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Rede. 
uitgesproken door prof. dr. W. Peremans. 
secretaris van de senaat van de Technische 
Hogeschool te Eindhoven. ter gelegenheid 
van de negende herdenking van de dies natalis 
dezer hogeschool op donderdag 29 april 1965. 



Mijne heren curatoren, 
niijnheer de secretaris van de hogeschool, 
mijne heren leden van de senaat, 
mijne heren lectoren, 
dames en heren leden van de wetenschappelljke, technische 
en administratieve staven, ' 
dames en heren studenten, 
en voorts gij allen die door Uw aanwezigheid deze ver
jaardag tot een feestdag maakt, 

Zeer geachte toehoorders, 

"Mathematics may be defined as the subject in which we never know 
what we are talking about, nor whether what we are saying is true." l) 
Dit bekende en vaak misbruikte citaat van Bertrand Russell illustreert 
de verlegenheid, waarin een wiskundige zicb bevindt, die voor de taak 
wordt gesteld in een feestelijke bijeenkomst tegenover een publiek van 
brede samenstelling over zijn vak te spreken. Zijn verlegenheid neemt 
nog toe, als hij bedenkt, dat de onderwerpen, die zijn speciale belang
stelling hebben, gerekend worden tot hetgeen men gewoonlijk de zuivere 
wiskunde noemt, waarvan niet alleen methoden en resultaten van onder
zoek, maar zelfs de overwegingen van de probleemstelling moeilijk 
buiten de eigen kring van vakgenoten kunnen worden toegelicht. Orn die 
reden zie ik bij voorbaat af van een poging daartoe en zal ik in plaats 
daarvan enige beschouwingen aan de positie van de wiskunde als geheel 
wijden. Dit is iets waartoe wiskundigen in bet algemeen niet erg ge
neigd zijn: ze doen liever aan bun vak dan dat ze erover praten. Dit 
komt, omdat de vertrouwde zekerheden, die aan de beoefening der wis
kunde Inherent zijn, ons verlaten zodra we trachten object en methode 
van de wiskunde van buiten te benaderen. Dit is dan ook wel de zin van 
de boutade van Russell, waarmee ik deze rede begonnen ben. 

U zult zich nu wel afvragen, wat dat voor vreemde lieden zijn, die niet 
eens goed weten waar ze bet over hebben; bun bezigheden kunnen dan 
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toch niets anders dan een toonbeeld van nutteloosheid zijn. Aan de 
andere kant herinnert U zich toch ook te weten, dat de wiskunde op 
velerlei gebieden nuttige diensten bewijst; de aanwezigheid van een niet 
onaanzienlijk aantal wiskundigen aan deze hogeschool is hiervan een 
duidelijk teken. Een aanknopingspuntvoor een oplosslngvan deze tegen
spraak meent U misschien te vinden in de term "zuivere wiskunde", die 
ik zoeven terloops heb gebezigd. Zijn de beoefenaren der zuivere wis
kunde soms verantwoordelijk voor deze doem van nutteloosheid en zor
gen de naast hen staande toepassers der wiskunde voor bet aanzien en 
bet respect, dat de wiskunde gen!et? 

Dit beeld is vals, al ware het slechts, omdat bet verschil tussen beide 
(waar ik straks nog op inga) minder in het object van bun bezigheden ligt 
dan in bun doelstelling. Bovendien zijn bun activiteiten niet van elkaar 
te scheiden. 

De werkelijke tegenstelling ligt elders. Bet beeld, dat de buitenstaan
der zich van de taak van de wiskundige vormt, is veelal dat van het leg
gen van fundamenten, het verschaffen van zekerheid, het streng maken. 
Zo wordt hij aan de ene kant gezien als het geweten, maar aan de andere 
kant als de man, die achter de feiten aanloopt met het wetboek in de 
hand, zoals iedere wetgever achter op de werkel!jke ontwikkeling. 

Ook dit beeld is scheef. Voornamel!jk omdat de wiskunde ook een eigen 
ontwikkeling heeft, waarb!j steeds nieuwe geb!eden worden verkend. 
Daarbij staat de deductieve gestrengheid bepaald n!et op de eerste 
plaats, ja komt soms zelfs ernstig in het gedrang. Later wordt dit ver
zuim wel weer goedgemaakt; als een nieuwe ontwikkeling tot een even
wichtige ontplooiing is gekomen, wordt het vlechtwerk van de begr!ps
vorming tot een vlekkeloos en onwrikbaar geheel vertimmerd. 

Deze polariteit van exploreren en consolideren; of in zuiverder neder
lands verkennen en bevestigen, Is het, die bier als bepalend kenmerk 
van de ontwikkelingsgang nader zal worden beschouwd. 

