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Prijsvraag.  
 
Aan het begin van dit college (10.15 uur) wordt een getal van 
zes cijfers opgegeven, dat een product is van twee 
priemgetallen.  
Degene onder de cursusdeelnemers die deze twee 
priemgetallen als eerste zelf vindt, ontvangt een fles heerlijke 
wijn!  
De inzending sluit aan het eind van dit college (12.00 uur). 
 
Het getal is 230701 
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Deel 1 van dit college: 
 
Zeer korte historie van de getaltheorie 
 
 
 
Vooral toegespitst op de gehele getallen 

3 



Historie getaltheorie I 
Oudheid. 

Verscheidene culturen kenden de 3-4-5-steek voor een rechte hoek. 
Belangrijk waren de gehele getallen.  

Ook 5-12-13, 8-15-17 en vele, vele andere geheeltallige tripels genereren een 
rechte hoek.  

De stelling hierover wordt toegeschreven aan Pythagoras (6e eeuw  BC) 

 

In de Elementen van Euclides (circa 300 BC) komt de stelling voor over de 
onbegrensdheid van de verzameling priemgetallen.  

Bewijs uit het ongerijmde. 

 

Naar Diophantus van Alexandrië (jaartallen onbekend) zijn de diofantische 
vergelijkingen genoemd, op te lossen in gehele getallen. 

Voorbeeld: x2 – 2y2 = 1 geldt voor x = 3, y = 2. Zijn er meer oplossingen? 
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Historie getaltheorie II 
Leonardo van Pisa of Fibonacci (13e eeuw n. Chr.) werd bekend om de rij van 
Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ….. 
 
Pierre de Fermat (midden 17e eeuw) werd bekend om zijn kleine stelling én zijn 
grote stelling.  
De grote stelling van Fermat werd pas 20 jaar geleden bewezen door Andrew Wiles: 
als n > 2 een geheel getal is, dan heeft an + bn = cn geen oplossing in gehele getallen 
a, b, en c. 
N.B. Als n = 2 zijn er oneindig veel oplossingen (-> Pythagoras!) 
[Vergelijk overigens 93 + 103 = 1729 en 123 = 1728. ‘Vrijwel’ gelijk.] 
 
Fermat zocht ook naar ‘grote’ priemgetallen, evenals Marin Mersenne (1588-1648). 
Beiden bekeken of de getallen naast de machten van 2 priemgetallen zijn: 
1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 31, 33, 63, 65, 127, 129, 255, 257, 511, 513, …..  
Is hierin een wetmatigheid te onderkennen? 
 
De priemgetallen van Mersenne, van de vorm 2p -1, zijn nog zeer bekend. 
Het momenteel grootst bekende priemgetal is 257885161 – 1, een getal met bijna 17,5 
miljoen cijfers, gevonden in 2013. 
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Historie getaltheorie III 
intermezzo 

Pierre de Fermat (1601-1665) was 
een jurist. 

In overblijvende tijd was hij met vele 
onderdelen van de wiskunde bezig.  
[Zijn geboortejaar is omstreden, sommigen 
menen dat hij 5 of 6 jaar later geboren was dan 
hierboven vermeld.] 

 

Zijn zgn. kleine stelling is cruciaal in 
de getaltheorie.  
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Historie getaltheorie IV 
In 1742 kwam Christian Goldbach (1690-1764) in een brief aan Leonhard Euler 
met het vermoeden van Goldbach, dat nog onbewezen is:  

elk even getal > 2 is de som van twee priemgetallen. 

Zoals: 4 = 2 + 2, 10 = 3 + 7, 100 = 29 + 71, enz. Vaak kan dit op meerdere 
manieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kleine vermoeden van Goldbach is wel bewezen:  

elk oneven getal > 5 is de som van drie priemgetallen. 
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Historie getaltheorie V 
Belangrijke bijdragen aan de getaltheorie leverden Leonhard Euler, Adrien-Marie 
Legendre en Carl Friedrich Gauss. 

 

In 1859 kwam Bernhard Riemann (1826-1866) met een verbluffende hypothese – die de 
apotheose van dit college is.  

