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E.- J. BROU JER

WISKUNI IGE EN MYSTICU&
Dirk van Dalen

Toen tegen het einde- van-, de negentiende eeuw de Nede.rjands wetenschap uit, een large sluimer
.

ontwaakte, waren het vooral de natuurwetenscha

n die snel opbldeiden; de natuurkundepmet Van der

Waals, Kamerlingh Onnes, Lorentz en Zeeman, de scheikunde met. Van 't Hoff, de biologie met Hugo

de Vries, de sterrenkunde met Kapteyn De eerste Nc belprijs vooede scheikunde viel aan Van 't Hoff
ten deel en Lorentz en Zeeman deelden de tweede Nobelprijs voor denatuttrkunde :Van-der Waals was detiende Nobel-laureaat van de natuurkunde.
1h

t

Pi

De koningin der wetenschappen,, de, wiskunde, volgde de ontwikkelingen slechts schoorvoetend.

Na Huygens en Stevin waren de lederlandse ibijdragen tot de wiskunde bescheiden geweest, slechts.
Thomas Jan Stieltjes (1856--'1904), zoon van de ge17ijk namige waterbouwkundige, bereikte een niveau.

datuitstak boven datvan demiddelmatige vaderlandsebeoefenaars; hij kon eehter-in Nederland geen

emplooi vinden, maar verkreeg een leersi:oel in Toulouse Zija naa

voort in de Stieltjes-

integraal.

De wiskundigen in Nederland hielden
deel aan de

traditionele onderwerpen en name, nauwelijks

zoals die vooral.in Duitsland en Frankrijkplaatsvonden.

In het jaar 1911 maakte een onbekende jonge man een einde aan deze Nederlandse reputatie van

"respectabel truer niet. opwinderid., met: een revolutionaire doorbraak in; een van, de moeilijkste en
verraderlijkite gebieden van: d toen nalige wiskunde. Hc, Duitse tijdschrift Mathematische Annalen
,

p

dat`jaai~ een kort. artikel van L.E.J.Brouwer met, de. titer "Beweis der I nvarianz der

Dimensionszahl". Met deze publicatie weed een probleem opgelostxdat al,

de wiskundige

wereldbezig hield.. In dat jaar p;abliceerde Georg Cantor, de vader van de modern verzamelingsleer, het

volge ide verrassende en tegen-intu tieve- resultaat: er is een een-eenduicige correspondentie (een
zogenaamdebijectie)'tussen de punten van de rechte lijn en de punten van het platte vlak.' Cantor had al

eerder aangetoond dat eenzelfderesultaat geldt voor de ny van.-de natuurlijke getallen 0, 1, 2, ... en de

roosterpunten van het v-vlak (dat. wiT zeggen de- paren (i,j) meti, j > 0). Dit laatste' resultaat ish

gemakkelijk in to zien; met een lichte- parafrase: men, kan alle roosterpunten doorlopen met een

G

wandeling op de wijze van de natuurlijke getallen (zij hetmet hoeken). De volgende figuur illustreert
zo'n wandeling.
9
8
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De eerstgenoemde stelling van Cantor stelde de wiskundige wereld voor een raadsel omdat algerneen

aangenomen werd dat "twee onafhankelijke variabelen niet tot ddn herleid ku

ea _.worden", met andere,,

woorden de verzameling, der punter (x,y) voor het, vlak behoort essentieel verschii'lend to

n van. de

punten x van. de lijn, voor zover het over redle getallen gnat. Dit is in een notedop. het dimensie_
argument.

worden: hoe men een (denkbeeldig).elastiekje

ook rekt of verbuigt, het kan geen oppervlak worden. De onderliggende wiskundige intuitie zegt, dat,.
men. niet door continue "deformatie" tussen lijnen en:.vlakken heen en weer kan gsan:,De door Cantor,
gegeven afbeelding bleek indeadaad niet continu to zijr, zoals Dedekind.opmerkte toenCantor hem zijn

bewijs meedeelde. Hiermee. was de, stelling van, Canto.- teruggebracht tot een minder schokkend
verschijnsel maar-onmiddellijk drong zich de vraag op: kan-de dimensie van een ruimte (of een ffiguur)_

veranderen onder een topologische-afbeelding, dad is . een:afbeelding die een-eenduidig is en. in beide
richtingen continu Men kan zici t het probleem-aanschouwelijk-voorstellen door, zich of to vragen of het

mogelijk: is met een (geidealiseerd) potlood een vierkant geheel op to vullen zodat geen- punt twee keer

zwart gemaakt wordt, zonder de punt van -he. papier of to nemen, terwijl bovendien punter die in het
vierkant dicht bij elkaar liggen vlak na elkaar zwart gemaakt worden. Dit probleem, dat onder de naam

'invariantie van dimensie" de geschiedenis is ingegaan, werd al in de negentiende eeuw door diverse
wiskundigen onderzocht, en, veor dimensies 1, 2 en 3 werden.zeer ingewiklcelde.oplo i.ngen gevonden,

3

maar het algemeneprableem`weers`tdndaile oplossingspogingen. De wiskande bezat eenvoudigweg
geen instrumentarium o n dit-soort piobleni'en-in voltealgen eenheid to t ehandelen:

De telideiis tot general senng' kilts de-wisktinde-eigen is; was in de negeiitiende eeuw aarr4
schaalvergroting onderhevig; waar men voorheen van =driehoel en,naarv erhh eken of zelfsrvee`lhoeken
generaliseerde=werdenheie disciplines= gegeneraliseerd =De algebra beschonwde'nieuwe g-etalsystemen,-gtiatexnioriennetceter of zelfs `generalisaties als °de algebra van de iogica en de neetkuude wfis ertoe

overgegaane-3steed5 algernetete-

to °bestuderen.

oorspronkelijk ',geheel volge is de tradrtre yarn Euclides,: to

Beschouwde` men

sforii at es- van' fguren waarbij lengte en

(ztigenaatr gru' enties) bij Wader inz e i 51eek ook bij °tle in'varra tie van alleen

hoek iit

hetlaegrip}='evenwijdtg' (,aarbij i rkels:in ellipses en -vierkdfi erriir-pfirallellograranmen-' over leurrnen``'
gaan }seen,.fraaie."systeiiiatisefne,-theorie over to blijyen. Ve
°

zogenaamde projectie,

m et-euclidische kneed

tie ridhtrng=vans de

t`

meetktiatde (waak -zelfs' het begrip 'evil ijdie hanr ran`verliest)

de,.groepen vait§iaansformaisesY}enz. De uiteindelijke generakisatre liet ten

slotte ook.nog fretbegrip "recht-";vallezren=1iehield aileeinq t begrrp'contintiu', en zo ontstond de
topologic of "Analysis Situs"..
Voor Brouwer vormde de topologie zonnaar een watincrdenteel-plekjp in de grote twin van de wiskunde,

methier endaar associaties aan recreatieve wiskunde; eenbehoorlijke systematiek ontbrak en de meeste
onderzoekers fraddendaardo r geen adequaatgevoel voorstrengheid. De bewijzen, vanuit ons standpunt
bezrewfieten vaak-nt gal te°wensen over.

Brouwers directe grote oar-gangtr in de topt 16gie rv s'0enru>FOmear een genraal geieerdeein den
van d =laatstea=ittenserr die nog

wiskunde"t.varhun tijd beheersten Poincares. ontvartgrijke

oeuvre. bevatte ook een aaittal,onderzoekingertavertopologische;.proble en,'ein"hoewel Poincare de
problematie1vgeheek juisttaxeerde 1 sazijn"ad hoo=l5einaderintg','onttoererkeg ddvo'br venders bfitwikkeling.

Toen Brouwei: zich tot de'to

togie vendde wasftetjongevakal teg`en zrjii grenzen°aaia°'ge`Jt gen.

De zozeer geweit'ste doorbrhak;forzar e:Brouwer=niet,alleenndoor een-iirbeilijlt'
lossen, niaarook door een geheei stieuw.begrippenapparaat to

bleeeti op to

I ij waa°geleidelijk `het gebied

van=de topologie

eerstdeganngbare Iiterntuarrbestudeerd en daarbij bemerkt dat de

strengheid in dit gebied

ovegliet. Het jotge>vakitopologie was v& r-B=foi v ernog geen

aangelegenheid hmspecialistez!, "hey :vas ten watannorfgebied dimfticidenteel,bbtreden,`en even snel
ween verlat entwerd Een' van de meest actieve onder oekers"was Arthur

de atiteur van het

4

eerste grote overzicht over. de verzamelingsleer en de topologie "Die Entwicklung;dcr Lek re vvn den

Punktmannigfaltigkeiten" (1900).. Zijn teigen onderzoek.-betrpf ;de. fundatrlenter. van de-,topologie

Brouwer,had.is zijn werk vodr.1909verttouwd;op..de,.aa ikelen vanSchoenflies, maar was tot de
ontdekking gekomen dat daze bronnen vol onnauwkeuri -be p en _fouten;:zaten: "[k ontde, a plcltseling

dat de onderzgelangen van ehoentlaes over de analysis sites van het platte -vJAk uaar ik- voliedig op
vertrouwd had, niet in alle onderdeletn betrouwba

axen; zodat mijn groepentlneoret

he resultaten ook

onzeker-warden". Brouwer nam.het onderzoelc van .,de-etopologie;vanSchoenilaes grondigter hand, en
publiceerde de resultaten in een artikel; Z, Analysis Situs" (1909) dat de ogen van de vakwereld opende

voor de tekortkomingen in: de strenghend; op dtt gebied, hid Iiet daariri door cxt iddqj van ingenieuze

voorbeelden wennng heel van de topologic van S hoenfkies De voorbeelden trokken de aandacht,
vooralffomdat zia_ op onbarmhartige wijze de "natuurlijke" rneetkundige inta tieaan de kaak stelden. Zo

copstrueerde hjj cent voorbeeld van een (nergens,dichte samenhangende veaehatg ie jhet vlak in meer
dan twee gebieden verdeelt, en die de , gerneenschappelijke grain-van, al deze gobaeden is. Met daze en

andere constnueties bewees mBrouwer clan hij zijla: tijdgenotern :overtrof in de bel eeersnng, van de t,,
topologische technieken..

