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sprekendvinden.Ookhelpthet omwatnaïef te zijn, omniet alle
geëffendepaden tekennen. Jemoethet lef hebben–deel van in-
tuïtie – in je eigenweg te geloven.En jemoetdurven te gokken.”

Gokken?
“Indezoektochtnaardewiskundigewaarheid zijn goedegok-
kenaltijd ergbelangrijk gebleken.Gokkenbetekent inwis-
kundevaak ‘erg verschillendezakenendomeinenmet elkaar
durven te verbinden’.
“Zo’ngoedegokhangtuiteraard samenmet eendiepgra-

vendekennis, eenautonoomenonconventioneel denkpatroon,
inzicht. Enmet creativiteit. Je kuntnietuitblinken inwiskunde
als jeniet creatief bent.NeemdeBernoulligetallen.Deverban-
dendie jedan legt, hebbenmetal deze eigenschappen temaken.
Zo’n samenspel van factorengeldt indekunst ook, geloof ik.”

Deed u zo’n goede gok toen u tot deWeilvermoedens
kwam?Het baanbrekendewiskundig bewijs leverde u 35
jaar geleden de prestigieuze Fieldsmedaille op en lag aan
de basis van uw uitnodiging voor Princeton.
“Ook ikhebeenconnectie aangebracht tussen tweedomeinen
vandewiskundedieophet eerste gezichtnietmet elkaarwaren
verbonden, ja.Datwaseenmoment vanpure schoonheid.
(schrijft ophet bordweerallerhande formules op)
“Wat indewiskundeooknogpure schoonheid is, is dat zodra

ietswiskundig is bewezen,het ookwaarheidwordt.Vectoren
kunnenveranderen, bewijzenniet.Watwij bewijzen, blijft
voortbestaanendan is erwel sprakevan ‘nut’.Onzebewijzen
dienen tot ‘nut’ vanalle volgendedenkers.
“Anderzijds: eenautoriteit bestaat inonsvakniet. Een fout is

een fout.Ookals eengrote enbekendewiskundigediemaakt.
Die zekerheidhoudt jemetbeidevoetenopdegrond.”

U vindt jonge denkers erg belangrijk.
“Ikwasopmijnbest tussenmijnvijfentwintigste enmijnvijfen-
dertigste.
“Jongemensenhebben inspiratorennodig.Deboekenvan

hetmiddelbaaronderwijs zijndoorgaans slecht en stellenwis-
kunde fout voor.Als ik tijdensmijn jeugdniet in contactwas
gekomenmet een leraardiemijn talent spotte, zat ikhierniet,
enweet ik zelfsnietwat er vanmewas terechtgekomen.”

Hoezo?
“InBrusselwas ikbij de scouts.MijnheerNijs, de vader vaneen
scoutsvriendje,was leraarwiskunde. Ikwasveertien toenmijn-
heerNijsmemijneerstewiskundigeboekaanreikte:SetTheory
vanBourbaki. Ikbenmetdatwerkminstens een jaar zoet
geweest.Nee,Bourbaki is geenpersoon.Het is denaamvaneen

kverwachtudan indeEinstein
Drivenummer 1’, schrijft Pierre
Deligne in zijn laatstemail. ‘Uvindt
me inhet oudste gebouwvanhet
instituut, onderdeklokkentoren.’
Dat Institute forAdvancedStudy
ligt nabij deprestigieuzeuniversi-
teit vanPrincetonenherbergt vier
scholen:Wiskunde,Historische
studies,Natuurwetenschappenen
SocialeWetenschappen.Aldekt
hetbegrip ‘scholen’ de ladingvan
dezeonderzoeksinstellingenniet.
Erwordt er indit groeneoord, op
noggeen tweeuurmetde treinvan
NewYork, geen les gegeven.Wel

wordt er gestudeerd, onderzocht enuitgewisseld, envindener
seminaries en lezingenplaats.Alle ‘studenten’ hebbenbinnen
hunvakgebiedal blijk vanuitmuntendheidgegevenenmin-
stens eendoctoraatbehaald.
Inhet instituutwerken27permanente leden–onderwie

Deligne. En ronddezewetenschappelijke elite verzamelenzich
jaarlijksnogeens 150 losse talentenvanoveral.Ookdit nog: in
ditzelfdeoordvanconcentratiewijddeAlbertEinstein zich in
zijn laatste jarenaandeuitdiepingvanzijn relativiteitstheorie.