 

Aan het eind van de 20e eeuw bewees, zoals gezegd, Andrew Wiles de grote stelling van 
Fermat. 

 

Sinds 2013 denkt men enige greep te hebben op het (wel of niet) voorkomen van 
onbegrensd veel priem-tweelingen (zoals 17 en 19, 59 en 61, 107 en 109).  

‘Het begint erop te lijken.’ De pionier op dit gebied is Yitang Zhang.  

De huidige stand is: boven elk natuurlijk getal N komen opvolgende priemgetallen voor 
die hoogstens 12 van elkaar verschillen. 

(Gehoord op 11-3-2015.) 
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Historie getaltheorie VI 
intermezzo 

In 1995 bewees Andrew John 
Wiles (1951) eindelijk de grote 
stelling van Fermat.  

Zijn bewijs is verrassend, omdat 
het uitgebreid gebruik maakt van 
wiskunde buiten het gebied van de 
‘klassieke’ getaltheorie. 

Zijn bewijs is ook omvangrijk, het 
beslaat een fors boek. 
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Historie getaltheorie VII 
In 1975 kwamen drie Amerikanen, Rivest, Shamir en Adleman, met een 
ontdekking waarmee dataverkeer kan worden beveiligd.  

De RSA-methode is naar hen genoemd. 

 

Zij haalden getaltheorie uit de hobby-sfeer! 

 

 

 

 

 

 

Recentelijk worden voortdurend steeds grotere priemgetallen gevonden. De 
methoden om deze te vinden gaan deels terug op Fermat en Mersenne.  

Ook de ontwikkeling van steeds sterkere rekenmachines speelt (uiteraard) mee. 

Door de steeds grotere priemgetallen kan de RSA-methode veilig blijven. 
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Deel 2 van dit college: 
 
 
 
Eigenschappen die kenmerkend zijn voor 
priemgetallen, en het gebruiken van deze 
eigenschappen 
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Rekenen met resten I 
Bij een deling die niet uitkomt ontstaat een rest.  

Stelling: als twee getallen a en b bij deling door een gegeven grondgetal g dezelfde 
rest opleveren, is het verschil tussen a en b een veelvoud van g. 

Zie bij g = 15, a = 32 en b = 77, b – a = 45, inderdaad een veelvoud van 15. 

 

Stelling: stel a geeft bij deling door g rest a’, en b geeft bij deling door g rest b’. Dan 
geeft a + b bij deling door g rest a’ + b’. 

Zie a = 39, b = 73, a + b = 112, delen door g = 15 geeft rest 7. Dit klopt, want de 
som van de resten is 9 + 13 = 22, met rest 7. 

Met a – b gaat het net zo: a – b = -34, de rest is 11, maar het verschil van de 
resten is: 9 – 13 = -4, dus met rest 11. 

En met a x b gaat het goed: a x b = 2847, de rest is 12, en het product van de 
resten is 9 x 13 = 117, dus met rest 12. 

 

Stelling: je kunt gewoon rekenen met resten, d.w.z. resten kun je optellen, aftrekken 
en vermenigvuldigen. Krijg je een uitkomst boven het grondgetal g, of onder 0, dan 
neem je daarvan de rest. 

 

Bij de bewerking delen is het echter uitkijken geblazen. 
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Rekenen met resten II 

Vermenigvuldigtabellen voor resten bij de grondgetallen 6 en 7. 

 
Resten bij grondgetal 6   Resten bij grondgetal 7 

x      1   2   3   4   5      x     1   2   3   4   5   6   

1      1   2   3   4   5      1     1   2   3   4   5   6 

2      2   4   0   2   4   2     2   4   6   1   3   5 

3      3   0   3   0   3   3     3   6   2   5   1   4 

4      4   2   0   4   2   4     4   1   5   2   6   3 

5      5   4   3   2   1   5     5   3   1   6   4   2 

     6     6   5   4   3   2   1 

Bij het grondgetal 7 krijg je geen 0 - omdat het een priemgetal is! 
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Rekenen met resten III 

Stelling. De resten (≠ 0) bij een priemgetal als grondgetal kun je op elkaar delen. 