Z jin artrk i over de

a year- dirirensie luiddeeehter 66n rtieuv 'tijdperk: in in de topologies

Brouwer introduceerde nieuwe technieken en begrippen, die de basis. vormdem voor de moderne
(algebrai'sche) topologieo_ Een belangrijke innovatie was de, zogenaamde simpliciale approximatie van
lichamen= en< oppe vlakken,r te=fivergelijl en met de benadering va een :eirkei .dsor ,middel; wan, een
veelhoek, Even belangrijk was bets begr p "aibeelding g ad,,';da Bmtawer j t i9 j. introduceerde e, In -een

uitbarsting vanrt creativiteit bewees hij de ene na de arrderestalling, .daarirtee tonende dat ijrr r euwc
methodertr in >staat,waren- der weerliarstigste open p oblethensop to lossen. De lijst is to lang om; .op; te.

somnaen en zon.ook een .groterarsenaal. varir wiskundigegl egrippen.eisen; enkele voorbeeldenumogen
volstaan: (1) de reeds genoemde inyaaiantae van,dimepsie;. (2)-de.,del un stelling;en haar;verfijtaingen -

in een eenvoudig, eval.luidt de dekpuntsstelling "iedere continue afbeelding
F :vwteeat i keischijf (met
randy laat. miristens een punt -,op

pl4ats Men I

zich de stalling;: enigsz ns :vemnschoitvicelijkena =v

met hat volgende--gedachtenexpenment wanner men een

s,mehi. voorziehtig,onroert Net- spattq

dan is er, wanneer de melk weer tot st istand gekomen is;, jninstens een uielkdeeltje -dat .wear op znjn
oude.plaats teng is: Een ander illustratief beeld,is men, kan een barigerteranisbal:_riiet lammen.zpnder

Z)

een avin to maken. Brouwers dekpuntsstelling (evenals de latere generalisaties) is van

oot°belang

voorLallerlei; toepassingen under andere speltheorie, evenwichtg theorie inedeconomie'; (3) de stetling'
van Jordan voor willekeurige dimensies..- deze stelling= zegtrtrihet geval van. Fhet platte v1ak;dat een=,'l
gesloten-,Vornme .zonder.,x'lussen rhet vlalc: in twee delen vverdeelt,'-

';Wil zeggei wanneer men. zich

continu van het ene deel naar hetanderevbegeeftmoet men de kaomnn epasseren:-

De voorbeelden die hierboven genoemd zijn: illustreren op een'meetkuaidig aanschouwelijke manierde" aard

vooraCde; kracht van Brouwe'rs methoden. Men moet zicta "eater realiseren tlat'deze.

spectaculaarehbogstandjes uitvloeisels zijn van de conceptuele en technische doorbraak' die isouwer
geforceerd

were is een waterscheiding in de topologie en daardoor, geiien de centrale plaats

van de4topologie, in de moderne w skunde.

De zogenaamde honzotopie-theorie lsnnmen tnet recht bij Brouwer Wren beginnen; de voornaamste

begrippen stammen van hem, evenals de basisste!ling-en en de techniekenwaarrop het gebouw van de
algebraische topologie rust.. De topologie heeft in latere jaren een sterke algebraisering ondergaan, dat

wil zeggen de abstracte manipulaties. vane de topologie zijn steeds. meer behandeld vanuit het
gezichtspunt van algebra'dscheoperataes enstructuren. De algebra seniig, "dierin niet geringe riiateaan

Noether toegesclrxeven `noet wordea, heeft de do

zrchtiglaeid van "de stof sterk vertroogd;
,-,

Brut wervheeft de&eontvvrkkelingechter`metgevolgd, zijn methoden waren voariamelijk meetkundig
aansc1iouwelijlc " Niettein.n ka a Brduwer als geenander de`dader an de
worden.

topologie genoemd

b

.,De.siell ng,van de ravariantie°;vote.dimensiebrachi:niet al=leen,

em m

okvconf icten. Een:

vc oraanstaande Fransewiskundige Henri Lebesgue, beweerde teen `hij vain Brouwers resultaat=hoordex
dat hij .zelf al

jd enke1e bewijzenshad<vaa 406 invariantie

Zijn claim werd door Blumenthal (dezelfde
dimensie had geaccepteerd) in de yoma; van een

cteur die Bd uweis artikel bverde nvariantie;van de

van eenhrief aan O

en.

in de Mathematische Annalen, en direct achter Brouwers. artikel afgedrukt. Dit uittreksel bevatte een
schets van- een bewijs van. de bedo,elde invariantie. Hoewel Lebesgue de prionteit niet opeiste ergerde

Brouwer zich hartgrondig aande stilzwijgende neerbuigendheid. Lebesgues schets was echter volstrekt
onjuist en Brouwer realiseerde.zich ditdirect -Ira de daaropviplgeyide-ptabl

tie en ctirrespondentie bleef

Lebesgue in gebreke een correct bewijs to leveren, hil gaf duel nieuwe -: en tenn dele bljante - wegen

aan, maar een bewijs kwam er nietrt Een lange stroom van artyltelen, brieven en steken onder water

vertroebelde de objectieve stand vari zakenn Brouwer had wel en Lebesgue Ageen bewijs van de
invariantiestelling, maarLebesguehadeen bijzonder elegant principegefor ulleerddat= -indien bewezen
- een eenvoudig--bewijs kon leveren: Dit zcigenaainde !betegelingsprinnc pe7' (Pflastersatz) was van groor

belang voor de algemene dimensietheori
De zogenaamde "eerste"wpologische

in.Brou vers carriers omspande ruwweg deiaren..

1913. Een tweeds periods zou na de eerste wereldoorlog volgen. De eerste periods was :vervuld van een r.
hectische,activiteit; een explorere n,vi n,alleconsequendes.- an de nieaaw,e methoden in de topologie., In

deze periode vestigde Brouwer voorgoed. zijn naam als wiskundi e., Zijn roem bracht hem het,.
lidmaatschap van de I oninklijke Akademie van Wetenscha pen en een or ayariaat aan, de Universiteit
van Amsterdam, hoeWel dat laatste niet zonder meer tot stand kwam-zijn leertneester, Korteweg, stonci
grootmoedig zijn eigen leerstoel af.

De loopbaan van_Brouwer doet bij een eerste beschouwing raadselachtig aan;, er zijn copvallende

'ups' en 'downs' in zijn activiieiten. Voor een beter inzicht. in de wetenschappelijke lotgevallen van
Brouwer zullen wij zijn persoonlijkheid en zijn filosofische opvattingen wat nader moeteay beschouwen.

Luitzen Egbertus. Jan (Bergs) werd opr,27 februart 1881. to verschie.geboren.als.,zoota-, van de
schoolmeester Egbertus Luitzens Brouwer (1854 - 1947) en Hendrika Poutsma (1852 - 1927).:= Het-,,gezin verhuisde al snel naar Medemblik waar nog twee zonen geboren werden, Isaac Alexander (1883)

en.`Hend

Alliertus(=T886). Van de schooltijti vaai Bertus is all`eeii`bekeni datEhrj- een snelleleerling

was; ,op nege

hij :ad 'tot1 de `I .B.S.. to Hoarn toegelateii.*a de= verhuizing van- het\'
zijra, vader .hoofcdvan eeatMUT. Q werd vbltobide,- hij daai -op-,veertienjarige

gez n.=

leeftijd zijn =HBS-opleidmg, oa a.;ver olgensiii twee jaat de diploma's alfa`en bx-ta van het gymnasium to

behalen;-Tijdens zijiHaarlemse jaren-vat'' hij een liefde op voor de natuur, die hij in langewandei- en{
fietstochten door de duinen van nabif
z.

, Op de g

nasiale=oP_ lei

g-+olgde-vhjwelianzelf

kend een unversitaire-studie, wat la 7neer ''

voor de hand voor deze begaafde zoon van een schoolhoofd? De familie=ate de irouwens al een zekere

academische- traditie, zo ,waren twee, toxins. Poutsm t verbondety, gaga 4 het- B gymnasium to
Amsterdam, een van hen eindigde zijn loopbaan als rector en de andere genoot een zekere vermaardheid.

de Uniiversiteit vari d isterdam be oonde zijn'verdiensten zelfs met cen eredoctbraat'
Op zestienjaxige leeft4jd`scttreef'Bertus. zielx in aan de t
derWWs-6&, Natuurk tndeV De jonge student

Leeuwarden. Hij wer

versiteit van

terdarn laid de faeulteit

eeiiruirne.toelage(pensie)-van het Suit-7bbsleen to

van fief Studen'tenic arps';-v as hij zi

isloot bij de dispiiten'"OLIO

NEWTON en PHILID:OR. De<eigenlijke'stu &bev e 1igde°',heni niet-'bovenmatig,, zijn gevoelige
natuur,,werd niet--bijzonder

ftit pireerd=doot.,het onderwijs. I De liefdeAvoo'r- de- waskunde "v kid,

gewekt do rrMannoury; die op vergadegingertif

st

list Wiskundig Gdit66t ehap.de aandgchttro r etzijn

sprankelende beg derirfg-vau de=vdiskunde. Aanvankelijk had Brouwdi d&w sl nee
die zich eWdienstesvian

levenloo§ .kabinet-van waarheden-aanlegde". Gernt l "1,ani oury- to

ten koude en

urwetenschappen`stel'de'eri

n

wer dat de °wiskuncle wel

degelijk:pplaats bond voor: fantasie scboonheid 'n speelsheid.
u..

Het:wverenigingslevennam geettbelangrijke

disputen,

in bij Bi iiid

hij voldeed aan zijn plichten; de'

eehter tenvriendet 1e i ng want'hij' eenfaantaIli%edestiideenten =anunoettezoals

Wiessing Bongers en`Bolkestein:13ier=sloot hij diepe, levenslange"mar endsehappeni rretde dichter Caret
Adarxea vast>rSch 1temar en de°.>latere' arehiteet Ri It lauve. -3 Vooral deTvriendschap'r''net Adama van

Scheltema heeft een grote invloed gehad; waaroorspronkelijk de oudere Scheltema:,zijn jongere vriend
mgtraad en gcnegenheid ter zijde stand, werden zij al speedig elkaars gelijken, en

liet-Brouwer zijn:ouderevriend al snel achter
van Brouwer kan niet licht overschat-word& hij *, -W- v

iritellectucel opzic-ht

betekemsvanSChelteina iior de on'twiklrelin
r `de jonge wiskundestudentde`poort'naar de'

n

levende;kunst en l teratuur., Deze vriendschap.l d alle onbaa zucl tigheid°en paradijselij[Ctteid die .steeds .
schaarser zou ;wordeaa in

De briefw sseting tussen. beads vriea[den geeftous een

ontroerend rnzicht in de emoties, de zorgen, maar ook de extase van een geest ijke erwantsehap,:een
"bond van twee kon ngen". Het contrast tussen hen was jrogweats ppuner elnjlr;; de dichter vas nuchter;
eat socialist, en. de vriskundige was pot- tischhen traysticus: Hoe wej ,na,-de.,studeatentijd de contacten >

afnamen, werd de vriendschap als voorheen onderhouden en stonden de vrienden ellcaar bij. Brouwer
behield een oprechte belangste jing.voor het literaire wertc Evan zrjn;avriend, hijjtschFeef.zelfs een enkele
recensie.-,:Schelterna van zijn-,karat=rversehafte;-13,f, rtaas. wat meer: praza scbe steun door bij voorbeeid een

lening to verstrekken. lHij- was ook eep,der..:paranimfen bij Brouwers:proanotae:

Brouwer was in filosofisch -opzicht een self made man, hil had de -groteu. de% itosofie gelezen =;:_

maar hij was gene 1 zelfsltandi-g tot een mystieke, idealistische levees-kQudtngpge mere .: De eerste

taastbaree b cwijzei :daarvaun manifesteerden zich in de roecnnsehte "Delfts ; lezingen", die hij op
uit nocliging van de. Deiftse Urije Studie Vere grog h eld Deae c clus heft tp kleine tiring bekendheid:
verwonien door zijn p u b l i k a d e als "L men I unst: en. Mystiek _(19p
.

