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IN MEMORIAM Dr. L. W. NIELAND.

Lubbertus Willem Nieland werd geboren te Leeuwarden 
op 3 Augustus 1901. Na bet Gymnasium te Groningen te 
hebben doorlopen bezocht hij de Universiteit aldaar. Reeds 
op bet Gymnasium hield hi] zich bezig met zelfstandige 
studie op getallentheoretisch gebied. Spoedig werd hi] een 
leerbng van de eerste ondergetekende en bestudeerde hi] het 
probleem het aantal roosterpunten in de cirkel zo nauwkeurig 
mogeh]k te schatten. Dit aantal is ongeveer geh]k aan de opper- 
vlakte van de cirkel, d.w.z. voor een cirkel met straal yGr is 
cht aantal ongeveer tix. Nieland onderzocht van welke orde 
de tout hoogstens is die bij deze schattmg gemaakt wordt. Het 
is evident dat deze tout hoogstens van de orde van de cirkeh 
omtrek, dus van de orde x* is, zoals reeds door Gausz was 
opgemerkt Langzamerhand was men er in geslaagd nauw- 
keunger schattmgen te vinden, tot 1922 was de schatting xi 
de beste Door Van der Corput werd m 1922 bewezen dat 
deze schatting nog verbeterd kon worden 

Het was Nieland, die ondertussen in Groningen het docto- 
raal examen afgelegd had en leraar aan het Gymnasium aldaar 
geworden was, die de uitwerking van deze methode voor het 
geval van de cirkel op zich nam. Hij slaagde er in de exponent 
in de schatting te verlagen tot ||1) Door deze kleine wmst, 
die op buitengewoon vernuftige en fraaie wijze behaald was, 
werd Nieland houder van het wereldrecord. In een in het 
Russisch gestelde verhandehng beweerde Vinogradov in 
1932 de nog betere schattmg van H + e bewezen te hebben. 
In 1935 ging de titel over m handen van Titchmarsh door 
een schatting met exponent || Hoewel deze schatting nu 
zeker te verbeteren zal zijn, wacht men op nieuwe methoden 
om zo mogehjk nog veel scherper schattingen te vinden.

•JEW Nieland, Zum Kreisproblem Math Ann 98 (1928), 717
14*
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In 1929 verwierf Nieland een bekroning door zijn inzending 
op een pnjsvraag, doorhetWiskundigGenootschapuitgeschre- 
ven, over reeksen die met de zeta functie samenhangen In 
1930 werd hi] benoemd als burger-leraar aan het Kon. Instituut 
van de Marine te den Helder 26 Januari 1933 promoveerde 
hi] cum laude te Groningen, In zijn proefschrift* 2) leidt hi] 
op een bmtengewoon fraaie wijze de reeds in 1928 gevonden 
schatting met exponent || op meuw af. Bovendien beschouwde 
hij de toenmaals scherpste resultaten over het deler probleem.

Het ]aar 1937 werd m zijn leven belangrijk door de ontdek- 
king van een geheel meuwe methode, namelijk de heuvel- 
methode 2). Hierbij wordt over het platte vlak een heuvelland- 
schap uitgespreid, dat spitse, hoge toppen vertoont boven de 
roosterpunten en daarbuiten vrijwel vlak is. De boven elk 
roosterpunt geplaatste heuvel heeft de gedaante van een lange 
dunne naald, waarvan de mhoud bi] benadermg gelijk aan 1 
wordt gemaakt Dan is het aantal roosterpunten bmnen de 
cirkel te schatten door het volume van het deel van het heuvel- 
landschap te berekenen dat boven de cirkel ligt.

In 1940 werd het Marme Instituut in den Helder opgeheven. 
Nieland kreeg opdracht een opleidingscursus voor beroeps- 
officieren te geven aan de Universiteit te Utrecht.

Toen Prof. Dr. J. Wolff van zijn functie was ontheven, 
nam Nieland, na persoonhjk overleg met Prof. Wolff, de 
colleges van hem over. Hij stelde hierbij de uitdrukkehjke 
voorwaarde dat deze waarneming een zeer tijdehjk karakter 
moest dragen en vaak liet hi] m de colleges daar nog eens 
extra de nadruk op vallen. Typerend voor zi]n nobel karakter 
was het feit dat hi] onder geen enkele voorwaarde emge fman- 
ciele vergoeding voor deze colleges wilde ontvangen; hij 
wilde op generh] wijze profiteren van het feit dat lemand 
van Joodse bloede zijn ambt met mocht vervullen. Uit zijn 
colleges leerde men hem eens te meer kennen als een uiterst 
sympathiek en bescheiden mens. Hij besteedde in moeilijke
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L W Nieland, Over Eemge Roosterpnntproblemen P Noordhoff, 
Groningen 1933

2) L W Nieland, Het probleem van de roosterpunten in een cirkel 
Mathematica B 5, (1936-37), pag 161-169
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Ondertussen had hi] een nieuw probleem aangevat Het was 
hem gelukt uit de bekende functionaalbetrekkmg van Jacobi 
voor de thetafuncties de formules voor de aantallen represen- 
taties van een natuurhjk getal door sommen van twee of vier 
kwadraten af te leiden. Een uitgebreide verzamehng brieven 
en notities uit de ]aren 1942 en 1943 aan Van her Corput 
verzonden, zal ons hopenlijk nog m staat stellen deze onder- 
zoeking als posthuum werk van Nieland te publiceren.

Het was kenmerkend voor Nieland dat hij met tot pubhca- 
tie van zijn nieuwe vondsten overging, voordat hi] voor zich 
zelf zeker was dat er geen vereenvoudigingen meer in aan te 
brengen waren. Hi] vertelde vaak dat hi] het hefst weer zo 
spoedig mogehjk naar zijn werk in den Helder terug zou gaan 
en daar rustig aan zijn onderzoekingen werken. Het heeft 
helaas niet zo mogen zijn. Na de sluitmg van de Universiteit 
bleef hi] voor de studenten een steun en toeverlaat. Maar in 
1940 had hij zich in Putten gevestigd. Terwijl hi] moeihjk- 
heden met zijn gezondheid en met die van zijn gezin had, werd 
hij tijdens de beruchte razzia en verwoestmg van Putten op 
1 October 1944 naar Duitsland weggevoerd.

Na de bevnjdmg waren de benchten weimg moedgevend, 
maar het duurde tot 29 Augustus 1945, eer Mevr. Nieland 
bencht kreeg dat haar man de bevnjdmg beleefd had, doch 
kort daarna op 13 Mei 1945 aan een aanval van vlektyphus in 
een gealheerd ziekenhuis was overleden.

En met dit bencht werd het ons zeker dat deze nobele 
figuur, die een van ons als leerlmg, de andere als leraar heeft 
leren kennen en hoogschatten, als slachtoffer van de Duitse 
terreur was gevallen.

J. G. van der Corput 
F. van der Blij

blemen P Noordhoff, 

rpunten in een cirkel