Zie de tabel bij grondgetal 7. In élke rij staan álle resten, van 1 t/m 6. 

 

Een deling is het antwoord op de vraag: met welk getal moet je a vermenigvuldigen 
om b te krijgen? 

Dus bijvoorbeeld bij grondgetal 7: met welke rest moet je de rest 3 vermenigvuldigen 
om de rest 4 te krijgen? In de tabel zie je: je moet met de rest 6 vermenigvuldigen. 

Ander voorbeeld bij grondgetal 7: met welke rest moet je de rest 5 vermenigvuldigen 
om de rest 1 te krijgen? Antwoord: je moet met de rest 3 vermenigvuldigen. 

 

Stelling. Bij een priemgetal als grondgetal kun je elke rest (≠ 0) met een zekere rest 
vermenigvuldigen om de rest 1  te krijgen. 

Met andere woorden: de rest 1 is deelbaar door elke andere rest (≠ 0). 

 

Nog een voorbeeld, weer met grondgetal 7. Vermenigvuldig de rest 6 met zichzelf, en 
je krijgt 6 x 6 = 36, dus rest 1.  
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Rekenen met resten IV 
het delen van resten als het grondgetal geen priemgetal is 

Als het grondgetal g een samengesteld getal is (d.w.z. geen priemgetal) neem 
je uitsluitend de resten die relatief priem zijn met g. 

Relatief priem: de ggd is 1. 

 

Resten bij grondgetal 14; de ggd van deze resten met het grondgetal 14 is 1 

X   1   3   5   9 11 13 

  1   1   3    5   9 11 13 

  3   3   9   1 13   5 11 

  5   5   1 11   3 13   9 

  9   9 13   3 11   1   5 

11 11   5 13   1   9   3 

13 13 11   9   5   3   1 

 

Dit ziet er heel vertrouwd uit. Inderdaad kun je nu altijd op 1 delen, zo is 
bijvoorbeeld 9 x 11 = 1 bij grondgetal 14. 
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De kleine stelling van Fermat 

Fermat formuleerde een stelling over het rekenen met resten. 

 

Stelling. Neem een priemgetal p en daarbij een rest a (≠ 0). Dus 0 < a < p. 

Dan heeft bij grondgetal p, de macht a
p-1

 als rest 1. 

Belangrijk: a en p hebben geen factor gemeen, ze zijn relatief priem. 

Het bewijs van deze stelling sluit direct aan bij het verhaal over rekenen met resten. 

 

 

Voorbeelden. 

Met grondgetal 7 hebben 16 = 1, 26 = 64, 36 = 729, 46 = 4096, 56 = 15625 en 66 = 46656 allemaal 
rest 1. 

Maar dit geldt net zo goed voor getallen die groter zijn (waarom?): 106 heeft ook rest 1 bij 
grondgetal 7. 

 

Met hetzelfde gemak schrijft men op dat 1096 rest 1 heeft bij grondgetal 97. 

16 



De RSA-methode I 
 

In 1975 bedachten Ron 
Rivest, Adi Shamir en 
Leonard Adleman hun 
methode om berichten te 
versleutelen met behulp 
van ‘grote’ priemgetallen, 
de RSA-methode. 

 

 
Op de foto v.l.n.r. Adleman, 
Shamir en Rivest. 
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De RSA-methode II 

Bij het verzenden van geheime berichten via telefoonlijnen e.d. 
wordt gebruik gemaakt van publieke codes. 

 

De verzender en de ontvanger van een bericht beschikken over 
afgesproken geheime codes. 

 

Bijvoorbeeld: de bank verstrekt aan een klant een pasje. 
Gegevens op het pasje en de pincode zijn niet publiek. 
[Het zijn juist deze gegevens die skimmers graag willen leren kennen.] 
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De RSA-methode III 
Werkwijze (1): voorbereiding. 
 
