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Samenvatting g 

Diegenenn die weten waar dit proefschrift over gaat, zullen doorgaans het Engels wel machtig 
zijn.. Laat ik daarom op deze plaats iets proberen te vertellen over het onderwerp, zonder in 
alal te veel technische details te vervallen. Dit is dus eerder bedoeld voor de niet-wiskundige 
leekk dan voor de expert, niettemin hoop ik dat ook de wiskundige leek er iets aan heeft. 
InIn de wiskunde probeert men vaak zich het leven makkelijker te maken, door als de studie 
vann een bepaald object te moeilijk lijkt , zich te beperken tot de studie van een aanverwant, en 
makkelijkerr gehoopt object. Deze strategie kan niet mislukken, want als dat inderdaad zo is, 
heeftt men het oorspronkelijke probleem (in ieder geval deels) opgelost, en als dat toch niet 
zoo is, heeft men er weer een interessant object bij om zich mee te vermaken. 
Eenn van de factoren die maken dat veel mensen zich moeilijk een voorstelling kunnen maken 
vann de bezigheden van een wiskundige, is dat de objecten die gemakkelijk voorstelbaar zijn, 
vaakk lastig zijn als men ze wil bestuderen. Zo zijn de complexe getallen wiskundig gesproken 
eenn stuk prettigerr in de omgang dan de rationale getallen (de breuken), alhoewel ze buiten de 
wiskundee op een beduidend minder goede reputatie kunnen bogen. 
Inn dit proefschrift worden technieken ontwikkeld waarvan het de bedoeling, het sterke ver-
moedenn zelfs, is dat ze helpen een object (de "affiene Hecke algebra") te beschrijven dat 
oorspronkelijkk is ingevoerd om een eerste stap te zetten bij de oplossing van een ander pro-
bleem,, namelijk de representatietheorie van groepen. 
Eenn groep is een belangrijk wiskundig begrip. Wanneer we namelijk de symmetriëen van een 
bepaaldd object bekijken, komen we namelijk als vanzelf een groep tegen. Hoe gaat dit in zijn 
werk?? Een eenvoudig voorbeeld wordt gegeven door een vierkant te bekijken. We kunnen 
dezee draaien over een veelvoud van negentig graden, of spiegelen om een diagonaal of door 
hethet midden van twee tegenoverliggende zijden. Al deze transformaties hebben als eigenschap 
datdat ze het vierkant naar zichzelf afbeelden: het zijn symmetriëen van het vierkant. Wanneer 
wee twee van deze transformaties samenstellen, wordt het vierkant natuurlijk nog steeds naar 
zichzelff  afgebeeld. Uiteraard is er ook een triviale symmetrie: diegene die elk punt van het 
vierkantt vasthoudt. Tenslotte, gegeven een transformatie van het vierkant, kunnen we deze 
altijdd weer ongedaan maken door de tegengestelde transformatie uit te voeren. Een belang-
rijkerijke opmerking is nog, dat als we twee transformaties na elkaar doen, het in het algemeen 
uitmaaktt welke we eerst doen en welke als tweede: dit levert niet hetzelfde op. 
Hett is duidelijk dat het niet van belang is dat we een vierkant bekijken. Voor elk object krijgen 
wee op deze manier een collectie transformaties. Zo een verzameling van transformaties, met 
hethet feit erbij dat we ze met elkaar kunnen samenstellen, is het archetypische voorbeeld van 
eenn groep. 
Latenn we nog een paar voorbeelden noemen. Bekijk bijvoorbeeld een oneindig lange rij 
puntenn die op een vaste afstand van elkaar liggen. De transformaties die dit object als geheel 
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vasthouden,, en ook de onderlinge afstand bewaren van elk tweetal punten, vormen een groep 
G.G. Wat zijn de leden van G? Ten eerste hebben we natuurlijk de verschuivingen over een 
veelvoudd (positief of negatief) van hun onderlinge afstand. Daarnaast hebben we nog alle 
spiegelingenn in een van de punten, en ook de spiegelingen rond het midden tussen twee 
punten.. Dit zijn alle leden van de oneindige groep G. We kunnen dit inzien door op te 
merkenn dat een transformatie die de afstanden bewaart, geheel vastügt als we weten hoe hij 
opp twee punten werkt. Een gekozen punt kan onder zo'n transformatie naar een willekeurig 
anderr punt, waarna zijn rechterbuurman alleen links of rechts van hem terecht kan komen. 