:fiver het Wgetneen trok het

boekJe )y,iuig aandacht, de schaarse reaches waxen'gematigd;afwajzend; cheltean

tueef:; "jeawee hoe

hartgrondig<ik het, met je .oneens, ben hoe,§v ud bewgastu sociaal tietnoeraat Bagel jks de prenrisse
waarvan je caitgaaat, dat nl. het oarspxcanel
k jl dierlijke menselajite levee het gelu Ckigst denkbaar i&-.. }, niet,aanrteemt,.maar daaxtegenover juist<benadrti1 t Bat het gobeel ah een inenselijke samenleving:<
eerst. zal beginners .nn de, afsluitang van heatijdperk van-3 rbaarstnetd, vva

en Brouwers promotor Korteweg drukte ziclt;nogic chtiger uit: "Ik blades

-Iwij-nog,steeds.verkeren ',,.
Jter dodgy,:=n

et s nietr

de lectu .die. iik wens of die. goed voor mij is Het is v air, dat er vlakataast}pns-di peilloze:--afgronden:

zijn, maar, rk houd era niet van op,-de rand daarvan. to yandelen. Met maakt

ij.:duizelig_em minder°,:

bekwaam .voor dat wat ik to doers .vied Of het:voor U `goed r betwtjfel .ikd Zoveel is; zeker Bat ik SU
,

Never op:andere paden waadelen.zie;. al quit het aatij opk daar sours moeilijlc U tevolgen,,waar gijfzo.°.
diep, door het principrele vaat8
Frederik van,%Beden? ontdekte k1et gescln

pas it 1915 :,'.'zijn Delftse reds:,iss, eencor-logsverklaring

van .:brutaal revolutionaire daad = en ondanks dat makers ze hem professor eat academielid Hij uitte zijn-x,
enthousiame in een nj artileelen onder, de titel: "Een machtig,Brparwsel",:
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Leven, Kunst en Mystiekbestaat uit een negental hoofdstukken met de titels-De' droeve Wereld,

De° ZelfihkeLig, De =vd 1dodr het Intellect, De vezoeterrfg 'De Taal, Imman-ente' -4aarheid,
Hetbevrijde Leversen,Ekono
De inhoud was meer een sermoen dan de lezing van een geleerde, zij bestond uit een

tegerr-de` gangbare-praknjken van het seven en de niaatschappi

t'

lie=grondgedachte` kan samengevat

worden als `de. rnens"is in et verregaand:gecom impeerde staat gent door zijn zucht de natiaur en zila
medemens to

heersen enadoo zrj a "geest: riaar burpeui to nctiten in pllaats- vaarin icl zelf to keren.'

Brouwer verschijnt in dit boekje als een dpretihte mysticus, zonder de franje van de'klatergoud
rriystiek. De felle kritiek. op

`.",,

jwel.:alle%facetteiivair het leven is-die van een jonge roan die` met een

zeker °genoegenravoe eert. Levein; prin ten Mystiek s`:van belting or tweeredeiiex ,` het geeft de"`
lezer'ainzicht'in Whet geestesl`even van de jonge Brouwer, `din nines kaa ex deAiepere`gronden vinden van

belangr jke delenl van, zijh tatete filosdfie

De t elangrijkste tl ema's, "in bet''

perspectief van zijn.rijper9e f dcoscifie zijn die van de iei'finkeetenonthechtingdn van,deonmogelijkheid
van een zelfs-bij =benadering,betrodiWbd °comnenf i *atie be mess die, zich 2'verniterlijkt", naar buiten

keert vervalt in het kwaad vaii: de belibersnig en du§a 6 erheea ang aa ie° nattdrtrr erfvaa °zijn masts.
Me-, rensen -leefden. uit t rsproiAg ges
Me-,

ciders; en reder voorazitttn zocht teho(idenrzijri evenw icht in

de dragende natuur tussen: zondige verleidittgeii `dat'viilde hue levee,- geen bdlaregstelling rn 3elkaniler,

geenzorg om dee;dag' van morgen. D is ook-geen, werk en geen verdriet 'geen haat `geen vrees, ook

geen genot. Intussen, men was niet tevreden; macht zocht men over elkaar en- zekerheid over de
toekoinst."..-

"Het leven van de tnenshed ass geheel is een arrogant i"i tvretei van haar nesten over-de gave-aarde,
een# knoeieni.>aan <haar- ri cede'vend=:-gewas knagend, sehenderid een >steriel makers =van: haar rijke
ze=alleleverrheefe`vervreterg, en om de dome

dedort de mensen kanker weg '" r`

Saar Brouwer de systeen'atische Qr derwerping en uitbuiting-van-de

rdeelt, I inlet hij

opvallend modem; hoewel men- zich nauvielijks-kai voorstellen dat zijn tijdger oterrr

veel begrip

voor hadden, de aanslagen op de natuur stonden in geen verhouding tot de huidige uitputting' en
ve ietiging: rofetisch klinkt de waa schuwing zekei 4 be positieve bOodschap van=de lezingen iiidt
'keer tot uzelf in'; bet "zelf" speelt een grote&=rol in-Brouwers wiislra ide`en£iloscifie. In Leven, Kunst -en

1

Mystiek zijn spontane beschouwingen to vinden` die in latere wetenschappelijke termen veel
behoedzamer klinken. .

"VVat dat 'zelf is, daaryan zultyge niet.±eel kunnen zeggen en ge zult; crook sset wl over kunnen:°A

denken,[ ....]; het zelf is ook niet to benaderen in. denken en woorden, maar alleen in dat 'tot zichzelfy
inkeren, als bet U gegevenworclt'.
Bij dee sterke nadruk: op het "zelf' wekt het -geen verbazing dat Gamin nicatie en teal ais
onvolmaakte en maehteloze instruataenten,. terzijde ygeschoxen woad n, a;. A nooit nogi:heeft.doQr; de taai

iemand zijn. ziel aan een anger ;rCneegedeeld"

Ifs nn de exactste.;,dex ;;wetensehappen lognca en;:.

wiskunde,.is.communicat zoneier.,nlisverstane l een i lusie

Het intellect valt --deE.-krachtigste tveroordelingen, ten deel, het intellect is de voo na

ste

belemrmernng voor de zelf nkeer ear: [evens, de meeste effxcidnte boandgenoot in de ayerheersing van de
natu,ur en de» medemens: "Dat Intellect doet in hey Leven: van Begeerte de mensen de

de

band doel.middel tussen fantasieen''. Hier wordt "de ;sprong-van duel op rniddel," gebore n, die zo'n
belangri 1corol zal spelet in Brouwers uitwerking van een coherente fklosofie..

Men kan Leven, Kwist en Myst ek rnisschjen wel nanr de voranwafdocn als eer staaltje +!njeugdige

overmoed, maar niet nzar intentie Al Brouwers latere beschouvvingen van:ftlosofische card
gebaseerd op pie mystieke; keen year *j

n.»iryfeite-<

cik.,
wqg Er zijn. natuaarlijk

er is

een.ander Joel -,hetyforrnnleren van en aloarava nde.falosofie :.,maar de aitgangspanten veranderen niet
of nauwelijks.--, Wie Brouwers fil9sofie° wil, begrijpen.adoet er goed aan,

lezen (zij het

Kunst en- Mystiek to

salis).

Het, was. Brouwer ernst; met.zijn filosofie; hij twijfelde geruime tijdtussen een. keuze wiskunde offilopso

Hij koos uiterndelijlc.vc

;de wwunde tern gels op pragareatlset e g onden, maar evenzeer op

- wiskundeYwas voor°hecan meertian'een interessant rntaar:-ijdei}fon rule=spel,-het
inhoudelijke gronden de

was "het,exacte deel van her. menselijk.denken", en-de zuivere'wiskunde<l

ichaamd

vrije.scheppen van ;de mens, En zo bleken de Delftse

;toch ,een< halte

bij3;u tstek het:f
tussen

doctoraalexamen en; protnotie ,enn geen afscheid van de wiskut?de.

De ontstaansgeschiedenis van de dissertatae
tussen B ouwer en zijn promotor Korter eg bewaarddgebleven<i

r
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DiederikJohannes-KorteWeg'(1848 _ 1941} was eenr van de eerst&NV derlandse wviskiindigenrvande

nieuwe did, een man tionder . voorgangers, hei''vvas 'dari orik:` niet zo= vreemd dat °hij zichzelf als
wiskundige gevormd had - na'een afgebroken ingenieursopleiding aan dcpol /i&flinische`schoolin°I7elft

behaalde hij de MO-diploma's: wiskunde, werd leraar yen` bereidde zicl'i gaandeweg voor op een
.

InivenS direstiidie. Na lief toela'tiSflgse}{'mnenr'in

doeto"aalexaziaen

.

lgden

can lidaatsexamen en het.

In t i e t jaar 18 8promoveerde hit °cum3laude bij J D.van dei Wads op het thema`'

"Overvooitlaritngssnelheid van galven`iii`elastische buizeit''; hg was hegiiriee de eerste-doctor van °de
jongeAUniver`

Amsterdam. S poedigvolgde aan deze

ee`n benoemti g tot lidogleraar

in dewiskunde irieel a ica en °sterrenkunde (1881: Kortewegs ti`ijdragen tot de-wiskund war`eii`veelaf `
van toegepaste aard, de natuurkunde verschafte hem een onuitputtelijke bron van problemen; zijn studie

vans"de voartplanting`van golven in een kaiiaai l eeft hens, na een lange per ode' vane onderscha'tting,
uiteindelijk'jaren na zijn dood beroeitiii-gernaakt sdeKorteweg de'°Vries vergetijking s`hetwachtwoord

van: eehihele`onde oeks=ditie tn`d toegepastewiskunde°geworden
Toen Brouwer zich als student=inschsnef was°Kbrteweg al een erkende autoriteit, nieralleen in de 4

wiskunde; maar ook, in het8voor wtskundigeir'esoterasehegebied van- de wijsbegeerte zoals. rnogeblijken` uit fief feit.dat, hid eer getegeldeµre iewe vaaa de R

de 1 ora a=et°rie 1lYeritphy9gie'-wa3. Een

betere promotor had Brouwerzich naaiwelijks kuatnen wensen, een°ander-had vanrschijailijk'miiiderl=
geduld gehad met de ongewone en: vrij. radicale opvattingen van deze pr 5inovendus, over de gronasl6gen°

vain de wisktnde.

kVoor Brouwer=was°devisl nndeeeifvrijescheppingva rdi meiaselijke geest; onafhankehjk van de
ervaring. Zijn uitgangspunt was de mens - volgens de traditie vain een consequence id'ealistische:
filosofie, die grenst aan bet-solipsisme (dat wil zeggen een filosofie die het totale handelen en de wereld°

in hev(ene)' individu concentreert) eil-in soiglinige=punlikaties isr h j o6erli`loemd. soiipsisti'schl' Zijn
oorsproitketijlce besehouwingen overr"Wiskunde=en

+ariiig' zijn dan ook nie de v ijblijvende neutrale

bespiegelmgeir tver twee-objectievegegevens - de wiskunde en d&natuur, ritaai= veeleer, in'a isluiting
op?Lev-era;.ferrit=e ff Mysraek, een morele=atinl}se uan de mens is °beheerservah de naiuui 'l

` newt `

pregnante passages ontbreken-aan de dissertatie bij leziitg, kan ieii c(nstateren dat een zo`grote'mate
van=3'rnoraal=filosofie'--l=de aandacht van de wiskundige verdiensten°zbn`dfleiden; -en ste kernog - het'`"
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proefschrift de schijn van onwetenschappelaj7k dilettantisme zou kunnen verlenen. Korteweg grondde de

afwijzing ervan op mhoudelajke bezwarenry "Na ontvangst vaa Uw bnef heb ik;nogmaals overwogen of

ik dit zoals, het dean ijgt ,accepteren; kan:,_ Maar waarlijk Brouwerhet ga4.niet. Daarin is een soon
pessimistische en mystieke levensbeschouwing in gevlochten die geen w sl ande-meer is -ep-pok met-de,

groaidslagen derwiskurnde nets to anakenheeft..."
<Hoewel men met,.;Korteweg kanuastemanen watde feitehjke,_besltssing. beneft,,;is-het eenxyerhes
voor de wetenschap geweest dat de, afge +ezen passages ncx it doot;BrA weB;,gepu ilceerd

Dew eerste

,

expositie van de onderhayige ideetn lripdt men pas in de Wiener Gastvorlesungen van 1928, en.da:ar. was

de. jeugdige gedrevenheid vervangen door eeniveei gelijlumatiger-academischestijl Aanheteind.van.

zijn carriere is Brouwer nog eenmaal ujtvoerig= op de filosoi sche grondslagen van zijn denken.,
teruggekomen in een (nietuitgesproken :trn

wel-geepubliceerde) .congresuoordracht§Cons lousness

philosophy. and mathetnarics,.(1948) I et is verrassend to constateretn dat Brouwer,buirengewotan

consequent is gebleven in zijn opvattingen, de verschillen tussen, 1907, ,1928 en 1948, zijn van
ondergeschikte aard De conceptuele basis was in 1907 al af, l eke pntw kkelingen zijn in zekere zin
perfectioneringen

van de consequcnoes van van.de oc i nkelijke filosofie.