De geschiedenis der wiskunde levert ons vele voorbeelden. Bet spre
kendste is wel dat van de infinitesimaalrekening. In de zeventiende 
eeuw op een intu'itieve basis ontstaan, in de achttiende tot een grootse 
ontwikkeling gekomen als een enorme reus op lemen voeten, is pas 
in de negent!ende eeuw de consolidatie gekomen. Gelukkig heeft men 
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zicb twee eeuwen lang niet door bet ontbreken van zekerbeid laten 
weerbouden om voorwaarts te gaan en een bouwwerk te scbeppen, dat 
bet aanzien der wiskunde een nieuw gezicbt beeft gegeven. Dat dit zo 
maar gekund beeft, zou U op de gedacbte kunnen brengen, dat die con
solidatie maar een overbodige luxe is, een sport voor pietluttige bet
weters. De gescbiedenis van de analyse (de aan Euler2) ontleende naam 
voor dit vakgebied) geeft ook bierop bet antwoord. In bet begin van de 
negentiende eeuw was men juist zover gekomen, dat men zonder funde
ring niet meer verder kwam, dat men niet langer op drijfzand kon 
bouwen. Het reele getal, bet algemene functiebegrip, de convergentie 
en de continu"iteit bebben in die eeuw de analyse de steun gegeven voor 
verdere bloei en ontwikkeling tot beden toe. 

Ik zal mij niet laten verleiden tot bet geven van meer bistoriscbe voor
beelden; ze zouden voor de niet-wiskundigen niet erg interessant zijn. 
Aan bet voorbeeld van de analyse bebben we al enkele kenmerkende 
aspecten kunnenwaarnemen. Hetgeen bierbij opvalt is,dat er tijdvakken 
in de gescbiedenis zijn, waarin bet exploreren dan wel bet consolideren 
sterk overweegt en de vraag rijst dan direct, wat voor tijdvak wij nu 
beleven. Daarbij moet vooropgesteld worden, dat bet natuurlijk uiterst 
moeilijk is zijn eigen tijd op deze wij ze in een bistoriscb perspectief te 
zien. De meningen zullen dan ook we! verdeeld zijn. Weliswaar is de 
produktievan nieuwewiskunde enorm groot, maarwat is daarvan essen
tieel nieuw en van blijvende waarde? Aan de andere kant is er in de 
laatste tientallen jaren zeer veel consoliderend werk in de wiskunde 
gedaan. Voor bet eerst poogt men daarbij zelfs een dusdanig fundament 
te ontwerpen, dat dit als basis van alle wiskunde zou kunnen dienen3). 
Dit zou bij de geweldige groei en vertakking in de breedte de eenheid 
der wiskunde ten goede kunnen komen. Over de kans van slagen van dit 
streven zal ik geen oordeel geven, maar ik beb we! de indruk, dat door 
dit alles onder de wiskundigen de mening overbeerst, dat we een tijdperk 
van consolidatie beleven. Of deze mening terecbt gekoesterd wordt, 
betwijfel ik. Mijn indruk is veeleer, dat de ontwikkeling vergeleken bij 
vroeger versneld is, waardoor de consolidatie vlugger op de nieuwe 
vondsten volgt. Het gevolg is, dat we nu beide tegelijk beleven; de con
solidatoren lopen nog steeds acbter, maar veel minder dan vroeger en 
wie de evolutie niet geregeld en van nabij volgt, kan zelfs tot de mis
vatting komen, dat tegenwoordig de nieuwe gedacbten direct in gecon
solideerde vorm worden gelanceerd. Dit is niet alleen een onjuiste maar 
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zelfs een gevaarlijke opvatting, omdat zij ons licht verleidt tot de waan, 
dat onze huidige fundamentele begripsvorming zo goed is, dat daar al 
hetgeen nieuw gevonden wordt in is te vangen. Ik behoef U niet te zeg
gen, dat dit de dood in de pot zou zijn. 

Men zou kunnen tlenken, dat consolidatie, die immers onze zekerheid 
verhoogt eri de betrouwbaarheid van onze verdere pogingen bevordert, 
steeds met instemming wordt begroet. Dit is echter niet zo en dat 
komt, omdat zij ons ook in onze vrijheid van handelen belemmert. Dit 
laat zich aan het voorbeeld van de analyse verduidelijken. Allerlei 
analytische methoden hebben in de fundering der analyse een rechtvaar
diging gevonden, maar slechts als aan zekere voorwaarden is voldaan. 
Dlt legt de gebruiker van de methode de last op de schouders deze voor
waarden te verifieren. Zolang dit lukt, is er verder niets aan de hand, 
maar soma lukt het nlet en dan blijft er alleen onzekerheid over. Het 
kan echter nog erger zijn, namelijk dat de voorwaarden zeer duidelijk 
niet vervuld zijn en dat de methode desondanks tot goede resultaten 
voert. De ter zake kundigen hoef ik slechts te herinneren aan het onder 
meer door Euler met succes bedreven manipuleren met divergente 
reeksen, wat volgens de gebruikelijke regels niet mag en wat wij onze 
eerstejaars dan ook categorisch verbieden. Nu heeft men daar we! iets 
op gevonden; men heeft in de theorie der sommatiemethoden een basis 
gevonden om met bepaalde divergente reeksen te werken en men heeft 
zo Eulers procedures gered. Hieruit vallen enige dingen te leren. In de 
eerste plaats blijkt hieruit, dat consolidatie geen absoluut begrip is: 
men kan blijkbaar niet van de consolidatie van een bepaald gebied spre
ken. Ze is voor latere verbetering en verfijning vatbaar. In de tweede 
plaats is voor een dergelijke uitbreiding de invoering van nieuwe be
grippen en regels nodig. Het is namelijk helemaal geen kunst om zomet 
divergente reeksen te manipuleren, dat er brokken van komen. Slechta 
de geweldige ervaring en intultie van Euler heeft hem daarvoor weten te 
bewaren, zonder dat hij de regels kende, die ons daartoe zonder genia
liteit in staat stellen. 