Aangezienn we dit kunnen realiseren met de gevonden bewerkingen, hebben we de hele groep 
gevonden.. Een ondergroep wordt gevormd door de verschuivingen en daarmee zien we dus 
datt de verzameling gehele getallen, met optelling, een groep is. 
Dee grote gedachtesprong is nu om dit verschijnsel te formaliseren. We definiëren een groep 
dann als een verzameling G, waarop we een bewerking o hebben. Dat wil zeggen, gegeven 
tweee element g\ en gi, kunnen we een nieuwe maken: g\ o g%. Om te zorgen dat deze 
elementenn zich nog wel gedragen als transformaties van een object, eisen we dat steeds geldt 
9\9\ ° (92 ° 93) = {91 ° 92) ° 93- Dan kunnen we voor dit product dus gewoon g\ o g2 o g3 

schrijven.. Deze eigenschap heet associativiteit. Tevens eisen we dan dat er een "neutraal" 
elementt in G zit, dat we met e noteren, dat niks doet: altijd geldt g o e = g. De laatste eis is 
datdat er voor elke g ook een inverse bestaat, die we als g~ g~ll schrijven, waarmee we g ongedaan 
kunnenn maken: er geldt g o g~l — e — g~x o g. We hebben al een paar voorbeelden van 
groepenn genoemd. Nog een ander geval wordt gevormd door de punten op een cirkel met 
straall  1. Deze kunnen we met elkaar vermenigvuldigen, door de hoeken die ze maken met 
eenn gegeven diameter van de cirkel bij elkaar op te tellen. 
Eenn zeer belangrijk geval is dat van de vierkante matrices (deze groep ontstaat als we de 
groepp van lineaire transformaties van een vectorruimte te beschouwen en is dus ook een 
symmetriegroep).. Hierop bestaat een vermenigvuldiging. 
Wee gaan even terug naar het voorbeeld van de cirkel, die we ons voorstellen als een ronde 
snaar.. Deze kan trillen, maar alleen als de golflengte een geheel aantal keer in de omtrek past: 
inn dat geval brengt hij een zuivere toon voort. Er is dan een punt dat niet beweegt, en dus komt 
ditt op hetzelfde neer als een trillende snaar. Het mooie van deze zuivere tonen is, dat elke 
functiee op de cirkel (elke "klank") op unieke manier te schrijven is als een som van dit soort 
trillingen,, elk met een gegeven amplitude. Deze trillin g noemen we een representatie van de 
groep:: de snaar manifesteert zichzelf door een zuivere toon voort te brengen. En elke klank 
datdat hij voortbrengt, kunnen we beluisteren door het terug te brengen tot een samenstelling 
vann deze tonen. Uiteraard hebben we een goede wiskundige definitie van "klank" nodig: dit 
zijnn functies op dee groep, die voldoen aan bepaalde eisen. Uiteraard geldt, dat hoe minder we 
vann de functie eisen, hoe moeilijker het wordt om stellingen over zijn ontbinding in zuivere 
tonenn te bewijzen. We zullen hier verder niet op in gaan. 
Hett belangrijkste van het bovenstaande is de opmerking, dat we dus wel alle zuivere tonen 
moetenn kennen. 
Dee vraag is nu: gegeven een groep G, wat zijn zijn "zuivere tonen"? Dit onderwerp heet re-
presentatietheorie,, of ook, gezien het voorgaande niet onbegrijpelijk, "harmonische analyse". 