Hoedewiskundeknobbel vanDelignewerkt, is zelfs voorwie
mathematicaophethoogsteniveaudoorgrondt, nietmakkelijk
te vatten.Alleenal omeen fractie vanzijn vakgebied te vatten
heb je gespecialiseerdewiskundestudiesnodig.
Tijdenshet interviewvergeetDelignedat af en toe. Pratend

overdeeindigheidvan lichamenen ‘cohomologie’ stapthij naar
het zwarte schoolborden tekentmetkrijt formulesuitwaarvan
hijmeentdat ze simpel zijn,maardie elkebuitenstaandermet-
eenhet gevoel gevenmidden ineenopnamevanTheBigBang
Theory te zijnbeland, dekomische tv-seriewaarinvier vrienden
kickenopdehoogste regionenvandenatuurwetenschappen.
ZoookDeligne.Alshij, bijna zeventig, over zijnwerk spreekt,

glunderthij als een jongeman, verliefdopdewetenschap.
“Brede lagenvandebevolkingzoudenmeervanwiskundigen

moetenhoren.Wezoudenmeer inde samenlevingaanwezig
moetenzijn.Alsmensenonsvakeroveronze liefde zouden
horenpraten, zoudenzebegeesterdkunnenworden.Daarom
zal ikproberenude schoonheidvanwiskundeuit te leggen.”
Deligne spreektEngelsmet eenFransaccent. En last vele stil-

tes inalshij spreekt.

Stel dat beauty in the eye of the beholder is. Hoe kan
iemand die geenwiskundeknobbel heeft, dan de schoon-
heid vanwiskunde beleven? Die schoonheid is toch niet
esthetisch?
“Allicht ligt eenvandegrote verschillen tussenwiskundeen
kunst juist inhet feit dat de schoonheiddiemathematici aan
hunvakbeleven, zeldendoorbuitenstaanderskanwordenerva-
ren.De schoonheid ligt indebeoefeningervan.Daaromkaneen
buitenstaanderamperbegrijpenwaaromwij onsvakzomooi
vinden.Dat is demoeilijkheid, datwij die liefdeniet overge-
bracht krijgen.Het is gemakkelijkeromeenmoeilijke stelling
uit te leggendanomduidelijk temakenwaarindie aantrek-
kingskracht vanzuiverewiskundenuprecies schuilt.”

Waarin schuilt de aantrekkingskracht vanwiskunde?
“Vanzuiverewiskundegaaneenenormeschoonheid eneen
onuitputtelijkekrachtuit. Enwiskunde isplezierig.”

Waarom zegt u zuiverewiskunde?
“Omdat ikover zuiverewiskunde spreek, niet overde toepassin-
gen.Het is eenmisverstand tedenkendatwij ookbezig zijnmet
hetnut vanonswerk. Zuiverewiskundegaat omde fundamen-
tele kennis enhetbegrip vandewerkelijkheid, omhetdenken,
de theorie, deontstellendekracht van logica…Waterdaarna, in
depraktischewereld,metdatdenkengebeurt, is irrelevant.”

Wiskunde bestaat al zo lang als demensheid. Toch zijn er
nog vele onopgeloste vraagstukken.Waaromduurt dat
denken zo lang?

“Wiskundevertrekt vaneenvoudigebouwstenen,maarhet
geheel vormteencomplexbouwwerk. Zobestaaner inderdaad
talrijke – schijnbaar simpele – vraagstukkendie al eeuwenlang
gesteldworden, enwaarvoorwenogaltijd geenoplossingheb-
ben.Hoeouder zo’n vraagstuk, hoe interessanter.Als vele grote
geestenover eenvraagstukhebbennagedacht engeschreven, is
het ontzettendplezierigom je indiezelfdematerie te verdiepen.”