Ik heb dit oude voorbeeld daarom nogaI uitvoerig besproken, omdat er 
in de nieuwere wiskunde ontwikkelingen zijn aan te wij zen, die een sterke 
analogie hiermee vertonen. In de toegepaste wiskunde zijn er namelijk 
een aantal methoden in zwang gekomen, die de gebruikelijke wiskundige 
regels met voeten treden, maar die desondanks, mits met kundigheid 
en overleg gebruikt, op buitengewoon snelle en elegante wijze tot cor-
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recte resultaten voeren. Ik noem in <lit verband als voorbeelden de 
operatorenrekening van Heaviside en het gebruik van de deltafunctie. 
Natuurlijk zijn ook hier de consolidatoren in actie gekomen en zeker 
niet zonder succes. Met integraaltransformaties, met operatorenreke
ning van Mikusinski4) en met distributies van Schwartz5) is veel recht
gezet, wat vroeger krom was. Maar toch zijn de beoefenaren der toe
gepaste wiskunde daarmee niet tenvolle tevreden gesteld. Zij ontmoeten 
gevallen,die door de geconsolideerde theorie niet worden gedekt, maar 
waar zij met hun ongesanctioneerde methoden wel uitkomen. 

Het volgende beeld moge de situatie verduidelijken. Denkt 'U zich een 
landstreek, die gedeeltelijk uit vaste grond en gedeeltelijk uit moeras 
bestaat. Er is verder een begroeiing met oerwoud. De grenslijn tussen 
vaste grond en moeras is grillig en slecht bekend. U begrijpt, dat ik 
met de vaste grond de gevallen bedoel waarin zekere methoden tot goed 
resultaat leiden en met het moeras die, waar zij falen. In een gedeelte 
van het vaste gebied is het oerwoud gekapt en het land in cultuur ge
bracht. Men kan er veilig reizen en vertoeven,kortom het is geconsoli
deerd. Het doordringen in het oerwoud is gevaarlijk, omdat menlicht 
in het moeras terecht kan komen. Maar er zijn ervaren woudlopers, die 
in staat zijn zich door de jungle te bewegen zonder de vaste grond onder 
de voeten te verliezen. Het cultiveren van gebieden, die eens oerwoud 
waren, gaat steeds verder, maar men blijft daarbij steeds nog verwij
derd van de grenslijn met het moeras. De woudlopers lachen daar wat 
om. Hun sport is het om zich zeer dicht bij de grens te wagen. 

Het zou een misdaad zijn iemand met weinig ervaring alleen het oer
woud in te sturen; samen met een oude rot gaat het misschien, maar 
het blijft riskant. Aan de andere kant kan men het werk alleen al doende 
leren. Ik mag het we! aan uw eigen fantasie overlaten de onderwijskun
dige conclusies uit deze laatste opmerkingen te trekken in de gevallen, 
waarvoor ik de beeldspraak heb ontworpen. 

U zult dus we! hebben begrepen, dat het consolidatiewerk niet bij 
iedereen populair is; men vindt het niet creatief en de opgeheven vinger 
van strengheid wordt als lastig ervaren. Toch is dit cinrechtvaardig. 
Tenslotte kan ook de beste en meest ervaren wiskundige zich niet te ver 
in het niemandsland wagen en ook hij kan er dus alleen maar voordeel 
van hebben, als bet gecultiveerde gebied wordt uitgebreid. Bovendien 
bevat het goede consolidatiewerk we! degelijk een sterk creatief element, 

7 



maardat wordt meestal pas veel later erkend. Iedereen is nubereid om 
de inkapsel ing der analyse in de negentiende eeuw als een grote prestatie 
te waarderen en niemand zou meer naar de toestand van voor die tijd 
terug willen. Men heeft een nieuw platform gekregen en zodra dat be
vredigend en stevig is, moet iedereen daar ook gebruik van maken om 
mee te kunnen. Het tijdstip, waarop het zover is om dat te doen, is vaak 
lang een omstreden zaak. Ik behoef U daartoe slechts te herinneren 
aan het felt, dat het heus nog niet zo lang is, dat de opvatting gemeen
goed is geworden, dat ook zij, die de wiskunde als hulpwetenschap ge
bruiken, de analyse op een mathematisch verantwoorde wijze dienen te 
leren en hanteren. 