Er zijn een instantie J (denk aan een bank), en een klant K. 
J maakt het mogelijk dat K geheime informatie naar J kan sturen. 
Wat doet J:  
1e. J kiest willekeurig twee ‘grote’ priemgetallen, p en q, met p ≠ q.  
       Dan berekent J het product N = p x q. 
2e. J kiest ook een getal a, dat relatief priem is met (p-1)x(q-1).  
       Dit getal a mag niet te groot zijn, maar is verder willekeurig. 
       N en a zijn publiek, en worden via een telefoonlijn o.i.d. verstuurd. 
3e. Het getal a was gekozen als een rest bij het grondgetal (p-1)x(q-1).  
       Bereken de rest b bij dit grondgetal zodanig dat b x a = 1 bij dit grondgetal. 
       Het getal b is geheim – K kent het ook niet. 
4e. Vernietig alle sporen van de oorspronkelijke priemgetallen p en q. 
 
Er moet ook een afspraak zijn omtrent het omzetten van tekst in een getal, 
bijvoorbeeld middels een ASCII-code. De omzetting moet omkeerbaar zijn. 
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De RSA-methode IV 

Werkwijze (2): uitvoering. 
 
K wil een bericht naar J sturen. K kent de publieke codes N en a. 
1e. Het bericht wordt omgezet in een getal m (via een ASCII-code of anders). 
      Dit getal m is natuurlijk geheim. 
2e. K berekent c = ma als rest bij grondgetal N. Dit doet K met zijn pasje. 
      Het getal c wordt naar J gestuurd. 
3e. J weet dat b x a = 1 en berekent cb als rest bij grondgetal N.  
      Dan is cb = mab = m1 = m.  
      Dus heeft J het getal m gevonden. 
Dit is alles!  
 
D.w.z., er is nog een precies bewijs wenselijk omtrent de werking van de RSA-methode; dit bewijs 
is gebaseerd op reeds bekende begrippen. 

 
De Crux: iemand die het bericht wil kraken, moet de ontbinding N = p x q zien te 
vinden. Dat valt niet mee en kost, als het lukt, zeer veel tijd. 
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Deel 3 van dit college: 
 
 
Pogingen de verzameling van alle priemgetallen 
te doorgronden door daarin wetmatigheden te 
ontdekken 
 
 
 
De aanpak hiervan is tweeërlei: 
1e. Het gebruiken van formules waarin álle priemgetallen zijn opgenomen. 
2e. De rij van álle priemgetallen doorlopen, en vooral het gedrag van deze rij 
bekijken wanneer de termen van de rij steeds toenemen. 
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Voorbeschouwing 
 
De verzameling van alle priemgetallen lijkt bijzonder grillig opgebouwd.  
Het is nog niemand gelukt een algemene methode te geven om bij een gegeven 
priemgetal te kunnen zeggen wat het volgende priemgetal is. 
De afstand tussen twee opeenvolgende priemgetallen is in het algemeen blijkbaar 
onvoorspelbaar: 
 
Enerzijds zijn ‘zeer grote’ priemtweelingen bekend:  
3.756.801.695.685 x 2666.669 ± 1 , getallen van meer dan 200.000 cijfers. 
 
Anderzijds is gemakkelijk te bewijzen dat het gat tussen twee opeenvolgende 
priemgetallen groter kan zijn dan een willekeurig gekozen getal:  
neem een willekeurig natuurlijk getal N,  
dan zijn de N getallen (N+1)! + 2   t/m  (N+1)! + (N+1) geen van alle priemgetal.  
 
En onlangs werd een vermoeden van P. Erdös bewezen omtrent de lengte van de grootste 
priemkloof (zoals 90 t/m 96) beneden een getal n. 
 
Maar ‘overal’ kom je priemgetallen tegen. 
Srinivasa Ramanujan (1887-1920) bewees:  
Voor n > 1 ligt tussen n en 2n minstens één priemgetal. 
Dit was een vermoeden van J.L.F. Bertrand. 
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Euler en de zèta-functie I 

Leonhard Euler (1707-1783) bemoeide 
zich met zowat alle wiskunde die 
destijds bekend was.  Vaak leverde hij 
daaraan nieuwe bijdragen – zodat er 
weer een nieuwe  ‘stelling van Euler’ 
bij kwam. 

 

Geheel nieuw en origineel was zijn 
veelvlakkenstelling. 

 

Euler was een leerling van de in 
Groningen bekende Johann Bernoulli, 
en werkte jarenlang te Sint-Petersburg 
en Berlijn.  