Hebt u een voorbeeld van zo’n eeuwenoud vraagstuk?
(begint ophet bord ingewikkelde formules te schrijven enverstrekt
er ditouitleg bij)
“Misschienkunnenwiskundigenmoeilijkmetwoordenpra-

tenomdat zedenken ingetallen, aantallenen formules, in lijnen
envectoren, afstanden lengte. Indimensies.Wiskundebestaat
al zo langalsdebeschaafdemensheid .Maarwiskundigenheb-
benweinig ervaringmethet formuleren in ‘mensentaal’.
“Mijnvrouwvindthet altijd grappigals ze eengroepjewis-

kundigenmet elkaar ziet praten. Zeweet al dathet omwiskun-
digengaat, nogvoor zeookmaar iets vanhungesprekheeft
opgevangen.Wie invermoedens, getallen, formules, axioma’s
enmeetkundige figurendenkt, gebruikt zijnhandenveel.Met
onzegebarenproberenwe te vertalenwatwezien.
“Maarookonderwiskundigenbegrijpt langniet iedereen

elkaar. Ikbeneengeometricus, geometrie is de taal van licht,
geluid, vormenruimte. Iemanddie zich in rekenkundeenalge-
braverdiept, ziet nietwat ik zie.Omgekeerdgeldthetzelfde.”

Wat ziet uwat een specialist in een anderwiskundig vak-
gebied niet ziet?
“Oh.Veel.Voormij betekenendepriemgetallen691 en3617bij-
voorbeeldontzettendveel. Iemandzondergeometrischegeest
zal bij die getallenalliuchtniet de linkmetEuler leggen, debe-
langrijkstewis- ennatuurkundige (Zwitserland)vandeacht-
tiendeeeuw.EnookdegetallenvanBernoulli (naardeZwitserse
wiskundige JakobBernoulli, 1655-1705) erniet bij betrekken.
“Eengesigneerd schilderij vertelt een specifiek verhaal, is aan

éénschilder – zijn tijd, stijl, context en referentiekader – verbon-
den.Voorwiskundigenbevatten, per specialisatie, bepaalde
getallenzo’nauteurshandtekening.”

Als getallen handtekeningen hebben zoals schilderijen,
kunnenwe dan over wiskunde spreken als over een vorm
van kunst?
“Ikdenkdat goedewetenschappers engoedekunstenaars
bepaalde eigenschappengemeenhebben.Zoals intuïtie. Intuïtie
is eengevoel dat je kunt trainen.Hetheeftmet eencombinatie
vankennis, inzicht eneenopengeest temaken. Jemoetopen-
staanvoordewereld, enhetbest zoweinigmogelijk vanzelf-

Wiskunde en fysica leven weer. Met dank aan François Englert, en
aan Stromae, die graag zijn passie voor getallen en geometrische
figuren laat blijken. Waarin schuilt die aantrekkingskracht, vroeg
Margot Vanderstraeten zich af. Ze toog naar het Amerikaanse
Princeton, waar de Belg Pierre Deligne (69) op topniveau de liefde
bedrijft met cijfers en formules.
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geheimwiskundiggenootschap, geboren inde jarendertig, in
Parijs.DegroepvanBourbakipleitte, niet zondergevoel voor
humor, voor een structurelere enmeerhelderewiskunde.
“MijnheerNijs is voormij belangrijker geweest dandemid-

delbare school.Goede lerarenzijnonmisbare schakels. Ze
detecteren talent envoedennieuwsgierigheid.Maardat kunnen
zealleenals zeopeenwiskundige cultuurkunnen terugvallen.”

Wat is er zo fout aan de lessen op demiddelbare scholen?
“Opschoolmoet je vooral antwoordengeven.Terwijlwiskunde
omhet stellenvanauthentiekevragengaat.Herhalenwat er
staat, kopiërenwatde –vaakdodelijk saaie en incompetente –
boekenzeggen, is geenwiskunde.
“Wiskundewordt inmiddelbare scholenookveel te vaakals

filter gebruikt.Wiebiologiewil studeren,moet eenaantal uren
wiskunde inzijnprogrammaopnemen.Die leerlingenzijnniet
gemotiveerdenzorgenvoorkwaliteitsverlies.Daaromzijn
seminaries zoprettig. Zewordenalleenbijgewoonddoormen-
sendieuit eigen initiatief komen luisteren.Hetniveau ishoger.
“Mijnbroer, zeven jaarouderdan ik, heeft inmijn jeugd trou-

wensookeenbelangrijkere rol gespeelddande school.Hij liet
mede thermometerontleden. Ik leerde, indevrieskou, dat
minuséénmaalminuséénplus éénwerd.Alleenal dat feit intri-
geerdemeenorm.Hoekanhetdatminmaalminpluswordt?”