Het is niet toevallig, dat in het voorafgaande de toe passers der wiskunde 
op de voorgrond zijn gekomen; zij kunnen zich nu eenmaal in hundienst
verlenend werk niet zo gauw een "non possumus" permitteren. Zo komt 
men tot een methodiek, die trouwens in het verkennende stadium in de 
hele wiskunde gebruikelijk · is en die neerkomt op: doe eerst maar en 
verifieer achteraf. Om te beginnen heeft dit het voordeel, dat als het 
pogen tot niets leidt, de verificatie ook achterwege kan blijven. Maar 
vaak is het ook zo, dat de pogingen wel tot iets leiden, maar dat de 
verificatie mislukt. Naar de strenge normen der wiskundige ethiekheeft 
men dan niets. Maar zo rechtlijnig en zonder concessies is de werke
lijkheid niet en men gebruikt de niet geverifieerde resultaten toch maar. 
U hebt dit uit mijn betoogvan zo!lven trouwens al wel begrepen; daarbij 
moet U bedenken, dat de voorbeelden, die ik toen gegeven heb, een re
latief gunstige situatie beschrijven, omdat het consolidatiewerk daar 
vrij ver gevorderd is. Er zijn echter gebieden, waar men nog lang zo 
ver niet is en de resultaten dus in veel sterkere mate speculatief zijn. 
Een in de tegenwoordige tijd zeer belangrijk voorbeeld hiervan is het 
gebruik van numerieke benaderingsprocessen, waarvan de convergentie 
onbekend is, of toch in ieder geval de convergentiesnelheid. In de prak
tijk vergenoegt men zich er dan vaak mee de stabiliteit vast te stellen; 
hiermee bedoelt men, dat voortzetting der benadering geen belangrijke 
wijziging in het resultaat brengt. Meestal bewijst dit theoretisch niets; 
in het gunstigste geval is er een statistische beschouwingswijze moge
lijJ!:, die althans garandeert, dat de methode meestal betrouwbaar is. Het 
verbeteren hiervan levert een fascinerend veld van onderzoek, dat nog 
in de kinderschoenen staat. Belangrijke vorderingen op ditterrein zou
den voor de praktijk uiterst waardevol zijn6). 
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Misscbien bebt U uit bet voorafgaande de indruk gekregen, dat bet alleen 
in de toegepaste wiskunde is, dat men zicb ten aanzien van de consolidatie 
onwillig toont. Orn deze indruk te verzwakken zal ik nu een analoogver
scbijnsel bij de zuivere wiskunde bespreken. Aan bet begin van deze 
eeuw ontdekte men, dat bet onbeperkte gebruik van de sinds eeuwen 
gangbare en door niemand ooit in ernst betwijfelde logische regels tot 
tegenstrijdigheden leidde. Het zou me te ver voeren de gevolgen, die 
deze schokkende ontdekking gebad beeft, te bescbrijven. Th: volsta met 
de mededeling, dat er een wiskundig grondslagenonderzoek uit is ont
staan, en dat men door formalisering van de gebruikte logica de logische 
moeilijkheden heeft weten te overwinnen. Maar de wiskundigen, die 
niet aan bet grondslagenonderzoek werken, zijn niet bereid om daaruit 
de consequenties te trekken. Men voelt de formele eisen, die gesteld 
worden, als een onaangename bandenbinding en weigert zicb het keurs
lijf van een formele logica te laten welgevallen. Een excuus is gauw ge
vonden in bet bekende feit, dat geformaliseerde systemen altijd onvol
ledig zijn en steeds feiten missen, die eenvoudig aan te tonen zijn. Het 
komt er ecbter op neer dat we de wiskunde op een soortgelijke, onver

antwoorde, intui:tieve manier bedrijven als de achttiende eeuwers bun 
analyse. De voorkeur voor de intu'itieve logic a is groot en heel begrijpe
lijk. Men meent we! aan te voelen, hoe men daarbij uit de zone der 
tegenspraken moet blijven. Principieel is er echter geen enkel ver
scbil met degenen, die op n!et te verantwoorden wijze met deltafunc
ties rekenen. Het enige gunstige onderscheid is misscbien, dat de laat
sten grotere waaghalzen zijn en tot bet randje van bet toelaatbare willen 
gaan, terwijl de eersten het liefst ver uit de buurt van de tegenspraken 
blijven. Maar zelfs dat begint in de allerlaatste tijd te veranderen. De 
categorieentbeorie, die zich in een groeiende populariteit verheugt, komt 
wel degelijk in de gevaarlijke zone, zonder dat, naar het zich laat aan
zien, de beoefenaren daarvan zich vooralsnog met de formele logica 
wensen te encanailleren. 