 

Met behulp van de door hem bedachte 
grafen vond hij de oplossing van het 
Koningsberger bruggenprobleem. 
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Euler en de zèta-functie II 
formules 

 

Euler bewees een verband tussen een uitdrukking waarin alle natuurlijke 
getallen > 0 voorkomen:  

 

 

 

en een uitdrukking waarin alle priemgetallen voorkomen: 

 

 

 

In beide uitdrukkingen is s > 1. 

Euler bewees dat de bovenstaande vormen aan elkaar gelijk zijn. 

De eerstgenoemde vorm heet de zèta-functie. 
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Euler en de zèta-functie III 
uitleg en toelichting 

1e. Elk natuurlijk getal is het product van priemgetallen (of van hun machten), en wel 
op één manier. 

2e.  Omgekeerd: als je alle producten neemt van de priemgetallen en hun machten, 
krijg je precies alle natuurlijke getallen. 

3e. Stel: p en q zijn verschillende priemgetallen. 

Werk je het product (1 + p + p2 + p3 + …..).(1 + q + q2 + q3 + …..) uit, dan krijg je precies 
de natuurlijke getallen die alleen factoren p en/of q hebben. En je krijgt het getal 1. 

Maar: hier staan onbegrensde oneindige reeksen - en dat willen we niet. 

4e. Neem daarom de omgekeerden: (1 + p-1 + p-2 + …..).(1 + q-1 + q-2 + …..).  

Werk je dit product uit, dan krijg je precies alle omgekeerden van de natuurlijke 
getallen die alleen factoren p en/of q hebben. 

5e. Als je de omgekeerden van alle natuurlijke getallen wilt krijgen, moet je voor alle 
priemgetallen de bovenstaande vormen met elkaar vermenigvuldigen. Dan zou je dus 
de reeks 1 + ½  + ⅓ + ¼ + …… krijgen. Deze reeks, bekend als de harmonische reeks, is 
echter divergent.  

6e. Om een convergente uitkomst te krijgen neem je de getallen tot de macht s > 1. 

      wordt vervolgd 
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Euler en de zèta-functie IV 
uitleg en toelichting 

Vervolg 

7e. De reeks 1 + p-s + p-2s + p-3s + ….. is een convergente meetkundige reeks en heeft 
als som 1/(1 – p-s). Dit geldt mits s > 1. 

 

Het bewijs van de formule van Euler laat zich nu als volgt samenvatten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking. Euler berekende de waarde van deze vormen voor verschillende 
waarden van s. Bijvoorbeeld: voor s = 2 is de uitkomst π2/6  
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Een monument voor Gauss I 

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) deed 
grensverleggende ontdekkingen, in zowat 
alle terreinen van de wiskunde.  

Hij grondvestte de niet-euclidische 
meetkunde.  

Bekend is de Gauss-kromme.  

Hij berekende nauwkeurig de baan van de 
planetoïde Ceres (momenteel weer actueel).  

Met de fysicus W.E. Weber deed hij proeven 
met telegrafische berichten. 

 

Gauss gaf een constructie met passer en 
liniaal voor de regelmatige 17-hoek, en 
bewees dat dit kon doordat 17 een zgn. 
Fermat-priemgetal is: 

17 = 2m + 1 waarbij m een macht van 2 is. 
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Een monument voor Gauss II 

Gauss ging het aantal priemgetallen tot een bepaald getal tellen. Een forse klus, 
hij moest eerst de lijst van priemgetallen flink uitbreiden. 

In het volgende wordt hiervoor een functie met de naam π(x) gebruikt. 

π(x) =: het aantal priemgetallen ≤ x  

 

Men vergelijke: 

π(10)       = 4  10 / log 10             ≈ 4,343 

π(100)     = 25  100 / log 100         ≈ 21,715 

π(1000)   = 168  1000 / log 1000     ≈ 144,765 

π(10000) = 1229  10000 / log 10000 ≈ 1085,736 

enz. 

 

Gauss zag dat de getallen π(x) en x/log x op dezelfde manier groeien.  
 Overigens: onafhankelijk van Gauss had A.M. Legendre eenzelfde idee. 

