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Interview

Senne Starckx

Koerdisch wiskundige 
CAUCHER BIRKAR 
ontvangt de 
Fields-medaille

‘Eindelijk  
gaat het  
eens niet  
over onze 

oorlog’
Hij werd geboren vlak voor 

het uitbreken van de Iraanse 
Revolutie, in een streek die in 
de jaren 1980 kreunde onder 

oorlogsgeweld. Daarna had hij 
het als Koerd in het sjiitische 

Iran niet onder de markt. 
Zijn vlucht naar Engeland 

veranderde alles voor Caucher 
Birkar, winnaar van de hoogste 
onderscheiding in de wiskunde.
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Caucher Birkar met de 
Fields-medaille. ‘Ik was 

de Koerd die de hoogste 
wiskundige onderscheiding 
had gewonnen en niemand 

kon daar afbreuk aan doen. 
Dat deed deugd.’
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E en bioloog schept orde door dieren onder te ver-
delen in categorieën als vogels, reptielen en zoog-
dieren. Wiskundigen doen dat ook. Ze zoeken naar 
manieren om zogeheten algebraïsche variëteiten 

in vakjes te stoppen. Die variëteiten zijn meetkundige 
vormen die je algebraïsch kan beschrijven. Zo gebruik 
je bijvoorbeeld de vergelijking x2 + y2 = 1 om een cirkel 
te beschrijven. Cirkels en kubussen zijn zeer simpele 
voorbeelden van algebraïsche variëteiten, zo eenvoudig 
dat je ze kan tekenen. Dat lukt niet langer als het aantal 
variabelen (x, y, z, …) groter is dan drie. Deels omdat dat 
aantal onbegrensd is, zijn er oneindig veel variëteiten.

Op het eerste gezicht lijkt zo’n classificatie onbegon-
nen werk. Gelukkig beschikken wiskundigen over een 
kist vol algebraïsch gereedschap om elke variëteit te 
‘vervormen’, zodat deze een plaats krijgt in een van drie 
klassen. Elk van die klassen heeft eigen kenmerken, en 
een ervan wordt bevolkt door de zogenaamde Fano-vari-
eteiten. Dat zijn meetkundige vormen die bestaan in elke 
dimensie, die positief gekromd zijn (zoals een bol en een 
cirkel) en die door een vast (eindig!) aantal kenmerken 
kunnen worden bepaald.

Die laatste eigenschap zegt dat je geen oneindige set 
kenmerken nodig hebt om een oneindige verzameling 
algebraïsche vormen te determineren. Twee jaar gele-
den werd ze ontdekt en bewezen door de Brits-Iraanse 
wiskundige Caucher Birkar. Met dat resultaat bracht hij 
orde in het wiskundige universum. Hij toonde aan dat er 
in dat universum van oneindig veel schijnbaar ongerela-
teerde objecten toch een diepere, verbindende connectie 
bestaat.

Voor zijn jarenlange onderzoek naar de Fano-variëtei-
ten ontving Birkar voorbije zomer de prestigieuze Fields-
medaille, de hoogste onderscheiding in de wiskunde. Ze 
wordt slechts om de vier jaar uitgereikt, en alleen aan 
wiskundigen niet ouder dan veertig jaar. Pour la petite his-
toire: Caucher Birkar is de enige wiskundige die de Fields-
medaille twee keer heeft gekregen. ’t Is te zeggen, vlak na 
de uitreiking in Rio de Janeiro werd Birkars tas, met daarin 
zijn gouden medaille, gestolen. De dief kon niet worden 
gevat, waardoor de Internationale Mathematische Unie 
zich genoodzaakt zag een nieuwe medaille uit te reiken.

Afgelopen herfst was de kersverse Fields-laureaat 
te gast op het Heidelberg Laureate Forum, een jaarlijks 
netwerkevent waar jonge wiskundigen en computerwe-
tenschappers luisteren naar en discussiëren met topwe-
tenschappers in hun eigen vakgebied.

De aanwezige pers was vooral geïnteresseerd in het 
persoonlijke verhaal van Birkar, die opgroeide in Iraans-
Koerdistan, een gebied dat in de jaren 1980 hevig leed 
onder de oorlog met buurland Irak. Begin deze eeuw 
vluchtte de toen prille twintiger naar Engeland, waar 
hij asiel kreeg en mocht studeren aan de University of 
Nottingham. Daar promoveerde hij in de algebraïsche 
meetkunde. Vandaag bekleedt Birkar een leerstoel aan de 
University of Cambridge.