In het voorafgaande is al enige malen onderscbeid gemaakt tussen zui
vere en toegepaste wiskunde en tussen haar beoefenaren, die ik in bet 
vervolg met een gangbare term zuiver en toegepast wiskundigen zal 
noemen, hoewel ik weet, dat deze aanduiding slecht nederlands is. 
Bedoelde onderscheiding is traditioneel en niet ongebruikelijk, maar 
niet bij iedereen even geliefd. Het lijkt dus gepast haar even kritiscb te 
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bezien. Daarbij blijkt bet onderscheid tussen zuiver en toegepast wis
kundigen veel gemakkelijker te maken dan dat tussen zuivere en toege
paste wiskunde. Dat men wiskunde kan bedrijven al dan niet met bet 
doel daarmee anderen van dienst te zijn, ligt voor de hand en ook dat 
dit de wijze waarop en de stijl waarin men werkt kan be"invloeden. Maar 
die wiskunde wordt daar niet anders van; die is niet toegepast, hoogstens 
toepasbaar. Hoe bet komt, dat wiskunde toepasbaar is, is een boeiend 
vraagstuk, dat ik echter niet bij deze gelegenheid zou willen aansnijden. 
We zullen dit feit dus accepteren; de wijze waarop dit toepassen geschiedt 
wordt soms als volgt omschreven. Van bet vakgebied, waarin men een 
probleem graag met mathematische middelen wil oplossen, wordt een 
(vrijwel altijd vereenvoudigd) mathematisch model gemaakt. Vervolgens 
wordt bet op te lossen probleem in dat model tot een mathematisch pro
bleem vertaald. Dat probleem wordt door de mathematicus opgelost en 
daarna wordt de oplossing terugvertaald naar bet corspronkelijke vak
gebied. Iedereen, die zulk werk echter we! eens bij de hand heeft gehad, 
weet, dat dit een gruwelijke simpllficatie van de werkelijke gang van 
zaken is. Wie goedsmoeds met vertalen begint, merkt dan vrijwel al
tijd, dat bet zo verkregen. wiskundige probleem niet op te loss en valt. 
Hij moet dan terug naar bet oorspronkelijke probleem om te zien, of er 
iets te redden valt door bet model te wijzigen; daarbij zal meestal over
leg met de opdrachtgever nodig zijn om te verzekeren, dat bet eventuele 
resultaat voor hem nog bruikbaar zal zijn. Dan gaat de wiskundige aan 
bet werk, maar bereikt slechts zelden in een klap zijn einddoel. Hij zal 
meestal ook tussenresultaten nog terugvertalen, terverificatie of hij op 
een bruikbare weg is, soms ook om inspiratie op te doen voor bet ver
volg of zelfs om alsnog zijn probleem te wijzigen. Het geheel wordt zo
doende een zigzagweg tussen de wiskunde en bet behandelde vakgebied 
en dit verklaart ook, waarom de oplosser van bet probleem, om effi
cient te kunnen werken, enige notie moet hebben van de problematiek 
van bet vakgebied, waaruit zijn probleem voortspruit. 

Hier blijkt naar mijn mening ook bet duidelijkst bet mentaliteitsverschil 
tussen een zuiver en een toegepast wiskundige. De zuiver wiskundige, 
die voor de taak gesteld wordt een antler te helpen, is heus niet zo dom, 
dat hij niet begrijpt, dat hij zoveel mogelijk met de wensen, voorwaar
den en omstandigheden van die antler rekening moet houden om een zo 
bruikbaar mogelijk resultaat te verkrijgen. Ook begrijpt hij wel, dat er 
uitvoerig overleg nodig is om dit alles in een mathematische vorm te 
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gieten. Maar als dat gebeurd is en er een naar zijn smaak hanteerbare 
en zoveel mogelijk adequate mathematische probleemstelling tot stand 
is gekomen, dan moet bet gezeur uit zijn en dan wil hij met zijn pro
bleem verder alleen gelaten worden. Als hij bet probleem dan nog oplost 
ook, is hij wel zeer teleurgesteld, als zijn opdrachtgever de oplossing 
totaal onbruikbaar vindt, omdat aan bepaalde, niet expliciet geformu
leerde, maar in werkelijkheid beslissende voorwaarden niet is voldaan. 
Hij vindt, dat men hem dat dan wel van te voren had behoren te zeggen, 
maar helaas wist niemand van te voren, dat dit nu juist zou gebeuren 
en de wiskundige miste bet orgaan, dat hem er tijdig voor kon waar
schuwen dater onraad dreigde. 

Het verschil in doelstelling blijkt bier wel. uit, al vindt U misschien dat 
de zuiver wiskundige in het geheel geen doelstelling blijkt te hebben, 
behalve dan te doen wat hij leuk vindt. Inderdaad is hij sterk geneigd, 
de concrete achtergronden van de wiskunde zoveel mogelijk te vergeten 
en naar zijn eigen motieven voorwaarts te gaan. Wat zijn die motieven? 
Esthetische in de eerste plaats, maar die helpen alleen bij het waarde
ren van bet gevondene, <loch weinig bij de keuze van het onderwerp. Wat 
beweegt de wiskundige om bepaalde onderwerpen te bestuderen en 
andere niet, als er geen enkele van buiten de wiskunde ge!rnmen stimu
lans voor de keuze is? Het antwoord is: de relevantie. Als er een goed, 
niet-traviaal stuk wiskunde uitkomt, is de keuze goed geweest. Uiteraard 
is hier geen objectieve norm voor aan te geven en is een eventuele 
"communis opinio" der wiskundigen hieromtrent ons enige houvast. 
Welnu, deze is in het algemeen groter dan U misschien zou denken. 