Hett moge duidelijk zijn, dat vanwege de grote diversiteit aan groepen, en hun natuurlijke 
manierr van voorkomen, dit onderwerp zowel omvangrijk als interessant en belangrijk voor 
dee wiskunde als geheel is. In dit onderwerp komen talloze vormen van wiskunde bijeen, zoals 
(uiteraard)) groepentheorie, maar ook algebra, analyse, en meetkunde. 
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Bijj  de cirkel bestonden zijn zuivere tonen uit de trillingen, anders gezegd, uit functies op de 
cirkel,, wiens waarde een getal (de uitwijking van de snaar) is. Zo een trillin g staat volledig 
opp zichzelf. In het algemeen, als de groep ingewikkelder wordt, horen dit soort "zuivere 
trillingen""  op natuurlijke wijze bij elkaar, en zo een stel noemen we een (irreducibele) re-
presentatiepresentatie van de groep. Deze theorie heet Fourier-analyse, en een natuurlijke vraag is of 
wee deze kunnen uitbreiden naar een andere klasse van groepen. Hiervoor moet dus het begrip 
trillin gg worden vervangen door "matrixcoêfficiënt van een representatie". Hier zijn we bij de 
redenn dat het voorbeeld van de matrices zo belangrijk maakt: we kunnen de functies op 
dee groep schrijven als een som over matrixcoëfficiênten. Een representatie van de groep 
iss dan een structuur-overdragende afbeelding p van de groep die we bestuderen naar een 
matrixgroep.. Met structuur-overdragend bedoelen we dat er steeds geldt p{g\ og2) = p(gi)
p(g2)-p(g2)- Merk op dat o de bewerking van de groep is, en  de vermenigvuldiging van de 
matricess p{g\) en p{g2)- Deze structuuroverdracht hebben we natuurlijk nodig, omdat als we 
dann in de matrixgroep gaan werken, we wel zeker willen weten dat we hiermee ook iets over 
dee groep G zeggen, in plaats van alleen over de matrixgroep. 
Voorr compacte groepen is er een heel mooi analogon van de Fourier-analyse bewezen, dat 
bekendd staat als de Peter-Weyl stelling. Grofweg gezegd komt deze op het volgende neer. 
Dee dimensie van een irreducible representatie is eindig, en is er telkens maar een manier om 
verschillendee van deze aan elkaar te plakken tot een nieuwe representatie. We hebben alle 
matrixcoëfficiêntenn nodig bij het ontbinden van een functie op de groep. Deze feiten zijn voor 
niet-compactee groepen niet altijd meer het geval. In het algemeen blijken de representaties 
diee we nodig hebben om een functie op de groep te ontbinden, van een specifiek soort te 
zijn,, die de "getemperde representaties" heet. Getemperd betekent vaak "fysisch relevant". 
Harmonischee analyse stelt zich (onder meer) tot doel deze te vinden. 
Nuu is er een specifieke klasse van groepen, luisterend naar de naam "reductieve p-adische 
groep",, waarvoor dit probleem nog niet in volle algemeenheid is opgelost. Conform de boven 
beschrevenn filosofie is er een object, geheten de affiene Hecke algebra, dat geacht wordt bij 
dezee representatietheorie een rol te spelen. We zoeken dan eerst de getemperde representaties 
vann de Hecke algebra. Echter, eenmaal ingevoerd blijkt deze affiene Hecke algebra in veel 
meerr zaken een rol te spelen. In zekere zin is het een ideaal object, omdat het eenvoudig 
genoegg is om een behulpzame vereenvoudiging te zijn van allerhande problemen, maar aan 
dee andere kant is het ingewikkeld genoeg om ook genoeg informatie te bevatten om echt een 
bijdragee te kunnen leveren aan de oplossing daarvan. 