U werkt in het veld van de algebraïsche geometrie. Is 
dat gebied populair onder wiskundigen?
‘Het is wellicht een van de grootste deelgebieden. Het 
ligt heel centraal in de wiskunde, precies omdat er zo-
veel vertaalslagen te maken zijn naar andere domeinen. 
Dat zie je ook op de laureatenlijst van de Fields Medal: 
tal van eerdere winnaars kwamen ook uit mijn gebied. 
Mijn specialiteit is de birationale meetkunde, die ont-
wikkeld werd in de jaren 1970 en 1980. Begin jaren 1990 
kwam die min of meer tot stilstand, omdat wiskundigen 
toen problemen hadden met de uitbreiding naar vari-
eteiten in hogere dimensies. Ik hield me hier al mee 
bezig in Iran.’

Kunt u een concrete toepassing geven van uw werk en 
vakgebied?
‘Gewoonlijk duurt het heel lang voordat de toepassingen 
duidelijk worden. Zeker in de wiskunde is dat zo, in het 
bijzonder in het abstracte gebied waarin ik actief ben. Je 
zou kunnen stellen dat we een gereedschapskist samen-
stellen waarmee anderen – fysici, bijvoorbeeld – aan de 
slag kunnen om toepassingen te ontwikkelen. Je stelt je 
vraag dus beter aan hen (lacht).’

Wist u al vroeg dat u wiskundige wilde worden? Wie 
waren uw grote voorbeelden?
‘Ik had niet echt idolen toen ik jong was. Er was geen 
internet en in de dorpsschool in Marivan (tegen de grens 
met Irak, red.) waren geen goede leerkrachten die me 
konden inspireren. Ik had wel een paar boeken, waaron-
der een over bekende wiskundigen. Dat boek speelde een 
grote rol in de totstandkoming van mijn liefde voor de 
wiskunde.’

Vindt u dat er meer inspanningen moeten worden 
gedaan om jongeren warm te maken voor wiskunde?
‘Dat denk ik wel. Promotie voor wiskunde voer je niet 
enkel op school. Ook in de populaire cultuur kan je wis-
kundigen vaker laten opdraven. Er zijn genoeg mensen 
die hun leven hebben gewijd aan het oplossen van een 
specifiek probleem en daarmee het leven voor velen heb-
ben vergemakkelijkt. Die ‘stille helden’ krijgen weinig 
aandacht. De oplossing van een wiskundig probleem kan 
maanden, vaak jaren aanslepen. Het is als de Himalaya 
beklimmen: een gigantische uitdaging, die uiteenvalt in 
kleine en grotere deeltrajecten.’

Dankzij het internet kan iedereen die dat wil 
tegenwoordig een online wiskundecursus volgen, in 
gelijk welk deelgebied.

‘ Een wiskundig probleem oplossen, 

kan jaren duren. Het is als de 

Himalaya beklimmen: dat doe je ook 

in deeltrajecten’

Senne Starckx
is theoretisch 

fysicus en 
journalist.
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‘Om echt een professional te worden, heb je wel een goed 
cv nodig met een degelijk doctoraat. Dat is zeker niet 
voor iedereen weggelegd, zelfs niet voor supertalenten 
in arme, afgelegen streken. Als ik mijn geboortestreek, of 
zelfs Teheran, niet was ontvlucht, had ik het nooit zo ver 
kunnen schoppen.’

Hoe kijkt u als ex-vluchteling naar de crisis van de 
laatste jaren? En naar de oorlog in en rond Syrië, waar 
de Koerden strijden voor een eigen staat?
‘Ik hoop jonge mensen, vooral ook Koerden en vluchte-
lingen zoals ik, te kunnen inspireren en motiveren. Dat 
doe ik wel onrechtstreeks, want ik zie geen manieren om 
hen direct te helpen. Ik hoop wel dat ik het Koerdische 
volk met mijn Fields-medaille een hart onder de riem 
steek. Als wij in het nieuws komen, gaat het meestal 
over de strijd tegen IS, over gebombardeerde steden, 
kortom over oorlog en ellende. Die onderscheiding is 
een lichtpuntje in die duisternis. Na de uitreiking schreef 
de wereld pers plots over een Koerd die de hoogste wis-
kundige onderscheiding had gewonnen, zonder dat er 
iemand of iets was die daar afbreuk aan kon doen. Dat 
deed veel deugd.’

