
Z is moeilijk, polynomen zijn makkelijk.

Er wordt vaak gezegd dat Z eenvoudig is. Je leert het vroeg in je leven
kennen, en als wiskundige kom je zoveel gecompliceerdere verzamelingen
tegen. Zo is daar bijvoorbeeld de verzameling polynomen - opgeschreven
als bijvoorbeeld R[X] of C[X]. Polynomen kun je ook bijelkaar optellen,
van elkaar aftrekken, en vermenigvuldigen, maar het voelt in eerste instantie
als iets ingewikkelders dan Z. Maar Z is ook berucht om de verschrikkelijk
moeilijke vraagstukken die je kunt stellen, over priemgetallen bijvoorbeeld.
Nog iets anders is de laatste stelling van Fermat: stel n ≥ 3. Dan zijn er geen
getallen a, b, c ∈ Z\{0} met ggd(a, b, c) = 1 en an + bn = cn. Ondertussen
is dat opgelost door Wiles, en dat is zo’n beetje het bewijs van de eeuw.1

Maar er zijn nog gerelateerde vragen waar nog weinig van bekend is: als
n,m, p ∈ Z groot genoeg zijn, dan zijn er geen getallen a, b, c ∈ Z\{0} met
ggd(a, b, c) = 1 en an + bm = cp.

Je kunt deze vragen ook voor R[X] of C[X] stellen. Dus: zij n ≥ 3. Dan
zijn er geen polynomen f, g, h ∈ C[X]\{0} met ggd(f, g, h) = 1 en fn + gn =
hn. En de algemene vraag: Zij n, m, p groot genoeg. Dan zijn er geen
polynomen f, g, h ∈ C[X]\{0} met ggd(f, g, h) = 1 en fn + gm = hp. Wat ik
ga doen in dit college is deze ”laatste stelling van fermat voor polynomen”
gewoon lekker bewijzen. Terwijl je voor Wiles’ bewijs over Z jaren moet
studeren en een heeeeeel dik bewijs moet lezen. Zo zie je maar, Z is, zullen
we maar zeggen, erg interessant, terwijl je met C[X] veel makkelijker iets
voor elkaar krijgt.

1Weet je wat, laat dat “zo’n beetje” maar weg.
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