De dissertatie zolLbood een ongekende rijkdonn aan materiaal eaaideednt,in drie hoofdstu
Opbouw,der Vdiskunde, Eliskunde en,E.rvaring, Wiskunde en

op grond van de oer=intuatie "die men zowel;kaar,

eair_ D --

werd beschreven hoe de wiskunde
corns

.

atheid;in ,isselirb als eenheid m ,

veelheid", opgebouwd lean worden.

De laatste twee hoofdstukken bespraken detoepassingen- van., de wiskunde en.,dgisch

.

grondslagen,._en.bevatte scbeapeaanuallen op de gezaghebb tale grortdslagenonderzoekers van die tijd,
onder wie Bertrand Russell, D ,vid,,Hi1berterrGeorg.Cantor:

Voor een goed,,he
weteansrhapsbeoefenia en

ps en voor een rechtvaardige sitaering van rouwer moot men de,_,,
a bij under de faam_darraentele wisleuande van rond,.de eeuwwisselirtg ader

bezien. ,Hoewel de wiskundedoorgaans weerstand geboden=beeftAaan papulaire filosolische.modes, kan-=

men haar daar toch niet geheel vrij van zien.

de richting van A,vntrouwen_tegenover de

naaeve opvattingen oyerru

n

wiskunde had zicb gaandeweg vtijge aakt van de.

to eaq ge 1. De scltok endste ZpINprdenas a cie,fa osn e. vats de av siCuirde

13

iii
Waar'I nt nog °nie
eival van de euclidische$c eetkdride:
van de'negentiende'eenawis on etwifeld
J

dene

dat de a clidisdhe-iuiante noodia1o 1ijk en apriori'aan he[itheiisclijk intellecrgegeven is en datzij de'
enige ineetkundige 13esehiijving-vaa le werkelijltheid is werd in de wiskundevan`de negentiende eeuw

aangetoon&,&66 e eiiclidisctie trieetkunde`'slectits een'=der alrernatieven is die zich 'aaridienen ter
beschrij"vixrg van-de'-f}sische ruimte. 'Gausz was zich van'dezeonbepa`alc ieid`wel bewust, hij tract tte
zelfs experinienteei uit to maken welke rrieetkun(fe-vdoionze ruiinte gold:'"fn~de-analyse (de theorie der-

reele getallen en hun operaties) vonden wiskundigen ongedroomde monsters zoals eer'tunctie die overal'

ctintia ii is,maar nergens een raaklijnheeft. De pattio1Pogische voorbeelden vol`gdeii elkaar snel Vp en
langza$ erhanddbegon ie wiskundige°ge neenschap°zrchanp het staff dpuzit to sfelle °dat de'-enige juiste les

van het herhaalde falen van de mensel eke°aanseho wii inhield dat de intuitie gefieel~ uft het wlskundig
bedrijf,verlannen4incest worden.

De voornaamste stroming die~ dew les van de geschiedenis in de, praktijk wilde omzetten, was die

der fotmahsten Hiertoe'bel bbrden wiskundigen van diverse piuim

de extreem dogmatische onder

hen: verklaucciera dat wiskundeniets annerszwas daii°een formeel spel met, syrt bolen zondei betekenis, een

soot ve

(waarmee de

dtmg fish graag ivergeleken ward). )~orcnalisarie kan men

in zekere zin a1s=neo-positivisme avant'la letfreLnpvatten hdi was de no-nonsense-filosofie van de
wiskunde, door Russell (zelf ggeen formalist, maar een Yogicist;~ dus remand die de'wiskunde `a1s
onderdeel= van de logic` opvat) geformuleeg i

iskuiide kan gedefinieerd word6 i Ws- die wet6tschap

die nobi¢:kaaa=wefett wauidver wt sprekein och kan°z veten of wat wij'zeggen`waar is: 1j vergeleek ,

de formalist met

tiffszozeer°opgaat' in }t t verfraaien vzijn°kiokken`'dat lrij

vergeten-is dat ze er zijn om de tijd°ann.tegeven;- en'd2airoari'vergete ishat iiirv erkaan te`brei dill' .
r'; Onder de formalisten was David`Hilbert-(-1862-1943), de vermaardstewiskundnge ware zijn 'ijd 'het

scherpzinnigst; natzic-h bei ezen -te hebberr°in°de' affgebra en getaltheorie, publiceerde hij in 1899 de
revolutionaire monografie Die Grundlagen der Geometric, waarin hij de axiomatiek van de meetkunde
opeeai=

i1 dig `correcte'en forrneie fd,ahier;behahdelde.

if"

erk, dat` alge eenxezie r ward als

opvolger van de "Elementen" van Euclides, was zo'invloedrijk dat°liet tot na hettneidden van onze eeuw
de -axioftidtische>meetkunde doinineerde, =bavenriieia kreegYl et de' iol` van het ideals voorbee1d voor de

axiomatische behandeling van andere vakgebieden, binnen en liuiten 4 1 iskunde ' -Het succes~ van de'
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axiomatische, methode, in de_m

nde brachtHil

pope: een zelfde programme voor,.onder.meer, .de,

rekenkunde to formuleren Hilberts ideaai was{een yolledige forrnalisering van de belanjkste delen

van de wiskunde in de kunsttaal van tie mathematische of sytrrb lrsche logica, met als oogmerkrde.::
vaagheden vandedagelijkse teal metal haar dubbelzinnigheid uit to .slurten, Hnj;realrseerde zieh dat aan

een ormele theorie die een deef ,vary de wiskunde

(1) Consistentie of niet-strijdigheid

eisen gesteld moesten wgrden:

_in een theorie behoort men niet een uitspraak en zijn,

ontlenning tewkunnen bewijzen.

(2) >Volledigheid: de theorie moet,alle feitem ait het betrokken gebied kunnen bewijzen. In het
bijzonder, mag een volledige. theorie geen,vragen open laten, preciezer gezegd, voor iedere uitspraak
moetde theorie een bewijs van die uitspraak of van zijn.ontl ennr g:kunrlen levered.

Hilberts werkwijze rond de eeuwwisseling was verre van precies, en.in.die toestand,trof.Brouwer
hetgrondslagenprobleem aan.:

David Hilbert was de

meester, een man

qq vrijwel universele 1,eta is van

de wiskunde van,zijnti jd. Hij had menig huzarenstukje op zijnn

;staan, een daarvan

van=.

eerste.

spectaculaire abstraute existent ebewijs, Ht1 was le,eerst .wiskundige die een."zuiver existeattiebew is
z

gaf,

bewees dat bepaalde

mQesten.zijn zonder ze effectref

te: tonen._ n methoden stuitten aanvankel jk op, onhegrip - "dat is theolagie; geen wis
Werden al spoedig ov.,ergenorm,en als de grootsteui

-, maar

ang, rinds tijden 3 jC aandeeg antvtikkelde de

wiskundige ggmFnschap een soon beroepstrots, die eruit.bestond helm concrete zovs nao$elijk to

el minter ten gunste van eensteedsgrotere abstraetie Hilbert leidde a wisiaandigen vane t=de 19e
eeuw het
dan.een,.rneetkundel

heldenliei . en strengheid binnen .-Die Grzan4jagen der Geometne.wa meer..

k,,het,was een; programme voor de ideate wiskunde_. ,:, G4usz had G;

tt t'gen al

beroemd getnaakt, maaronder Hilbert groeide daze universiteitsstad uit tot het centrum:van de Furopese
wisiggide,

k"ix

De algemene. erkenning van Hilberts verdiensten, en visie moge biipken a Tde :uitpodiging die hij

or}ty ng om in. 1900 op het

Congres, vQor Wislculr gen in Parijs een lijst van

wiskundige probleznen voor de, twist gste eeuw
aanmerkelrjke;invloed gehad op d w skutndebeoefening van

Deze Problemen

Hilbert hebben een ;

Terz jde;mag opgemerktworden
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dat een dergelijke keuze en presentatie van pi ghante-probleemen:uthans,.niet.meeg:door een.manto ma ken
zou zijnt ;w.=

OokBrouwer vaelde 71ch door, de problemen van Hilbert aangetrokken, in iijn:dissertatiekondigdd

hija aan drie ervart>mpgelost.,te hebben xde°,behai deliing va i ,e tlaeorie-ader L iegioepen zonder
diffe entieerbaarheidsvoorwaaiden de consistentie van s de: rekenktmde ren bet contintiitiii probleem: "`In
hoeverre> zijn oplossingen;: de toets. vAn deY_wiskunde doorstaan° he ben,- His betwistbsar

Aataguzre" W-0

Brouwer een andere wiskunde bedreef golden voor hem nndere4regels>van juistheid'd en:=zinvolheid; -in
latere publikaties is hij nooit teruggekomen op= deze claims, men kan vermoeden dat hij op deze punter
zijn mening; heeft lnerzren

Het Gonsistetitieprobleem

zijnigezici tspunt :in ieder-gevn1 een

z nlo a -opg e,, ltet °.eontinud probleem fbleelc ater, rin zijn; anturtion st sche wiskund cte vaag
gefor'muleerddom,mett=vr ucht onderzocht _tei vorden- alleen:zijn :partiele` mplvss

de Liegroepen kan als blijvendbeschouwd.woa'der.
Met: betreki

°

de grondslagen vahAe wisk,,-!i ie stond =Biouw;er diametraal tegenover ilber

Zijn visl

vitei van de

In

ng: nt probleern van

iskdAde` alszinledig spel diet.

reiCende ro verii treeeud of met Hiibestsf

alisme x,Hij betoogde

a consl tent gebewijzen yoor;.de' wiskunde op`getr!jo. r..niveau4'weer in een axiotnatische theorie'
gegeven t a

ten wo en-(aangezien: iilbei geed--intuitievewiskundec-wtyerkennen); inaar ook.2 ie m6 et

op has _beurt aaa eextcan istentieliewijs .onderworp

b zelfs, al is

theor >cQQtsistent,: dan nog

: worden;

vans een wiskkundig geboow "waarrop het

slaat" niet verzekerd!

In dit kader schetste Brouwer een9 stijgende

zits j o,

lcs van steedsk "hogerel talen° en theorieen=die nodig

Irlberts prograaaa® ute: voeaen,veeat. °njoyttpx, :.dog:: nooit had° iemand"`zo ry precies " het

formalistische kader geschetst!.