Hoe moeilijk had u het als vluchteling?
‘Het eerste jaar (Birkar kwam in 2000 aan in het Verenigd 
Koninkrijk, red.) was heel moeilijk. Omdat ik nog niet of-
ficieel geregistreerd stond als vluchteling, mocht ik niet 
eens studeren. Ondersteuning was er wel voor taal, zoals 
Engelse les, maar die was niet toegespitst op de wiskun-
digen onder de vluchtelingen. Ik vind het zeer jammer 
als de kennis en het talent van vluchtelingen niet wordt 
benut in het land van aankomst. In Duitsland arriveerden 
sinds het begin van de migratiecrisis meer dan een mil-
joen vluchtelingen. Een groot deel van die mensen heeft 
gestudeerd. Het zou zonde zijn hen niet te laten verder 
studeren of te begeleiden naar een passende job.’

‘Als het over vluchtelingen gaat, horen we voorna-
melijk wat ze kosten, zelden wat ze een land kunnen 

bijbrengen. Wist je dat een van de eerste winnaars 
van de Fields-medaille eveneens een vluchteling was? 
Alexander Grothendieck was in Duitsland geboren, 
maar leefde een groot deel van zijn leven ‘staatloos’. 
Hij won de prijs in 1966. Sinds een paar jaar onder-
houd ik een website, een soort online gemeenschap 
voor Koerdische studenten in het Verenigd Koninkrijk. 
Daarmee wil ik ze motiveren en ondersteunen om in 
het onderzoek te blijven.’

Moeten wetenschappers een duidelijk standpunt kunnen 
innemen, bijvoorbeeld over de Koerdische kwestie?
‘Ik zie het niet meteen als een verantwoordelijkheid of 
iets dat we moeten doen. Ik sta er wel achter als onder-
zoekers actief projecten onderschrijven die de weten-
schap in hun land van oorsprong ten goede komen. Als ik 
mezelf zou mengen in het publieke debat, zou dat meer 
vanuit individueel oogpunt zijn. Ik wil zeker niet al te 
politiek overkomen, want dat zou mijn oorspronkelijke 
beweegredenen in het gedrang brengen. Die motivaties 
zijn nog altijd: de promotie van de wiskunde, mijn eigen 
onderzoeksgebied en de Koerdische studenten. Voorts 
vind ik uiteraard dat alle wetenschappers zich duidelijk 
moeten uitspreken over mensenrechten, niet alleen die 
met migratieroots.’

U woont al bijna twintig jaar in Engeland. Hoe verloopt 
het contact met uw familie in uw vaderland?
‘Sinds ik ben gevlucht, ben ik niet meer teruggeweest in 
Iran. Het grootste deel van mijn familie woont daar nog. 
Het contact blijft beperkt tot skypen, mailen en chatten. 
Als ik het echt zou willen, kan ik hen bezoeken. Maar 
de procedures die je daarvoor moet doorlopen zijn zo 
complex dat de meesten er niet eens aan beginnen. Ik 
heb ooit geprobeerd om mijn vader te laten overkomen, 
maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Dat is natuurlijk 
precies het doel van de bureaucratie. Ze willen je ont-
moedigen om je vrienden en familie in je vaderland weer 
op te zoeken.’ ■

CAUCHER BIRKAR
Caucher Birkar (1978) studeerde wiskun-
de aan de universiteit van Teheran. Nadat 
hij in 2000 zijn vaderland was ontvlucht, 
kreeg hij asiel in het Verenigd Koninkrijk 
en werd hem onderdak toegewezen in 
Nottingham. Aan de plaatselijke universi-
teit rondde hij een doctoraatsonderzoek 
af naar de algebraïsche meetkunde, een 
vakgebied waarin de meest complexe 
wiskundige vormen centraal staan. Na zijn 
promotie kreeg Birkar een leerstoel aan de 
University of Cambridge, waar hij hoogle-
raar is. In augustus was Birkar een van de 
vier laureaten van de Fields-medaille, de 
‘Nobelprijs’ van de wiskunde.
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