U zei zonet: ermoet eenwiskundige cultuur voorhanden
zijn.Wanneer spreekt u van zo’n cultuur?
“Als een samenlevingvoldoendeaanspreekpuntenvoorde
hogerewiskundekent; als kennis enbezieling, ophoogniveau,
voorhandenzijn. Zo’n cultuur schep jeniet in eenhandomdraai,
ze ishet resultaat vaneen lange traditie.
“Inde jarenzestig enzeventigblonkdeuniversiteit van

Brussel uit inwiskunde.VooraanstaandeBelgischewiskundi-
gengavener seminaries vanhoogniveau.Uiterstmotiverenden
inspirerendwasdat. Extreembelangrijk.
“Inmijn tijdheeftmijnheerNijsme incontact gebrachtmet

deuniversiteit vanBrussel, énmetdebriljanteprofessor
JacquesTits. Ikwoondediens lezingenal bij vanafmijn zes-
tiende.Tijdens eenvanTits’ collegeswas ik afwezig. ‘Waar is
Deligne?’, vroeghij. ‘Op schoolreis’, antwoorddende studenten.
‘Danstellenwedit collegeuit tot volgendeweek’, besloothij.
“Tits steldeme laterdanweer vooraanAlexandre

Grothendieck, eenvandegrootstewiskundigenvande twintig-
ste eeuw. InParijs, aanhet Institut desHautesEtudesScienti-
fiques, heb ik jarenlangmetGrothendieck samengewerkt.
“Dat klimaat,waarin je zuchtnaarkenniswordt gedetec-

teerd, gemotiveerdénnoodzakelijkwordt gevonden, is onmis-
baar voor talent, envoor een samenlevingdie intellectuele kwa-
liteit, denken,hoog inhet vaandel draagt.”

Is er in België van een goed ontwikkeldewiskundecultuur?
“Belgiëdoethetniet slecht,maar slaagt erniet indebestewis-
kundigenen fysici inhet land tehouden.Kijknaarmij ofnaar
mijnBelgische collega JeanBourgainhier inPrinceton, ookeen
Fieldsmedaillewinnaar, ookuitBrussel.OfnaarTits, eveneens
winnaar vandeAbelprijs is.Hij gingeerst inBonnwerken,
daarna inParijs.Diebraindrain is inmeerdere landeneen
probleem.”

Hoe doen andere landen het?
“InEuropa staat Frankrijk opéén.DeFransenhebben, endat
begonalbij deonderwijshervormingenvanNapoleon, een
sterke traditie inwiskunde.
“VoordeTweedeWereldoorlogprijkteDuitslandbovenaan.

Maarvele grote Joodsedenkers, ookwiskundigen,hebbenhet
landverlaten, ofhaaldenhet eindevandeoorlogniet.
IntellectueelDuitslandheeft die achterstandnog steedsniet
ingehaald.
“Wereldwijd zijndeVerenigdeStatende sterkste speler.

Chinabegint zich teprofileren.Ruslandwas sterker tijdenshet
communismedanvandaag.Mijnvrouw isRussische.Mijn
schoonvader is eenRussischwiskundige.Tijdenshet commu-
nismegoldwiskundeals eengeestelijke vrijhaven.Het regime
hieldalles indegaten,maarvandiemathematische taal
begreephetniets.Dedictatuurheeft opdiemanier een sterkere
wiskundige cultuurbevorderd.Maaruiteraard is eengrootdeel
vande Joods-Russische intelligentsiahet landuitgevlucht.”