Hilbert

Bromver ontmnoe'tcr elkaar voor ;het ,eerst in 1909 ,in Scheyeningen, waar de;:

eersggeugemde vakantie hield; bij die gelegenhei, braeht °Br u rerl
th

nrveaus' Of Hi1beart;;,toennveel, aanda t

-

de hoogte +arin=

n 'taal £`

honk. aanadeze`:be"sehouwingerr is niet `bekdnd; lntef

doken,Btouwers tdee n,opin de ,bewijstheos e yan--Hilbert=zotiiier verrtrelding vari.°Brouwer.
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Over de :Grondslagen van de Wi kunde

ge et :vrordet gals- een manifest het tievat de

grondgedachten van Leven. Kunst en My tiek en het etaleert een grondige kennis van de: diverse.
grondslagenscholen. , Het ,iss:echter-.nog Lang geen5<coherent progrnmma, S preciezer:-gezegd: de
onderligge,,ndefilosgfische-ileeen zijn n gre>t&trekkenaanwezig Saar<vanven.wisicundigYp gramma
is -,nauwelijks sprake De passages 4e. ooknu,nog in volle omvang hun 1crac ht,,bewaar hebben;r zijn< de

kritieken op } bert,. Cantor en Russell. Het i ;;aols nalct elajker .om het falen van oncurrerende
programma's a.an to tonendan eer. onaantastbaar

prbgram ma- te` fdrmuleren - en bovenal uit to

viceren!

De= verwerpingvandeformnaiistische°en.splatonistische:doctrines is genadeloos gefdrinialeerd,-;-de
zwakke:puntert zijz =scl erpgeobserveerd en.de=commie itaren zijn bier en=daar profetasch. Zo
B&oprwer. R.ussellsopv ttingwover-objecti teit; zoals neergelegd in

An

itiseeriie

the

of Geometry : "Vooreerst dus- over, de objectiviteit; me nneenat de massa- d e - " l i c , ha n

oaver ietigbaarheid; we lief
door

il echterbover gezien dat do massy niets zijn dan

invoering betwiskundig=natuurbeeldvelaeenvo

iegenten,die-biFdeywiskundige°

transformatiess,adie;=; e natuprverachijnseieaa afheeliien . rtva [ant lili ven -`
nat a

en

Zoua=risen, nu=°eelitei-

erschijnsele ,vindeen; d.ie.heteertvoud gster jn of to beelden doo,Rde-t sn n's;va

bel te{neihen

-

dan,, zal:men, deze alleen=nog objectiebkunrien blijven noemen op,grond`V1166 uW irfvarjabiliteitabijeary:::

zeer belangrijke groep van: verschijnselenxir%.het natuurbeeldt..:i IVlen zat>>'dusxvan- Objeetiviteit ...,
alleenvkunnen<spreken,ten

eem-,bepaald w sk

een bepaalde

groep van verschijnselen,.
Dit staridpunt is geheel is ouereenss

ming metBrouwe

nenifttg dat de vereld v or hetin tvidu

bestaat uit .reeksen-.vats. seasaties, . die"weergegeven worder in '! orab;©pgebouwde;.'bp 'd`e were1d
geprojecteerde wiskundige systemen'.

Ten aanzien van de verhouding logica-wiskunde verschilde Brouwer van mening met vrijwel
.gew

nlijk,Temneernt

t Wiskunde

dat de wiskunde nietaileen onatlrankelajk isvar de

behulp vah logica, stelde hij
maar datzelfs° "de (pia`efisehe en theoretische)

logica,toepassingenzijn van-verschillendegedeelten der. viskunder' De

lgens.Bfou ver; bou

wiskundige systemen (in de sgeest) aen de logica: exptoiteert zekert egeimatigheden in de begele tlen

17

"
slechts de begeleidfn g vat een woordloos wiskundig
taal:- "De woorden van = JW wiskundig betoo g ziga

bouwen"
Het-was:volgens Broiavdergeen-wonder dat d`aar waar men oveistaptevan het Viskundige-bouwen

zelf op de secundaire logische verschijnselen, zich"=ongewenstezaken, zoals contradicties konden

voorn.
In hit bijzonder veroordeelde--Broiiwer='het standpunt dat deniet-strijdigheid. van de axioi a's van"
(een stuk van) de rekenkunde de`rvisltundige lntultie zou`bewijzen, integendeel - alleen=de wiskundige

intu tie kan het togische systeem
"rechtvaaidi gen.lag deda&ntwintigzouden Brouwerenl-lilbert elkaat
to vuur ei to zwaar`"d bestrijden op juist de bovengenocciide pnnten, tot 1920 bleef Brouwers aanval

onopgenerkt.
Ook het<<platonisrtae .aai de viiiskunde ward in hee proefschrift aangevallen . voornamelijk vanuit
Brodwers° overtuiging dat al lie wondereereaties van de verza nelingsleer zich ten °eneni Tale ontirokken

aan nie stale `dt

ctie:- Dit-deer van derwisi u ido' werd hie baf hetzelfde we kelijkheidsgehalt

toegewezen als sprookjes over draken en reuzen. In een der stellingen (nummer XIII) bewce rdeBrouiwer
bijkvd&beeld laconiek:'"De,"

eerie getniklasse van Cantor bestaat` Diet.'

- Het proefschrift en het geheW=fiiosofische oeuvre van Bi*ouwery ademen een verzet tegen het
weteiischappelijk bptimisane van° de jonge twn^_igste eeuw.. Op dit punt 66 d6 hij te'gen de:stroom van
de

mode op.
Uit de rijkdci;ri van the Yia's°etg thesen van de disscrtatie 1

die in

men een aantnl hoofdpunten isoleren

de vvisktaridetregarderen:

- wiskunde is een vrije schepping van de menselijke geest, onafhankel jk van'ervalring.
--her eaiige aprioristiscl a (onafliankelijk VA-i';& ervaaing gegeven} element in de° wetensehapis de

- de logaca is

wiskunde.

- eenflogischeopbouw"van de wiskunde is-onmogelijk.

Na het verwerveirvan'de doctorswaardigheid`besioot Brouwer zi` onderzoeksteirrein naar de
topologie "te verleggen,= niaar niet.-alvorens de radicaalsteµstap'ait-zajh' carriere te°maken. _ De hele
dissertatie laat5 =tch lezen

it tcaklant, ode betekenis en de` rb1 van de log ica, de
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verzamelingsleer, de taal, hey gebrutlc van,..axioma's werden. stap voor.stap opt .eed en oatmaske.rd, maar

de Brie grondbeginselen van de aristotelische logica bleven onaangetast. Het principe dat bij uitstek in

aanmerking kwam Xoorkritiek, was van de i itgeslo(en derde een ;uitspraak is waar of z jn pntkenni

is, waar, een derde,Inogelijkheid ass erniet(populair gezegd het regent of het regent niet) 4;Met dit
principe had tegelijk met Hilberts dogma van de oplosbaarheid van wiskundige problemen afgerekend.
blijkt dat hij ten

kunnen worden, maar misschien ging dat zelfs Brouweriet.s to ver. Ilit

tljde van het proefschrift (1907) al twijfelde aan de geldigbead vast het,priiic Re vanwde,u tgesloten derde,

maar eerst het volgende jaar publiceerde hij een artikc 1 ",De onbe ouwbaarlteid tier logische pri ncipe
waarin aan de hand van wis

di e voorbeelden de onjuistheid van.hetpiancipeaangetoond werd.
3

x-

-

Men kan zich de aanvankelijke schroom van Brouwer wel voorstellen, Aristoteles kritiseren, is nog

iets heel anders dan Hilbert of Russell aanvallenl.. Het principe van de uitgesloten derde wa_s.ruim
tweeduizend jaar

n der pijlers van alle wetenschap geweest, en de yerwerping>ervaa was niets_minde

dam een,revolutie. In de komende decennia zou

derde" een soon sjibbolet worden in de

grondsiagenstr jd

Het zou echter nog een tientsl jaren duren alvorens de worstelirlg om de grondslagen. van de
wiskunde in' ernst begop. Brouwer had al in 1904 aan Scheltema de profetisc

woorden,$gc1 even:

'flog enige jaren za1 dc obscuux moeter zsjn, dan zal mijn greep,.gevoeld, worden " ;Wij kunnera.achteraf,

constateren dat deze wat aanmatigend aandoende uitspraak van een driedntwintigjarige geen overdrijving,

was. In de topologische,periode gaf hij de wiskunde haar nieuwe methoden.en een nieuwe.strengheid en
in de jaren twintig bracht zijn gronddslagenrevolutie de wiskurndewereld in; een stant vanopvdmdng dies;

sindsdien niet meervoorgekomen is.
Na de eerste topologische periode, die eindigde v66r de

rstc vJereldoorlog, keerde Brouwer ;terug

tot..de.filosofie,..dit keen in gezelschap van Mannoury en Frederik van Eeden.

Gerrit Mannoury (1867-1956) was de wetenschappelijlce motor van h t. onderzoek dat nuF bekend

staat als Significa; hij was een self-made,-man,.. geboren to Vdorniervee
scheepskapitein.

a1

zoon .vast een.

Mannoury volgde de lange route naar de universiteit, hij begon zijn loopbaan als.

onderwijzer en xerkreeg viaMO akte a toegang tot een liteiversrtaire studie in de w skunde. 0atdpuks de
onderstetining van Korteweg, die

noury zelfs, zondags thuis prive-onde r js gaf men- ha volgen van

de ,gewone colleges onmogelijk Meek,, voltooide hij zip studie niet.Maar, ook zonder de vereiste ;,
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diploma's wist hij zich dooi Aeon=str om- van publ glties'= een hats, te= eroverer in de Nederlandse
wiskunde. Mannourybestudeerde als eersteiia-l Te erland de to

logie en

bijdragen tot-

ditnieuwe vakgebied. Zijn ggoteliefdewas echtier ire°:filosof-ie,. it hetabijzodder dieFvafir a wiskunde en,

detaalfilosofe ._Zijngaven werden door de

iveffs fait antQiiteitienieikend; iri: i9()3 werditil>- zondei

academische-diplo-ma:s .:;l rioemi tot'p#ivaattiocent aam[. de Univetsiteatk-v`an. Aaiastetdaix,f bet als
opdracht:''de`1ogische=

ndslagen`vara:=de wiskunde".

had door ielfstirdieode synibolische

logica van Peano ontdekt en,als_,eerste dit vak in Nederland gedoceerd ,s n 1918`=volgde.ten- slotte zijn

benoeming tot gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Mannoury was een begenhdigdd
docent .een raran:met een, gr

t charisma, zijn leerlingen en ebllega's ge uigder 'zorader iitzonder ngvan

zijn onorthodoxe en inspirerende w'ijze i

Askundebeoefenen2en ondei vilzen. -B'utteti=dewetensehap

wa§-hij,actiefinde,.politiekensde}arbeidersbewegingi Ontelbaar is het aantal voordrachten, artikelen en
ingezonden brieven dat hij wijdde aande verheffing van: de arbeider en aail =het>comnx[ iti§me'binnen en

buiten-Nederl-and -,Eeai: zc : orspronkelijk de er,wassnniet`=bereid;en,in=stmt zijn geestelijke integriteit

aan de Fartij te4offeren; hoe*el .hij.
ntau istischasnaatschappijo irAttiii

tt

bleef aagn `het comn

itlg van pie rdeale

ontzag, hij zich riiet. zijn n ening to uitenr oolt. w aar ze;niet inet den

voorgeselaireVen ortherdoxie rijnadei za 'scl
apittelen

fsaeteral xbelreh

rode=hij niet, irbdien- no'dng, Stalin per telegram to

hijana de.iral ian Trotski uit de Coiaa nunistische Partij Holland gestoten :

Voor Brouwers leven was Mannoury ip twee guilt n: van cruciale

to tenis £geweest, hij.-had de

studen Brouwer eeriblik gegeven°=op-de schooriheid. vanrd.e- levende>`.wiskunde, en hij- betrok de
hoowgllE.