Dee bepaling van de (getemperde) representatietheorie van de affiene Hecke algebra wordt 
daaromm als zeer nastrevenswaardig gezien. In bepaalde, maar lang niet alle, gevallen is dit 
opgelost.. De methodes die hiervoor gebruikt werden lenen zich echter slecht voor gene-
ralisatiee naar het algemene geval. Dit komt, omdat (zoals gezegd) de affiene Hecke algebra 
oorspronkelijkk is ingevoerd bij de zoektocht naar de getemperde representaties van reductieve 
p-adischee groepen; we zoeken dan in plaats daarvan naar getemperde representaties van de 
affienee Hecke algebra. Er bestaan echter veel meer Hecke algebras dan alleen die. In de 
gevallenn die tot dusverre zijn opgelost, wordt de p-adische groep gebruikt, zij het op een hele 
diepee manier: de irreducibele representaties van deze Hecke algebras worden beschreven in 
termenn van een aan de p-adische groep gelieerde groep, die de Langlands-duale groep wordt 
genoemd. . 
Ditt is niet de aanpak die in dit proefschrift wordt gebruikt. Het achterliggende idee is juist 
datdat het algemene geval, dat niet van de p-adische groep afkomstig is, eenvoudiger is, en dat 
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wee door dit algemene geval te begrijpen en vervolgens een bepaalde limiet te nemen, we 
begripp krijgen van het speciale geval. Ik bekijk dus eerst (in hoofdstukken 1-2) de bekende 
resultatenn over Hecke algebras die voortkomen uit de p-adische groep, in een formulering 
waarinn de groep niet meer expliciet voorkomt. Wat er nog wel in voorkomt, is een andere 
groep,, die zowel te maken heeft met de p-adische groep als met de Hecke algebra: dit is 
dee Weyl groep. Deze blijkt een centrale rol te spelen in de representatietheorie. In de jaren 
zeventigg is door Springer een afbeelding gedefinieerd die de Weyl groep verbindt met de 
meetkundee van de Langlands duale van de p-adische groep. Deze afbeelding staat in het hart 
vann de representatietheorie van de p-adische groep en van die van de Hecke algebra. Dit 
gebeurtt door middel van een ingewikkelde techniek, die cohomologie heet. In het algemeen 
kann men de cohomologie nemen van een object waar de Weyl groep op werkt, dit levert 
dann representaties van de Weyl groep. Het bijzondere van de representaties van Springer is 
datt ze werken op de cohomologie van een objekt waar de Weyl groep juist niet op werkt! 
Dee definitie is dan ook zeer ingewikkeld. Maar de beloning is er naar: in ruil krijgen we alle 
irreducibelee representaties van de Weyl groep precies één keer aangeleverd. De representaties 
vann Springer spelen een belangrijke rol bij de getemperde representatietheorie van de Hecke 
algebraa die afkomstig is van een p-adische groep. 
Dezee beschrijving veralgemeniseer ik in de overige hoofdstukken tot uitspraken, die van 
toepassingg zijn op een willekeurige Hecke algebra. De technieken die ik hiervoor gebruik, 
zijnn een stuk eenvoudiger dan cohomologische, het zijn eigenlijk een soort tel-argumenten. 
Dee wiskundige noemt dit combinatories 
Dezee combinatoriek levert vermoedelijk een uniforme beschrijving op van alle getemperde 
representatiess (met reëel centraal karakter) van alle Hecke algebras (van een bepaald type), 
doorr middel van een visueel vrij eenvoudig proces, waarvan een voorbeeld staat gegeven in 
dee figuur op bladzijde 64. In een paar eenvoudige gevallen heb ik bewezen dat dit inderdaad 
klopt,, vandaar het vermoeden dat het in het algemeen waar is. 
Helaass zijn de gebruikte technieken alleen in staat om het antwoord te beschrijven, niet om 
hett te bewijzen. Dit lijk t voorlopig niet binnen bereik te zijn. 
Tenslottee bekijk ik in het laastse hoofdstuk hoe de combinatoriek, en de bijbehorende ver-
moedens,, kunnen worden uitgebreid tot een uitspraak die de Hecke algebra in nog grotere 
algemeenheidd beschrijft. Dit levert potentieel twee verschillende beschrijvingen op waarvan 
ikk laat zien dat ze hetzelfde zijn. 