De mogelijkheid om vrij onderwerpen te kiezen is tegenwoordig in de 
wiskunde zeer groot ten gevolge van een ontwikkeling in de laatste 
eeuw, die men wel de overgang naar de abstractie heeft genoemd. Het 
is ondoenlijk om deze historische ontwikkeling hier te beschrijven. In 
het kort komt bet erop neer, dat men bet getal en de euclidische 
ruimte niet meer als enig fundament van de wiskunde erkent, maar dat 
men met behulp van de axiomatische methode een grote diversiteit van 
begrippen vastlegt, waarvan men de eigenschappen onderzoekt. Dat dit 
de keuze van onderwerpen vergroot is duidelijk, maar ook dat <lit bet 
gevaar van een zinledig spel in zich houdt. Ik geloof, dat alle wiskun
digen zich van <lit gevaar we! bewust zljn; zelfs een formalist als Curry 
ziet in wlskunde meer dan een formeel spel 7). 
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Men stelt wel eens, dat de overgang naar de abstractie de kloof tussen 
de zuiver en de toegepast wiskundigen heeft vergroot. Dit is in zoverre 
juist, dat het kiezen van nieuwe onderwerpen en begrippen zonder band 
met de realiteit de verwijdering in de hand werkt. Daar staat echter 
tegenover, dater allerlei nieuwe toepassingsmogelijkheden van de wis
kunde door zijn ontstaan, waardoor ook niet-kwantitatieve verschijnse
len voor mathematische behandeling vatbaar zijn geworden. De grote 
verruiming van de toepasbaarheid der wiskunde is door deze ontwikke
ling niogelijk geworden. Tussen haakjes moge ik opmerken, dat ik de 
term abstractie in dit verband niet gelukkig vind, omdat hij een tegen
spraak suggereert, die er niet is. Het getalbegrip is precies even ab
stract als alle andere begrippen, die in de wiskunde voorkomen. 

De veelheid van axiomatische systemen vereist ook een veelheid van 
wiskundige technieken om erin te werken. Daarop kan ik nu niet ingaan; 
ik wil slechts twee extreme gevallen tegenover elkaar stellen, namelijk 
de arme en de rijke structuren. In de arme structuur zijn er weinig 
bouwstenen en moet de fantasie van de zoeker met deze weinige hulp
middelen toch nieuwe wegen trachten te vinden. In de rijke structuur 
daarentegen beschikt men over een onoverzienbaar grote schat aan 
resultaten, hulpmiddelen en gangbare methoden en de fantasie van de 
zoeker worstelt hier met een teveel. Hij moet trachten uit de mass a bet 
goede te halen en te combineren. Hij zal slechts sporadisch van nieuwe 
begrippen gebruik maken. De beoefenaar van het vak met de arme 
structuur zal noodgedwongen steeds nieuwe begrippen moeten introdu
ceren. Hij wordt daarmee soms bespot en men verwijt hem meer be
grippen dan stellingen te produceren en daarmee eigenlijk improduktief 
te zijn. Het verwijt kan terecht zijn, als de definitieproduktie het onver
mogen om tot resultaten te komen moet maskeren, maar hoeft het niet 
te zijn. Het kan ook zijn, dat de keuze van het juiste nieuwe hegrip de 
probleemstelling in het hart raakt. 

Het schoolvoorbeeld van de rijke structuur is de klassieke analyse. 
Analytische vaardigheid is een machtig wapen en zeker onmisbaar voor 
hem, die de band met de toepassingen wil bewaren. Het is een vaardig
heid, die niet of niet uitsluitend uit het bestuderen van leerboeken met 
stellingen en bewijzen te leren valt. Het veronderstelt een arsenaal van 
in de loop der eeuwen verworven vaardigheden en methoden van een 
ongeevenaarde ideeenrijkdom." Geen enkel ander onderdeel der wiskunde 
kan daarop de dag van heden lets soortgelijks tegenover stellen. Iedere 
wiskundige dient daarom hiermee grondig kennis te maken. Hij mag 
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deze ervaring nlet missen en bovendien bevordert bet de eenheid tussen 
zuiver en toegepast wiskundigen, omdat bet een belangrijk gemeen
schappelijk gebied is. Th: weet, dat niet iedereen bet met dit standpunt 
eens is. Er wordt ook wel gesteld, dat bij de opleiding dergenen, die 
zelf geen analytic! worden, een te groot deel van de aandacht geabsor
beerd zou worden door een te omvangrijke analytische vorming. Dit zou 
een belemmering zijn om in de eigen specialisatie ver genoeg te komen. 