.:Brouwer bij de taalfilosofische kring, bekendaon

Ae naam£S'ign1f:ica

Significa, ruwweg teomschrijvenv lsbetekenisleer;,..was'-het geesteskindvain--Lady `Victoria Welby,

eenhofdame van; Koningin Victoria; die op dllerlei-wijze- de studie vari to meaning of meaning
bevorderde xDe lite tor}-meadicus-psychiater-felt

f?re'volutionai l ideeak van Eedeii kwam dfiid6thaar

invloed tot de overtuiging dat significa. van het hoogstemaaischappelijk wetetisohaapelijk belting was;
hij--h

cj reeds een werkje gepubliceerd,=Redeku stige,gra lslag van -verstandhoa ding'{ 1893)'; date zijn

preoccupatie met aspecten van de-anenselijkecommunicatie.duideiijlc toona..

x:'20

Tijdens de eerste wereldoorlog kwamen Van Eeden e; B.rouwer met4ell
had, inimiddels bet Walden

in contact, Van-Eeden:`

en Brouwer waseen:gevestigd academicus. Brouwer

had al in 1904qp,
a ,a sle aten bouwen op een stu grond dat hij y
vaade:kolonie der:Chrgsten,-,

aTc lj

ro esso Van Rees, de: inspiratorao

ten -gekocht had` Dat huisje,"deli at was onttworpen door rijn

vriend Itu Mauve (de zooa,van,de; schilder Anton Mauve),'.In hetzelfde jaar trad hij inrhef_hu velijk met

Lize de Iloll (1870-1959),-7:; de :dochtet ;; van, de, eigenares vans een,; rotlaeek aan. de Overtoom in
Amsterdam L-ize braeht uitbaarleerste,h twelijk eenudoehter, Louise,
stiudie;;faamacie-(1907)-naanzerde apotheek over.

In, de wetenschappelijke.windstilte vaai.de eersteywereldoorlog,keerde Brouwermz ch van de;wiskunde}:

tot zijn= andere iiefde, de wijsbegeerte;, bet, kwon hetn;ruet: ongelegendat Wan=-Eedengrootse plannen had ,

vooreen.internationale School voor Wijsbegeerte, die in

ersfddatgevestigdzoumoeten-worden De

eehter:<schipbreul.-oen Week dat de gverige,deeinemerssaan het_.plan:een>andere;zwat,,
besche dener:opvattjngvatn.wijsbegeerte en itaatbeeefeningblekenteilaebbenkdan degroepBrouwer V
Eedea :.:Brouwer;9

y

rl?;J:B1oe ers kleaau

(de sinoloog) en

>

seheidden zich ag en -

stick;ten to 19,16.- sainen met. Marnnonary, J cctb-Isral l de .. Haan nen L,S.Oanstein,:hetInternationaal =
In

FWijsbegeerte:

jaar de

each

derheid volgde D.Reiaraan en richtt in hetzelfde

ch of l+Qpr l j4begeer e,. ° n de +andeling ook: wel de Amersfoortse School

genoemd, op.
De academie die Brouwer en. Van Eeden voor ogen stond was in tegenstelling tot de Amersfoortse
van opzett. zaj was

bond van hoogs as de;ktnnstenaars en

de idee van de Forte reis.van. Van-'Eeden een

leerdeari :de kc nink ajkernvar geese. De Forte: Ireis was

uiteengegaan bij bet uitbreken van de

Buber en Gustav

;a da4 ei, vas:rvantt

a nerendeelM,der deelnemers; onder wie

enang; dat joist nn de verdeeldheid =van =de oorlog een

bovena ationaal genootschap het eerscheurde Europa de reg,zoo{kanhew..wijzetat naar poliiiek en F;
geestelijkhersteL Van Eeddeen,zagonmiddelhjk..icaBrduwereensve vantegeestenBrouwer:vanlz`ijnk

was,nietongenegen,de wereld bij td staan nhaar;c Isis.
Hoe errbsttg Vain Eeden en; Er'o_uwer huff endi ngin, het

opvattea nag wel

blijken uit bet feit dat zij in 1918 besprekingen voerden metde: 4anex kaanse, gezant.:ove een eerlijke
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vrede; Brouwer, stelde-bi die,=geldgdt heid?een tonferdntie an geleer'den vanf4lle ooringvt re de landen
voor.

Het Jnternationaal Instituut uoorWijsbegedrte fungeetde als een worksi op`waae- de klelnegroep
discussieerde over thetna'g at £dd signifi

if Het instituut was geeiia lang levee` beschoren, na een s orte

periode van beperkte activiteit werd het opgeheven, de kernleden Van Eeden, Brouwer', Mannoury en
Jac .,van Ginneken (een jezuaet-die bekendheid gerioafunt- ijn onderzoekingen over dialecten) richtten
de Signifische Kring op (1922).
Het-signifisch ondei oek had-tot= nderiiret ='de `aaldaadrti"haar-Aie est;naiine betekenis inclusief de

elementen van-19edhchte; etYicitieY :betekeniiiheorle etcetera De beginseliiCrklaring zegt "Ui't deze
onderscheidingr,(van,..inteliectuele,'3gevoelV-- n-,`wilscoiripone it'ril' 1 ien4,<<velerlei,schakeringen van

malbeziniiings voort,. raa zaaride--formaliguk-'h-Jogische. en de'onmiddelli k .intui'tie#e,-enigertnate 'al's

uiterste vormen;kurinen. Worden beschouwdlAen welke tezanten en in aihderlingverband de inhoud van

het signifisch taalonderzoek uitmaken"

.

Het mag wonderlijk schijnen dat Brouwer deelnam aan een kring-,die zich met taaldaden zighield
(notes bene zo`n vtjftig jaarvoor de taalfilosoof Searle!) maar juist deiaufilosoof die de betrouwbaarheidr

vansde Mal ontkent zal geinteresseerd zijn in de,grenzen=itatt debeti uwbaarhein en in een efAdichtc
organisatie van de taak ls'instruanent.

eeiklari 6g-stelt, Brouwer

Vporaondergeteken4e bataat-de`significaDnietx2ozeer~imbeoefening-Vb t--malktitiek ils

wel:
10. In het opsporen van affectelementen, waarin de oorzaak en de wer,1ng, der woorden

kan worden ontleed

Door deze ontleding woden de affecten, die de menselijke

+erstaridhoudangTaken; "ontmitdwrhet-gewetet mdergebracht,

20. in: het ; cheppen_van <een nieuwe-`waordetnscha 'udie `ook'vooa'de° spiaituele
levenstenden ies der, rn nsen

tot

ezonnenkgedaehtenvvisse1eng`en

edientengevolge, tots,hurt::sociale:organisatae..

Voor de verwezenlijking van het onder 10 genoemde programdeel kansanienwerking }

niet..wogden ontbeerd talioz affectbon ple cen to& zijn niet zlait door de katalyserende
werking der wijsgerigediscussie tusschen angel jkgezinden , tots Sntledingte biengea..
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Ook ten aanzien van de onder20 genoernsieyscheppenden_arbeid heb ik large tijd.aanx

het grate belang van samenwerking, hier tussen gelijkgezinden, geloofd. Doch meer en
mee ben ile toy het;.<inz chtgekomen;:dat deze hogere.;ta

,der;significa slechts door de

.u terste, geestesconcentratie van de enkeling Iran worden vervtald: L.E,J.Brouwer:

De_ bloei van ;de significa is urijwel. uatsluntend aan

;annoury te;.danken; hij jnspireerde v_ooral<x

Nederlandse denkers. Na zijn dood verliep het signifisch onderzoek.

Brouwers rol in het, signifs~ie ;project,,is, van y> eiang ;oandat Bruit blijkt Oat= hij geenszins de

onvuereldse herein}et bleek die men op grond van Leven. Kunst enM ti

verwacht-zou hebben . Zo

rod van dev isi jande ter arse ging -"De ware .wissktinde-is rnooit:zonder-

blijkt dat hems de;

beteken s, >>ogndatze noon z©ndermaatscttappehjke :otzrza

is".

ort =is-Za)n signifische azbeid van:<.:

e eem. deel is van de large weg daee yoerde yata; de mystiek ±an 1905 naar de uitgewerkte,

filosofie van de Weense voordrachten van 1928.

.

Op hetgebied van de wiskupde had Brouv,{ett jdelijk een stap terug gedaan, er viel nogveelte=dOen:

ala ovens Ben; saareenhanj?;emd concept gepresenteerd fkon worden. Her -kardinale probleem van de-*
toenmalige, cnaar!ook,huidige, -wiskunde is dat vats her contirni am de Techte° (of. de) ver meBng)'derr

reele getallen, die men zich,meetkund g `voorstelt als een rechte Iijn zonderonderbtekingen ,De::gehele
getallen- zijn losjes uitgestrooid, van 2: near 3 ;maakt mere een ren nsprdn - :a11e t renlcen 2,... 'worden

overgeslagen, de rationale getallen zitten al wat; hechter in elkaar; het is niet eens mogelijk - "-het
eerstvolgende

-eerstvolgende getal

na.7" aan to wijzen, immers kies maar een getal na 7, zeg

70, tussen` 7 en 7O23

1

202:.Toch, kan men,niet

is altijd een ander rationaal getal, bij voorbeeld het gemiddelde van de twee- 723

de:, getallenrechte doorlopen via uxtslaitend ratiot4al g fallen, men moe .bv: over
springen.: De reele getallen.zijw het deale. sit x»stuk van deze stelsels*tme

; . of x kheen

n ze do orlaperi, zonder

sprongen to ,maker.. ; Een wan=de fundamentele vragen van de wiskunde-luid zijb de reele getallen to

herleiden tot eenvoudiger getallen (bij voorbeeld rationale) of zijn ze direct gegeven en niet tot ets
eenvoudigers to herleiden?

De negent ende-eeuwse wiskundigen zltadden? a .ngetoond day de: reek getallen indetdaad "uit de

rationale getallen verkregen kunnep worden via.

maar.nioeilijk proves ,- Sommige

wiskundigen, zoals Brouwer in zijn dissertatie, waren van mening dat de reele rechte direct gegeven was,
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l etzij door de nieetk[ nde shetzijY-door een afzonderlijke intuitie (Brouwer): 'Deze situatie kon Brouwer

Met, erg, bevredigd he1 benh" kende W topoloog' de' struetuur van het continuum alb geen

def:

Dngeveer in °1916.17` moet Biouwer een''eurelt`a" ervaring gehad hebben die een oplossing van -bet
het

probleem- vat het coi`rtinuum belot fde; in zijn collegeaanteket'iingen van die jaren is namelijk de
geboorfe`vaat` het begrip keuzerij aan to wijzen. Brouwer`gat een college Puntverzamelingen in 1915
'16'en herhanldee dit in 1916-'17 De aantekeningen zijn oorspronkbiijk als'een geheel geschreven, maar

latere,tcevoegingen zijn in de kantlijntaangebracht. Een van deze toevoegingen luidt`(vereenvoudigd):

men kin oneiridiS e'riI'en vari ggehele Setallen'beschouwen die min of meer vrij ' Sekozen'worden.
}

HCef revoluton°hieran is dat de consttixctieve

tot op dat

moment vain erring=waren dat een oneindige rijal a2, a3,..

