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Ten eerste 

Wisloindigen kijken 
3eiltUnnel kat mt de boom 

bij miljoenenclaim 

id spreekt van terrorisme. 

'ijen hekken neergezet. Van 
an ze vast in betonnen blok-
[oven zijn ze bedekt met prik-
Omverwerpen kan niet. Er-

klimmen ook niet. Er hangen 
mheen en videocamera's. Er 
Idels 415 militairen in de val-
zig. 

iome gaat het niet redden, 
valleibewoonster Lia Cinato 
Is). 'De beveiliging van het 
rein kost de staat meer dan 
ïd euro per dag. Dat kunnen 
iCr i sktüH n n n i f p inr lplnnc v n l -
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Hoe ver gaan ze om de vallei te verde
digen tegen de boor die ai 3 0 0 meter in 
de berg is gedrongen? 'De wet is voor 
de meesten van ons geen obstakel', 
zegt Andrea. Het is een valse naam, zijn 
proces loopt nog. 'Mijn opa vocht hier 
als partizaan tegen het nazifascisme en 
leerde me datje niet zomaar alles over 
je heen moet laten komen. Ik knip hek
ken door en gooi vuurwerk naar de 
bouwplaats. Dat is geen terrorisme 
vind ik, hooguit nogal geagiteerd pro
test. Er is wel eens een idioot die een 
^tppn n a a r d e notitie eooit.maareigen-

Van onze verslaggever 
Martijn van Calmthout 

AIMSTERDAM Is het grootheids
waanzin, een grap of een serieuze 
poging om een van de hardnelt-
Idgste vraagtekens van de wis-
lainde te beantwoorden? Mathe
matici wereldwijd aarzelen mas
saal over een artikel van ruim 
100 pagina's, waarmee de tot dus
ver weinig bekende Kazach-
staanse wislaindige Mulditarbay 
Otelbayev aanspraak maakt op 
een miljoen dollar beloning. 

'Een oude wiskundige, Otelbayevis 72, 
met een artikel in het Russisch in een 
obscuur blad en zo te zien zonder refe
renties aan moderner werk op dit ter
rein; het l i j k t me allemaal nogal on
waarschijnlijk', zegt wiskundige prof. 
Barry Koren van het CWI in Amster
dam. 'Maar je weet het niet. Een slui
tend bewijs zou enorme impact heb
ben op de wiskunde en voorde techno
logie.' 

Dat miljoen is uitgeloofd vooreen al
gemene oplossing van de Navier-Sto-
kes-vergelijking, die de stroming en 
werveling van vloeistoffen en gassen 
beheerst, maar waarop wiskundigen 
zich al bijna twee eeuwen het hoofd 
breken. Benaderde oplossingen en 

• computermodellen zij n er te over. Maar 
het is zelfs niet duidelijk of er über
haupt exacte oplossingen bestaan. 

Het vinden van een algemene oplos
sing voor de Navier-Stokes-vergelijking 
zou een spectaculaire prestatie zijn, 
zegt in Delft ook wislcundige Kees Vuik. 
'Voor alles van de aërodynamica van 
vliegtuigen tot de vaart van tanker ge
bruik je Navier-Stokes, maar alt i jd in 
ad hoe benaderingen. Dat werlct, maar 
je hebt altijd het idee dat het niet ideaal 
is.' 

In Ket jaar 2 0 0 0 loofde het Ameri
kaanse Clay Mathematics Institute 
voor zeven van dit soort hardnekkige 
wiskundeproblemen telkens een mil
joen dollar uit. In 2 0 0 2 leverde een Rus, 

de jonge en excentrieke Gregory Perel-
man, het bewijs voor een andere brein
breker, de stelling van Poincaré. Dat be
wijs klopt, maar hi j weigerde de prijs 
en schuwt nog altijd de publiciteit. 

Niettemin, zegt Koren van het CWI, 
maakte Perelman destijds wel meteen 
een doelgerichte indruk, met een pu-
blicade in het Engels op een internati
onaal internetforum. 'In dit geval kan 
ik net Navier-Stokes in de Russische 
titel ontcijferen. En ik zie wat vreemde 
slordigheden in de literatuurlijst, tik
fouten. Maar dan houdt het op.' 

Het wachten, zegt ook Vuik, is op een 
fatsoenlijke vertaling. 'Hier kan eigen
l i jk niemand iets mee. Veel collega's 
heb ik er nog niet over horen praten.' 
Het Clay Instituut liet deze week weten 
geen inzending in het Russisch te kun
nen beoordelen. 

Otelbayev liet vorige week in een ge
sprek met New Scientist weten dat hij 
zi jn betoog nu door zijn studenten in 
het Engels laat vertalen en het daarna 
opnieuw zal publiceren. Otelbayev, die 
aan de universiteit van Astana in Ka-
zachstan vooral leidinggevend l i jkt te 
zijn, zegt dat drie Russische collega's 
z i jn bewijs hebben doorgenomen en 
goedgekeurd voor publicatie. 

Op internet blijken sommigen in de 
buitenwereld echter niet te kunnen 
wachten. Op een webforum wordt col
lectief aan een snelle vertaling ge
werkt, in de hoop dat daarbij de min of 
meer universele wiskundige afleidin
gen op hun plek zullen vallen. Een van 
betroldcenenbij het vertaalproject, Ste
phen Montgommey-Smith van de uni
versiteitvan Missouri, zegt na twee we
ken werk eigenlijk nog steeds geen 
idee te hebben of Otelbayevs claim 
hout snijdt. 'Het grote idee heb ik er 
nog niet in kunnen ontdekken.' 

Bij het CWI zegt Koren geen idee te 
hebben, welke strategie Otelbayev in 
zijn bewijs volgt. En vooralsnog gaat hij 
zich er ook niet verder in verdiepen. 'De 
Millenniumprijs is iets voor bij de kof
fie. En wie er echt aan werkt, houdt dat 
doorgaans stil.' 
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