Bovendien stelt men dan, dat analytische vaardigheid door een gevormd 
mathematicus later, bij gebleken behoefte, altijd nog wel te leren valt. 
Th: ben bereid deze redenering te aanvaarden, als bet een hoogbegaafde 
betreft; voor hem kan een opleiding nooit fundamenteel genoeg zijn en 
Is alles, wat hij zonder hulp ook zichzelf eigen kan maken, bij zijn op
leiding ballast, die hem verhindert in die tijd zover te komen als zijn 
vermogens hem toestaan. Maar wij kunnen en mogen onze opleiding niet 
uitsluitend op de hoogbegaafden baseren. Voorde anderen is de techniek 
van het vak niet iets wat ze zelf wel leren en juist zij staan zonder die 
techniek machteloos, omdat zij met de fundamentele begrippen bij ge
brek aan geestelijke souplesse toch niet zelfstandig kunnen exerceren. 
En dan hebben ze niets dan wat aangeleerde stellingen en bewijzen op 
een specialistisch gebied, dat over tienjaar misschien een verlaten zij
tak van de wetenschap is. Ze krijgen geen wapens in handen, die hun de 
bevrediging schenken zelf iets te kunnen en ze staan als vreemden tegen
over hetgeen de maatschappij van bewondering vervult: de greep van de 
wiskunde op ons hele leven. 

In vele praktisch bruikbare delen der wiskunde zijn methoden belang
rijker dan stellingen. Algemene stellingen zijn te eng; er vallen steeds 
belangrijke gevallen buiten. Wil men dat voorkomen en zorgen, dat alles 
wat men weet eronder valt, dan worden ze topzwaar door een b!jzonder 
gecompliceerd stel voorwaarden. Dat kan zo ver gaan, dat het in een 
concreet geval eenvoudiger is om de bewering van de stelling recht
streeks te bewljzen dan om te controleren of de voorwaarden van de 
stelling vervuld zijn. 

De zuiverwiskundige vindt dat vies; hij ziet bet liefst een doorzichtige, 
algemene stelling van niet te ingewikkelde structuur. Dat is niet een 
vlucht voor de werkelijke problemen, zoals men wel eens zegt, maar 
eenvoudig een gevolg van zijn doelstelling. Wil men een theorie verder 
ontwikkelen, dan heeft men niets aan onhanteerbare voorwaarden. Stuit 
men daar .toch op, dan moet men een andere weg inslaan. 
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De toepasser zegt dan: jij hebt het makkelijk; als je het niet meer kan, 
ga je gewoon iets anders doen. 

De zuivere heeft daarop echterook zijn antwoord klaar en zegt: jij hebt 
bet op jouw manier ook makkelijk; als jij het niet meer kan, verkoop je 
aan je opdrachtgever als oplossing iets, wat geen oplossing is. 

In een belangrijk opzicht is er geen verschil tussen beide: als ze op een 
probleem stoten, dat ze helemaal niet aankunnen, dan veranderen ze de 
probleemstelling. Ze doen dit op verscbillende wijze, naar verschil
lende criteria, gezien hun verschillende doelstelling, maar ze doen het. 

De toegepast wiskundige vraagt zicb af, of een antler, eenvoudiger mathe
matiscb model niet ook al een redelijke beschrijving van bet te bewerken 
vakgebied levert. De zuiver wiskundige vraagt zicb af, wat hij aan 
voorwaarden kan toevoegen om te zorgen, dat bij het gewenste eru!t kan 
krijgen, zonder dat dit een trivialiteit wordt en zo dat het geheel der 
voorwaarden natuurlijk en niet gekunsteld is. 

Deze schildering van zaken is te zwart-wit, te weinig genuanceerd, 
omdat ze de nadruk te sterk op het opportunisme legt. We mogen niet 
vergeten, dat er in alle delen der wiskunde problemen zijn, die over 
lange tijdvakken als uitdaging levend zijn gebleven, en soms na lange 
tijd zelfs nog opgelost worden. Orn U tcnh ook iets over mijn eigen 
vakgebied te vertellen, noem ik U een voorbeeld daarvan uit c:!e algebra. 

Wat een eindige, enkelvoudige, niet-commutatieve groep is, zal ik U 
niet uitleggen, maar ik geef U de verzekering, dat men bet in de 
groepentheorie nietver hoeft te hebben gebracbt om tewetenwat dat is. 
In het begin van deze eeuw waren er al vele voorbeelden van dergelijke 
groepen bekend en bet merkwaardige was, dat in al deze voorbeelden 
het aantal elementen van de groep een even getal bleek te zijn. Dit 
voerde tot het vermoeden, dat dit voor alle dergelijke groepen geldt. 
Dit is tientallen jaren lang een onopgelost probleem gebleven. Wel is 
in die tijd, onder meer als resultaat van de theorie der Lie-groepen, 
bet arsenaal aan voorbeelden nog aanzienlijk uitgebreid. Daarbij bleek, 
dat alle nieuwe voorbeelden zich keurig aan de regel conformeerden. 
Sinds enkele jaren weten wij nu, dat dit geen wonder is, want in 1962 
bebben Thompson en Feit 8) bewezen, dat het vermoeden juist is. 

