschappen bekend. Van Banach-algebra's weten we veel minder. Er
bestaan echter verbanden tussen de complexe getallen en de Banachalgebra' s. Het ligt daarom voor de hand om te proberen ooze kennis
van de complexe getallen te benutten om meer over Banach-algebra's
te weten te komen. De wiskundigen proberen zelfs voor de Banachalgebra's net zulke mooie resultaten te verkrijgen als voor de complexe getallen gelden. V ooral de theorie der complex-analytische
functies komt voor een dergelijke onderneming in aanmerking.
Omdat er tweeerlei verband bestaat tussen de complexe getallen en de
Banach-algebra's, staan er ook in principe twee wegen open om voor
de Banach-algebra's tot een theorie van analytische functies te komen.
De eerste, ook historisch, gaat uit van het feit dat de complexe getallen een speciaal geval, een model van een Banach-algebra zijn. Dit
uitgangspunt brengt de onderzoeker ertoe te trachten alle redeneringen
uit het speciale model der complexe getallen in de abstracte algebra
zoveel mogelijk te kopieren: men kiest clan de weg der analogie. De
andere methode ziet Banach-algebra's als uitbreidingen van de com-
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plexe getallen. In het deel der Banach-algebra dat isomorf is met de
complexe getallen zijn alle resultaten uit de theorie der complexanalytische functies reeds geldig. Het komt er nu op aan deze resultaten in het overige deel van de algebra voort te zetten, uit te breiden.
De beide uitgangspunten leiden tot geheel verschillende theorieen.
Aan beide mogelijke functietheorieen heeft men inderdaad gewerkt.
De tweede aanpak lijkt mij op dit moment echter de vruchtbaarste.
Toch komt men ook hier voor grote moeilijkheden te staan. Met name
doet zich het probleem voor een beschrijving te vinden waarin men
kan weergeven welke meerwaardigheden optreden bij analytische
voortzetting van functies. Mijn leermeester De Bruijn wees de weg uit
deze moeilijkheden met de invoering van ruimten die de bij Banachalgebra's passende generalisatie zijn van de Riemannse oppervlakken
uit de theorie der complex-analytische functies.
Dames en Heren,

Op dit moment nu er een nieuw en moeilijk stuk wiskunde in het
verhaal binnentreedt, wil ik mijn vage schildering van enige trekken
van de functionaalanalyse beeindigen. Een gids door de geschiedenis
van dit vak hen ik niet geweest; ik heh U niet eens verteld hoe de
naam functionaalanalyse ontstaan is. Mijn voornaamste doel is geweest U te laten zien dat de uitgangspunten van het vak in wezen eenvoudig zijn. Ook een eenvoudige visie kan in ooze denkwereld de
ruimte scheppen voor diepzinnige en vruchtbare theorieen.
Ik heh gezegd.
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