1...., alleenziii had waiineer hij door

een wet`gegeven was-hoe was antlers'de oneindigheid te-gaianderen? De platonisteh daarentegen lieten

wel rijen toe zonder een wet, maar4il"beschouw

rijen kant-en-ldaaa`gegeven`, zodat de

vraag riaar een voortbrengende wet itreie nrwss:

De-keuzerijenMsteldei Brouwerin stair om redle'getailen to creeren met alie eigenschappen die men

verlangen°kon°van"een'intuitief continuum. De aantekeningen in het coiiegedictaat Puntverzarnelingen

toner dat Brouwer al. direct inzag welk principe nl dig- was om prakt sch` ge'bruik-to"maken van
keuzerijen, in dat opzieht was zijn. creatie- verugt superlebr aan de incidentele besehouwingen van
vroegere onderzoekers die lfeuzeijen als een-soort curiositeit opvoerden:

De eerste

Brouweit'de wiskunde"opnieuw opliouwde uitgaancle van

keuzerijen ; wasPgetiteldBegridnd ang der Mengenlehresndbiiangig 'vomlogischen Sa i vom
ausgeschlossenen D'ritten (1918). Dit was de eerste 'Van e'en'

e nj van'aitikelei -gewijd aan` de

nieuwe wiskunde die nij ter onderstreping van l -et felt dat de werkelijke levende: wiskundee een produkt
is' an de menselijk&geest,, iniuirioi isriselie iviskisr de -genoemd'had.

Vanaf 1920, na een tijdelijke terugkeer tot de topologie,Wverkte "Brouwer vrijwel uitsiuitend aan
zij i intuationistische progracnma; hij stood nietterdaad voor een `zware opgave hietsmeer of minder clan
de opbouw- van='eent nieuwe wiskuncle; vrij van #tittr alistische 'of platoniistische smetten. Een deel van
z

otttd n vat ongereelitvaa'd gde'xveroncierstel7ingen.

van de noodzaak de wiskunde to
aiigezien deze `verond"ersfelIirign, zoals "de

uitgesloten derde" of het geordend zijn van, de reele getallen, vrijwel 'overal iin de wiskiinde Been ro
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sPeelden,, was de bereidheid van de wiskundgen om de bestaande praktijk op to geven enin het vervolg

een ware eierdans om deze veronderstellmgen uit to voeren, met aUe complicaties van lien, niet groot.
Brouwer liet, aan de hand van tal van voorbeelden zien dat alledaagse redeneringen ontoelaatbaarxwaren in

de mtuitionistische wiskunde.. Deze redeneringen waren (en zijn nog) zo;gangbaarin de wetenschap dat

het opgeyen ervan een nieuwe mstelltng eiste van,haar beoe enaren

o verklaarde hij de,,volgende:;

principes voor ongegrond: "wat niet onwaar. is, is waar (principe van de .dullbele.,negatie), een
uits rank is waar of zijn ontkenning is waar" (principe van de uitgesloten derde),: "gals niet alle,getalle. n

de eigenschap E hebben, dan is er een getal dat de eigenschap E niet heeft" er, is" = niet voor alle
niet"). Elk van deze principes wordt.regelmatig,,gebrt ikt, het
begrip "existentie"

-het hart van het

door Brouwer betekende "a bestaat" dat a werkehjk.r angewezen of geconstrueerd

kon worden, en hij wees erop dat wanner niet alle objecten van een of anderecollect a een eigenschap
hebben, het daarom nog niet mogehjk hoeft to zi3n rer4een aan te-wilzea die de. eigenschap. niet hee tr:
Populair gezegda wanneer een rechter vaststelt dat niet alle passsagiers van eenvliegtu.g onschuldig
kanhij nog niet een schuldige_ anwijzen... De klassieke wiskundige zegt dam ?'er is een schuldtge,, maar"

we weten toevallig..niet wie", volgens.Brouwer is dit een devaluatie van het.begi ip 'existentie, a oprde r
mededeling "er is een ..." moet;altij i gereageerd worden meet"o ja welk dan?".

Onder Brouwerskaitaek mag dan een aantal=fuatdamentele,stellingen hun geldigheid verloren
hebben~ b er is ook een positieve zijde_,aan, het intuitionisane

rouwer realiseerde each :zeer wel dat het

tuitionisme naast een, kritische functieook een positieve. inhoue had, en,in. de vroege fare tw ntig
zag hij kans de positieve facetten van zijn overtuiging om to zetten in nieuwe en: paradoxaal aandoende

w skuudige stellingen. In een aantal onderzcekingen gad hij uanshoede.schijnbarezwateheid van het
intuttionisme, namelijk het aspect van onbepaaldheid in de keuzerijen, uitgebuit kaat worden om zeer

sterke resultaten to verkrijgen. Het meest spectaculaire resultaat is de
"alle totaai gedefmieerde redle functies zijn continu'°

co t nuitearsstellang;

..>

De onderliggende gedachte van Brouwersxbenadertng is eenvoudig: wanneer we lets- zeker weten
over een onordelijk en onvoorspelbaar unj.vgz una, dan moet er wel iets heel bijzonders aan:-de hand zijn,$

met andere woorden dan moet er

informatie zijn. De technische uitwerking van de e,

eenvoudige, gedachte was over gens zo $ubtiel _.dat het zo'n
grondslagenonderzoek er greep op kreega

;

;

duurde voordat fief:

.,,
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De eerste artilcelen `t<okken naawelijks aandacht pastoen° Brouwer zijnfideeen presenteerde' op het

verinaarde congrestin=Bad Natiheim' 1920),`begon meirin°te ziendatiiiere diepste grotiden van'de
wiskunde ter 'diseussie ~gesteld werden. °'N-, congres is vooral bekend geworden door kd&'

r-'-eh

tegenstanders van de quan'futn `mT chanica" erti^hun{conflict ifride ` openbaarltoid uitvoe'hten. De
voorstaitders-werdeii aangevoerd door Einstein°en de tegenstanders dotjr enaaz ; de Nobelprijswinnaar

natuurkunde van 1905. De voordracht van Brot winet de lprovocerende titer tIeeff elk reeel ge "
een-decimate ontwik'keling?", trok de aandacht der

:a

wiskundigen, -en-waarschijnltlk''besefte

Hilbert` toempas-dat er een serieuze u tdager voor'de poort van' zijn wiskundekasfeel stood. Er was ee' n'
tweede uitdaging tweede`iiitdaging.in Brouwers is naar $ad'l autie m: de°Duitsers waren-na-de eerste wereldborlbg door

de} overwtnnaar-s uitgesloten' sari interiiatunale congressen en

en men verwachtte

stilzwijgend,datYgeleerden gait de geallieeri fit neutraleianden ct'zonden}aansluiten bij de organisat es

en `eongress'ensvaii de overwiginaars; 'Brouwer tiad echter de voorkeur gegeven aan het cdngres in Bad
Naulieim boven het-internatiohale congres`in°,Straatsb&g, een daad die hem kwalijk `werd genomen, in
het bijzonder door de Fransen.
Brouwer; die liet bij voorkeur opnarn voot de underdog, had impulsief de hardebefiandehng°van die'.

ovetwcnnenen veroordee1den zicii egeit de internationale boycot vary

gelegeriheid',i orbijgaan=orrr hetConsei

verklaarti: Hij l et geen

Recnerche , dat de Duitse`-wete tschap'

uitsleot, aan tevallen-en aante dritigen op de uittreding van Nederl'and.
Zijn strijdtegen,deze V60rnan elijk door Fransern;geL-ispireerd

.a.,.r

Italianen een algemeea4oegankelijk international wiskundeb
.

toen de`

orga`niSeerddn in Bologna. Brouwe
rs

'

tE 'fib

was'jniet eehd el vhnde Duitse wiskundigen an tnening dat zoiider-volledig eerherstel°vooi d-Duitse
etenschap`pelijke' geriteenschal deelnaine door Duitsers uitgesloten 'was. `Huts °'ncties le dden of

verhrttediscrssies; Brouwdi,'gedroeg zicWhterbij zoals `men opmerkte; "Duitser dan de D'uitsers
Uiteindelijk rtam---toch een grote'Duitse delegati , onderaabvoering van Filbert, deel aan het cbngres.

Niet alleen bij deze gelegenhefd maar ook in indeiee'coriflicien' kon Brouwer zeer verbeten en
uimp`ulsief ookottien--tegen onrecht; -oriverschifif g°°of `list beet ze f =i f °anderen tretrol , `vaak `niet
onaangenatue-gevi lgemvoor hetnzelf. Aan zijn strijd'"vc or'de w deropneming van°de Du tse wets ischap
in de internationale gemeenschap dankte liij de onverdiendc rcputatic "pro-Duits" `ate zijn.

26

Na Bad Nauhei n..gmaakteHdbert.zich op tot een,tegen'aanval, hid ondeaa!ond,hetalsrongepast dat

een autgriteit de emotionele.,aanvallen van pen nieuwl chter moest verdragen fi, his .extra kwetsend
eryoer.hijdat. zijn..lieveltngsl,,eerling,. Iermnrnn yVdeyl, z ch in eels briljante cede aan Brquwerstzijde
geschaard. had - "Brol

das ist die.Revolution".; Hilbert zette zich weer aan de grondslagen nvan de

wiskunde en, ontwierp een vet jander programme voor,de "redding" bran de ..wisknnde, dat. de, fouten van

zijn vroegere,_benaderingen vermeed. Dit "programme :van Hilbert" was ednt,op.zekere ideedn uit
Brouwers proefschrift en het beoogde een fundering van de ,wiskunde
opF een..ujterst eenvaudig, soort
Wit.

wiskunde - pan de rnoeilijkherdsgraad van de tafels van
al'tvermeriigvuldiging -,,de zogenaamde
finrt?stische,wiskunde. Vanaf dit moment verslechterde de situatic zienderogen; Hilbert viel Brouwer
aan ,- en daze bleef. hit antwoord nietrschiuldig_- d, ,G rundlagenstreit was begonnen. Daze oorlqg gin g;
voor de. berde, antagonisten om nets minder dan de redding of de, ndergang, van de wiskunde

Halbert was. in daze sti jdde representant, van .de moderne wetenschap. en van; het, onwankelbare
geloof in devogruitgang ht} had als ong_ wiskundige: gezierr-hoe. Leopold Kronecker, een<.der grootste
Berlijnse mathematici, zijn; tijdgenoten genadeloos wees op de ontoelaatbaarheid van abatracte.methodeai_

eit objecten.. De verzamelingsleer, van Cantor was Kronecker een_ gr-uwel;;,, enj de, door Hilbert
eantroduceerde "zuivcre-existentiebewi#z W.'erkende.;hij niet, het liefst had hij de aanhangers van de
abstrtcte., wrskunde als kwisselaarsr uit de tempel verdreue[i De invloed van Kronecker was eohter,leperkt

gebleven, en gaandeweg accepteerde iedereen de, nieiawe begrippen err. metlioden. Men; ken. zjch de

verbittering van Hilbert voorstellen toen in een

poed Brouwer:als de

geest van Kronecker, de abstracte wiskunde. opnieuti de voet dwars,zette. Heexenschappelijlc
optrmisrtie van_Hrlbert is het:dptde1jjkst uitgedrukt in zijn voordracht op hat 1'arijsCongres im I90 ;
wear hij .uitdrukkelijk;verklaairde:,dat "reder.wiskundrg prableem streng opge1ost .kan worden :.hetzij,
doordat, de gestelde vraag bevestigd kan worden hetzij.; doordat le orrmmogel jkheid van die pplossing
aangetoond kan worden". Hiermee. nana. hij, stelljn;

bijna dertig leer qude. bew.enatg ±an de.