Ugeeft een deel van het prijzengeld vanAbel aan een
school inMoskou?
“Vandeprijzendie ikhebgewonnen,heb iknooit het gevoel
gehaddat zemij persoonlijk toekomen.Zekomendewiskunde
toe. En inRuslandkanmetnamehetDepartementWiskunde
aanhetHigh InstituteofEconomics structurele steungebrui-
ken.De schoolheeft zes jaar geleden inmoeilijkeomstandighe-
deneenwiskundedepartementopgezet. Erworden jaarlijks
slechts vijftig studenten toegelaten. Zo schep jekwaliteit. Enzo
krijgt dewiskundige cultuur, die in elkaar gestortwas,weer voet
aandegrond.”

Uwmeterslange bureau is bezaaidmet honderden arti-
kels. Er staat in uw kantoor geen computer.
“Ikwerkmetpenenpapier, enmet een schaar en
Scotchplakband. Ik schrijf allesmetdehand. Ikkanalleen
schrijvenendenken tegelijkertijd. Tikkenendenkenkan ikniet
tegelijk. Ikbeneenproduct vanmijn tijd.
“Ookmails schrijf ik eerstmetdehand.Mijn secretaresse tikt

zeuit. Ikherlees ze.Als erwijzigingenmoetengebeuren, knip ik
dieuit de tekst, enplak ik ernieuwe, betere engenuanceerdere
formuleringenover.”

De technologie gaat snel. Zal de toekomstigewiskunde
ook snel gaan?
“Datweet ikniet. Ikbenergpessimistischgestemdalshet over

de toekomst vandewereldgaat.Deaarde is opgebruikt. Erkomt
geeneindeaanbevolkingsgroei, de economischeenecologische
crisesnemen toe, denatuurlijke rijkdommenzijnuitgeput…Dat
zijn vreselijke cijfers.
“Enmet betrekking tot de toekomst vandewiskunde: ik ben

bang datwiskundigen almaar gespecialiseerder zullenwor-
den.Het is niet goed omsteeds verder te specialiseren en te
fragmenteren. Talrijke kleine hokjes kunnenhet grotere beeld
bedreigen.
“Indit instituut ontmoetenwetenschappers vandevier scho-

lenelkaar.Dat zorgt voor eenkruisbestuivingdie verruimenden
inspirerend is.Wetenschappers zoudenmeermet anderedisci-
plinesmoeten samenwerken.Al snap ikdatdit geengoed idee is
voorde fondsenwerving. Exactewetenschappersdiemet
humanewetenschappers verbroederen,wordenals verdacht
beschouwd.Tochgeloof ikdatdiemixwezenlijk is.”

En demix der geslachten?
“Er zijnuitmuntendevrouwelijkewiskundigen.Erwerkener
hiermeerdere.Maarallepermanente ledenvandit instituut zijn
inderdaadmannen.
“Ik vermoeddatmannenegoïstischer zijn.Mannenkunnen,

zoals ikdathebgedaan,makkelijker alles opofferen tenvoor-
dele van, indit geval, dewiskunde.Hunvak,hunpassie, hun
missie ishet enigedat centraal staat.Met alle voor- ennadelen
vandien.”
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Wiskunde,
c’est formidable

Bio

1944 geboren in
Brussel
1966 studeert af
aan de ULB
● werkt samen met
Alexander Grothen-
dieck, de grootste
Europese wiskundige
van de 20ste eeuw,
aan het Parijse Insti-
tut des Hautes Etu-
des Scientifiques
1978 Fieldsmedaille
(voor wiskundigen
onder de 40 jaar)
voor zijn baanbre-
kende bewijs van de
Weilvermoedens
● wordt vast lid van
het Amerikaanse In-
stitute for Advanced
Study in Princeton
2004 Balzan Prize
(750.000 Zwitserse
frank) voor baanbre-
kend wetenschappe-
lijk werk ten bate van
de samenleving
2008 de Wolfprijs
voor wiskunde
(100.000 dollar)
2013 de Noorse Abel-
prijs (zeg maar de
Nobelprijs voor wis-
kund; bijna 1 miljoen
dollar)
● wordt door vele
collega’s ‘de aller-
grootste’ genoemd

‘U kunt zich niet voorstellen
hoeveel de priemgetallen 691
en 3617 voormij betekenen.’
© SAMUEL GUIGUES