Dit wil niet zeggen dat je nu bij een gegeven priemgetal kunt voorspellen waar het 
volgende priemgetal ligt. Maar wel lijkt het erop dat je zoiets als de dichtheid van 
de priemgetallen onder een willekeurig  getal x in handen hebt. 
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De priemgetalstelling (Primzahlsatz) 

Het onderzoek van Gauss lijkt te impliceren dat de functies π(x) en x/log x zich 
voor groter wordende x op dezelfde manier gedragen.  
Dit zou kunnen leiden tot een priemgetalstelling: 
 
 
 
 
[Gauss werkte overigens met een iets andere functie: in essentie hetzelfde verhaal]. 
 

In 1851 bewees Pafnoeti Lvovitsj Tsjebysjev dat voor voldoend grote x de 
getalwaarde van de vorm  π(x) . log x / x  altijd binnen het interval [0,92929; 
1,10555] blijft. 
 
In 1896 bewezen Jacques Hadamard en Charles-Jean de la Vallée Poussin, 
onafhankelijk van elkaar, de juistheid van de priemgetalstelling. 
 
In 1948 bewezen Atle Selberg en Pál Erdös de priemgetalstelling met elementaire 
middelen, d.w.z. zonder er andere onderdelen van de wiskunde bij te betrekken.  
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P.L. Tsjebysjev (1821-1894)     Ch.-J. de la Vallée Poussin (1866-1962) 
     Bernhard Riemann (1826-1866) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques Hadamard (1865-1963) Atle Selberg (1917-2007)       Pál Erdös (1913-1996) 
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1859 

In 1859 publiceerde Bernhard Riemann 
zijn beroemd geworden artikel  

 

Ueber die Anzahl der Primzahlen unter 

einer gegebenen Grösse. 

 

Het artikel van Riemann gaat duidelijk 
over de functie π(x).  

Deze functie werd door hem in verband 
gebracht met de zèta-functie: 
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Bernhard Riemann 

Bernhard Riemann (1826-1866) zou 
aanvankelijk predikant worden, maar deed 
liever wiskunde.  

Hij werkte evenals Gauss te Göttingen, 
destijds het mondiale centrum voor 
wiskundig onderzoek.  

Riemann leverde grote bijdragen aan de 
theorie van complexe functies, aan de 
differentiaalmeetkunde en aan de niet-
euclidische meetkunde.  

Hij kende Gauss en correspondeerde (o.a.) 
met Tsjebysjev.  

Riemann overleed waarschijnlijk aan tbc. 
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De Riemann-hypothese I 
Euler had de productvoorstelling van de zèta-functie gevonden: 

 

 

 

 

 

Dit geldt voor reële getallen s > 1. 

 

Euler leidde ook een fraaie vergelijking af: 

 

Hiermee kon Euler het domein van de zèta-functie uitbreiden. 

Bijvoorbeeld, als s < 0, dan is 1-s > 1, en dus is ζ(s) te bepalen. 

Ook de gevallen s = 0 en 0 < s < 1 kon hij tackelen. 

In de formule staat ook Γ(1-s). De gamma-functie is de functie die de faculteiten 
interpoleert: Γ(n) = (n-1)!  Verder zorgt deze bijzondere functie ervoor dat de 
zèta-functie alleen nul wordt als s een negatief even geheel getal is. 

 
33 



De Riemann-hypothese II 
 Het complexe vlak.  

 De reële rechte is er een deel van. Euler had de zèta-functie ζ(s) gedefinieerd 
voor elk reëel getal s ≠ 1.  

Riemann breidde het definitiegebied van 
ζ(s) uit tot alle complexe getallen, 
uiteraard wel met s ≠ 1.  

N.B. In de tijd van Euler was het complexe vlak 
nog niet uitgevonden. 

 

Riemann bestudeerde vervolgens de 
nulpunten van de zèta-functie in het 
complexe vlak. Een deel van deze 
nulpunten was al bekend bij Euler, deze 
vindt men waar s een negatief even 
geheel getal is (s = -2, -4, -6, …..). 