fysioloog Emil du Bois-ReYmond, die gesteld had: "Ten aanzret& van de raadsels der wereld van de

lichamen is de natuuronderzoeker allang gewenci met maanelij a zellverlouehe.ning rjir"ign ramr s"
(wij weten nret). urt tespreken... Ten- .aanzien van de raads4els echter, wat materie ,on kracht zijn enhcre

ze denkbaar zijn,moet= hij zich _eens on voor altijd voor de veel moeilijker of to leggen,,verklarrng=-

"ignorabimus" (wij zullen niet weten) uitspreken." Hilbert was zozeer geprikkeld door het fait dat
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van= Du,Bois=Reymonti, dat hij'zelfs`in'

Brouwers filosofie een bevestiging-;

l93© torn -de grondslagenstfijd 'al besltst'whs nogrriaals pu l ekelijk uitviel tegerr "deze `dwaze'
ignoramibus" ;De o"nveriettel`ijkheid vart-Hilbert opFditpuntis=neergelegdin het volgende citaat dat
z jn g fsteearriii Gittingen siert Wir.- Aussen asseii'; war verders'tivas n .
,',`,Naar wiskundige inaafstavb`h- was'desostr1ldongewoon Tel. Hrl°bertabeschuldigde Brouwer van

pogingen tot vernfietiging van- de' wiskunde "de iwiskun'dige-het pnncip4evan de uitgesloten derde
en= hifsprak zijn verbazing'uii

ontnenfen, is hetzelfde als een bok'ser zijii=handschoeiieii

overhhet= "feit =dat elfs n, "wis utdige k ingen'de kiaeht°van de suggestie vaai eer enkele-man, hoe

ten perameiitvoi en,.iiiventie ook xne meest onwaarsct ijnlijke en--excentrieke effecten kan-'hdbben" `
Brouwervan zijtt: kanrsprakwan. "een,door°geen vveerleggende contr-adietie te`stuiten onjuis e theorie is

is,,

daaroznniet4ninderbnjuist, zoalseen door geen="reptirrierend gerecht'te"stuiten misdadige-politiek`°
daarb

niet minder sdadig is".

De

tntuitidnis`fische wiskunde moest overigens klein geacht

overwit nii g

die",

worden; de

van de uitttgesloten derde "leidde totet-tra compliCatie's die de

gemiddelde wiskundige weinig enthousiasme bijbrachten op een "arm-maar-eerlijk" leven. Niettemin
"

rvoldoende uits

k

pan

om gevaarlijk te.=zij i voo d'e' klassieke-wiskunde'ly
ing-otn'

`

.

1

Hilbert.

Brouwers voordrachten in Berhln in 192- maakte i` urore nie i spi&k van eeriY"'FPutsch" en de lezmgei

een-jaar'later in_ /enen Waren al- even sensationeel-z(dezelaatste hadden een't elanejk`aandeel in het
besluit":> van Wittgenstein -naar de=filtssofiertehfg to keren):

Het einde van de Grundlagenstreit kwam onverwacht; in het najaar van 192°g vonii liibert'dat de
in de edaCtie''van de`Mathemi niche

mast vol vast` hij,deelde BBroF3isv r=-tnede fiat ti j tnet" l

Annalen 4waariii Brouwer door Felix Klein ben

i

+as 'kon surneh siierkeit - een beleefd rnaai daarom ,-.
a

beledigendt onislag volgde. Na een onverkwikkelijke strijd verloor Brouwer uiteindelijk.

Hoewel als comproh is t esloten werd

to oiitslaan en een-iiieuwe in

stellen, was

dezee vergulde pil, nietin =staat Bro ewersverbittering weg to semen, hij tiok 'zich' rri j v l geheel terug
uit. ie=actieve wiskunde en de Grundlageirslr'ert weed'aietll r argurnenten, mast-door een machtspreuk'-'`
beeindigc.

Het intuitionisme van- Brouwer beoogde niets meer en niets minder dan de wederopbouv, van dt

wiskunde volgens het principe "wiskunde is bouwen in de geest". Hij had zelf al substantiele delen
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behandeld, maar de taak was;te.ocnvangrijkvoor 4 OA pan. C9ngelukk gerwijze: was)Brbtawer eerder, hat

type van-de solitary dan vand teamle der, en hij was niet in staat een school le_:stichten of volgelingen

to scholen Zijn .onderwijs was al evenmin geschi om;jongeren aan to trekken,.: ijn,doceertran ;.
bestond vaak uit monologen, eerder,tegen hit lzord dom. de klas gertcht Nietterrm ar maakte =hi w een

onvergetelrjke indnak. op een iedgr. Dezelfde man die- jn poa lli ten ap at s harp fan de snede
uitvocht, kon, grote. charme. in ;de ;'omgang ten toon spreidenZ ns=bereidheid ,om naar jon$e;
wiskundigen. to lursteren toad in schril con ast.met,de vela: coatflicten met;geyest gde vakgenaten

,.; ;-.Slechtseen;enkeling droatg;dieper door ,in de gel inn van hetintutljop>sme -de bekendstc; onde ..

hen was Arend Heyting (1898-1980), die in 1925 bij, Brouwer promo eerde ;op de sintuit onlstische.
axiomatiek van de meetkunde,,,Iieyting-ve wierf belcendheadin.de;'log sche:wereld.door'zijn baanbrekend

werk op het gebied van de intuitionistische logica. In .1928 gaf hij een o

seringry an die logica, in'r

navolging van de succesvolle formalisering van de klassieke. logica doof'Ifyp a en Russell. Bovendren
forrnuleerde Heytifl

nke a jaren.,later een

van de intuYtionistische 1ogica die

nauw aans ootbij Bro ewers is formele tlescbouwingen over-.het inti tionistische bewijzen .

Het jaar,,,11928 markeerde .een keerpttnt. n de

van -Brouwers cariere

topoloog shad zich ,overal verspreid. In 1919 had Hilbert hem een leerstoel in

,

}n=fadin,}.als

aangeboden en-

iets later prgbeerde de Berlijnse Universiteit

verzekerde zich van Brouwers diensten door
Nederlandse, pendant, van- 6tfm

een eigen

dat de

zou moeten worden.

Blaricum was in. de jaren twintig,Brouwars,privd-onderzpelcscenlruan,; jotigexbr jante:topo1og n°

kwamen in de nabijheid van

rrrteesierrhpnnopderze el; bec efeneta - P.S. AlexarfdrQV, Hurewicz_

Urysohn_.en yietons..behporden tot de bezoekers die z:vaak voor°langere tijd, in B1at ictant vestigden.
Va 4ut rBerlrjn voegde de zo juist geppmoveerde Ijans) reudeatthal zich
1927 diens Berlijnse y<?o rachten.gehoord en was

1.93.0 bij Brouwer,<hij had in

v.an;,Brouwer.assiistentgeworden aan;`°..,

het A.tnsterdamse Mathematische:Instituut, - reudenthal vestigde zieh metter'jd vast4in:Nederland,=waa -u

hij zijn stempel drukte op de academische wiskunde en niet minder op didactiek en inhoud<van de- schoolwiskande.
x.
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Na de Mathematische''donalen --cn`sr`s° haiPBioiivver zich'grotendeels van het actieve onde?zoek

afgewend; weliswaar stichtte hij een eigen tijdschrifti; Compositio Mathematica, maar- de dagelijkse`
leiding liet hij bijna geheel aan Freudenthal over. Tot overmaat van ramp raakte hij verwikkeld in een
prioriteitsstrijd met Tl

l" Mange , eetr' Oosterj se t(potoog°die Dolt eentijdlai g tot de lnriciimse

groeplbehoord had. Hijhad zeIfstan g de dimensietfieoiie ierontdekt en verder`ontwikkeld. '1Vlenger `
e.

had echter de`rolsva a Br"ouwer in de dimensietheorie onderschat (tendel`e u t onwetendheid) en Brouwer"

reageerde op de hem eigen wijze, einotioiieel en furieris. Dit was 'Hock fiat eerste, noch het laatste

conflict van, Brouwer, hij paarde eca stcrk' gevoel `van eigenwaaidee aan een bijna ovetdrevefl
rechtvaardigheidsgevoel (een Duxtse coleega s j r k van-peen' "'Gerechtagke tsfanatil cr'') en hij steeed met

felle,emotional teat - een ein ifionaliteit. die hem vaa hclia rrelijk tiigi tte:

Er volgde een periode van gerin°ge creativity it,. Brouwer stortte zieh m `du stere'specul ties (het

Hongaarse bad- en kuuroord Sodalitas), en werd lid van de gemeenteraad van Blaricum voor een
plaatselijke partij. Eerst na de tweede wereldoorlog ontwaakte hij uit zijn lethargie. Met het emeritaat
al in zicht hervatte hij zijn onderzoekingen uit 1928, hij trok de radicale consequenties uit zijn° filosofie
die zich in vroegere publikaties al aankondigden.. Zijn artikelen uit de laatste periode houden zich bezig

met deverdere analyse'van ile-iMnta act viteitwan`de°scheppende wiskundage- een onderwerp dat in de

literatuur bekendgeworden is onder het hoofd "tltfeorie'wan,het creatreve subject". Hij slaagde erin de
kroon-te`zetteriop zijn`analyse-van-de geb eken van'de-lt1 ssieke wiskunde; waar zijn vroegere resuitaten{

veelal de vorm hadden "het is niet in to zien dat

" bewee§ hij bier het sterkere !"hat is onjuist dat...".

De erkenning die Brouwer zo lang meende to hebben ontbeerd, werd hem in de naoorlogse jaren
weer gegeven': De U iversiteif van Cambridge (Engeland j waiir hij `vanaf I9 6'regelmatig colleges gaf,

verleende hem`n -1952 een erredoctoraat. -Niettenin

iertistig to kort gedaan; zijn

strijdlust en zijn weinig meegaande karakter hadden hem ook binnen Nederland veal vijanden bezorgd.
Zo raakte hij na zijn emeritaat steeds meer geisoleerd. Weliswaar hield hij in 1953 een triomftocht door
Canada en de VereriigdeFStaten-van Amerika, wiiai hij vale Dude vriendett geemigreerd tijdens heE Derde

Rijk, weero ith oette,yitiharin tlrt`e gen land wertl iij bij voorkeur`op eei afsiand liewonderd.
Nadat zijn vrbiaw °iitr f }

'overfeiiea=was; leefde hij verder in -B1aricuni, ,in gezelschap van Cor

Jongejan, al sinds 1911 huisgenote van de Brouwers, bezocht door een kleine kring van vrienden,
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waaronder zian, qud-stu dent, de saakrneester
ch
Euwe. Aan= zijn levee .kwameen,einde toen hijF begin
december 1966 tegenover zijn huis;,aangereden,werd:

Hetvwerk, van Arouwer. leeft: vport in, de topologie,= waar eer sterke algebra sering:,zijn
oorspronkelijke meetkundige methoden vrijwel.,geheel _ vervangen, heeft., In, de grotrdslagen . van de
wiskunde

.ulteindelijlc de haar zechtcnatag t

komende plaats gekregen. Het

slagveld overziend mast men tot de concludie kornen; dat Brouwer door externs

rrzaken ,een;gewonnen:

partij opgegeven heeft. t ook de praktijk heeft 13rouwer4 wiskunde gerehabiliteerd, de sombere
voorspeliingen ten. spijt.blijkt de intuitionistische methode op een aantal gebiedeni zelfs eleganter,e

vruchtbaarder dan de klassieke. In het bijzonder j de theorelische methade_a vanhet in
,

tionisme_ ziin,

vruchtbaar gebleken binnen de meer fundamentele delen vande informatica
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