Dit noemt men de triviale nulpunten van 
de zèta-functie. 

34 



De Riemann-hypothese III 
Riemann wilde de nulpunten van de 
zèta-functie beschouwen. Hij kende 
de triviale nulpunten -2, -4, -6, …… . 

Maar er moesten ook nulpunten zijn 
in de strook met 0 < Re s < 1 

(Re =: het reële deel van) 

 

Hij concludeerde dat de positie van 
deze niet-triviale nulpunten van groot 
belang zou zijn om het wezen van de 
priemgetallen te doorgronden. 

Zijn hypothese luidt:  

De niet-triviale nulpunten 
van de zèta-functie hebben 
alle een reëel gedeelte dat 
gelijk is aan ½. 
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De Riemann-hypothese IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De grafiek van de absolute waarde van ζ(½ + iy) 

De eerste 2 x 20 nulpunten van de zèta-functie  (d.w.z. op de kritische lijn) 

op de kritische lijn 

 

 
36 



De Riemann-hypothese V 

Riemann’s artikel uit 1859 ging over het aantal priemgetallen onder een 
gegeven grootte x, dus over de functie π(x). Tot veler verrassing boog hij zich 
daartoe over de zèta-functie. 

Riemann bewees waarom de zèta-functie zo belangrijk was om π(x) te leren 
kennen. 

 

Daarbij liet hij onder meer zien dat, indien zijn hypothese juist is, ook het 
vermoeden van Goldbach juist is. 

 

Riemann ontwierp bovendien een functie die π(x) beter benadert dan x / log x 

 

Aanvankelijk werden de geschriften van Riemann ondoorgrondelijk gevonden.  

De echte roem heeft hij niet meer meegemaakt. 
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Komt er ooit een bewijs voor de Riemann-hypothese? 
I 

In 1900, tijdens het Internationaal Congres voor wiskundigen, declareerde 
David Hilbert (1862-1943), werkzaam te Göttingen en op dat moment de 
leidende wiskundige, dat 23 met name genoemde problemen in de twintigste 
eeuw op een oplossing wachtten.  

 

 

 

 

 

Het achtste van deze problemen was: bewijs de Riemann-hypothese. 

 

In de loop van de twintigste eeuw konden verscheidene van deze problemen 
van de lijst van Hilbert worden weggestreept.  

 

Maar de Riemann-hypothese werd niet bewezen, noch ontkracht. 
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Komt er ooit een bewijs voor de Riemann-hypothese? 
II 

In 2000 loofde het Clay Mathematics Institute te Providence RI, USA zeven maal 
één miljoen dollar uit voor de oplossing van zeven grote wiskundige problemen, 
de Millennium-problemen. 

 

 

 

 

 

 

 

Eén hiervan is het bewijzen van de Riemann-hypothese. Dit is tevens het enige 
van de Millennium-problemen dat ook al voorkwam in de lijst van David Hilbert. 

 

[Intussen is één van de Millennium-problemen opgelost (het Poincaré-vermoeden) 
– overigens zonder dat hiervoor 1 miljoen dollar werd uitgereikt.] 
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Komt er ooit een bewijs voor de Riemann-hypothese? 
III 

A. 

Intussen is door velen geprobeerd een bewijs te vinden voor de Riemann-
hypothese. Allerlei opties zijn uit de kast gehaald. Onder meer is onderzocht of 
de Riemann-hypothese überhaupt bewijsbaar is.  

 

B. 

Anderzijds zijn intussen heel veel van de niet-triviale nulpunten van de zèta-
functie berekend.  

Momenteel zijn meer dan 30 miljard van deze nulpunten bepaald, die alle op de 
kritische lijn Re s = ½ blijken te liggen.  

 

C. 

Veel mensen zijn ervan overtuigd dat de Riemann-hypothese klopt. 

Maar een bewijs is er (nog) niet. 

40 



Literatuur  

 

 
 

 

 

 

 

 

Marcus du Sautoy, The music of the primes (2003/2011). 

Paul Levrie & Rudi Penne, De pracht van priemgetallen (2014). 

Roland van der Veen & Jan van de Craats, De Riemann-hypothese (2011). 

41 