Zuiver of toegepast, nutteloos of nuttig, bet zijn vragen, die niet alleen 
de wiskunde betreffen, maar alle wetenscbapsbeoefening. Het zijn actu-

14 



ele vragen, nu het maatschappelijke belang der wetenschap zulk een 
sterke nadruk krijgt. Terecht of niet? Als men wetenschap opvat als 
de zuivere drang naar het doorgronden van het hoe en waarom der 
dingen (in de geest van Fausts verzuchting "dass ich erkenne, was die 
Welt im Innersten zusammenhfilt"), dan is ze naar haar aard volstrekt 
nutteloos en maatschappelijk geheel overbodig. Vermeerdedng van 
kennen en kunnen is we! een maatschappelijk belang en men houdt daar 
bij de wetenschapsbeoefening rekening mee, ook In probleemstelling en 
richting van onderzoek. In de feitelijke wetenschapsbeoefening vinden 
we een continu spectrum lopend van een in uiterst dMain voor de koude 
buitenwacht gevoerd onderzoek aan de ene kant tot het bewerken van 
problemen uit de praktijk van alle dag aan de andere kant. Het is duide
lijk, dat de meeste takken van wetenschap slechts een deel van het 
spectrum bestrijken, de ene meer naar de nuttige de andere meer naar 
de nutteloze kant. 

Weinig wetenschappen echter bestrijken een zo brede band in dit spec
trum als de wiskunde. Als abstracte uiting van de menselijke geest, 
slechts door esthetische motieven gedreven en door esthetische regels 
in toom gehouden is de verwantschap met non-figuratleve kunst en pro
grammaloze muziek treffend. Wie zich verdiept in de abstracte vertak
kingen der moderne wiskunde, zal naar gelang van zijn temperament 
geboeid zijn door de fantasie dergenen, die in deze ijle luchtnogkunnen 
ademhalen, ja zelfs nog sierlijke bouwsels kunnen optrekken, dan wel 
geergerd zijn door zoveel speelse nutteloosheid en zeggen: wie interes
seert dat nu nog I Maar toch, alle vertakklngen zijn uit een eenheid ge
groeid die wortels heeft in hetgeen reeel is, in een concrete achter
grond en wij weten allen hoezeer de wiskundebeoefening juist nu maat
schappelijk geengageerd is door haar betrokken zijn bij hoe langer hoe 
meer takken van wetenschap en ook rechtstreeks bij maatschappelijke 
belangen. Herkennen wij hier twee aspecten, die los van elkaar staan, 
twee wetenschappen misschien, de zuivere en de toegepaste wiskunde? 
Neen, ze zijn nog steeds een eenheid en ze hebben elkaar trouwens 
steeds nodig. Dat de toegepast wiskundigen de consoliderende steun der 
zuiver wiskundigen nodig hebben, heb ik in het voorgaande toegelicht. 
Waar de consolidatie ver genoeg voortgeschreden is, wordt zij alge
meen erkend. Er is geen reden om te veronderstellen, dat dit in de 
toekomst anders zou zijn. In de gebieden, waar de consolidatie aan de 
gang is, zullen de hulpmiddelen en begrippen, die daaraan hun bestaan 
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ontlenen, later zeker voor iedere gebruiker gemeengoed worden. Ten
slotte zal ook voor wiskundige technieken, die nu nog vrijwel uitsluitend 
experimenteel zijn, de toekomst consolidatie brengen. 

De be'invloeding der zuivere wiskunde door de realiteit is minder duide
lijk. Het nagaan van deze invloed wordt bovendien bemoeilijkt door het 
feit, dat de presentatie van wiskunde in zichzelf gesloten is en iedere 
reminiscentie aan niet-wiskundige entiteiten tracht uit te bannen. Men 
zou de verbanden door historisch onderzoek kunnen proberen op te spo
ren. Er is echter ook een indirect argument, dat op samenhang wijst, 
namelijk het felt, dat wiskunde, die als abstracte en niet door toepas
singen ge'inspireerde theorie is ontstaan, zich in een later stadium als 
bruikbare, toepasbare wiskunde ontpopt. Deze samenhang zou ik niet 
willen verklaren in de zin van een rechtstreekse, doch onbewuste be'in
vloeding, die trouwens paranormaal zou zijn, want door toekomstige 
ontwikkelingen elders ge'induceerd. Maar de reeds eerder genoemde 
relevantie, die onze leidsvrouwe is, als wij geblinddoekt in de nevel van 
het onbekende voorwaarts tasten, die relevantie doet ons op die wegen 
volharden van de ontwikkelingen, waar "wat in zit". Dit laatste wordt 
op zuiver interne overwegingen van succes beoordeeld. In wezen is 
echter juist het feit, dat er iets niet-triviaals uitkomt een teken van een 
werkelijke samenhang van begrippen, die een analoge samenhang in de 
realiteit mogelijk maakt, zij het niet veronderstelt. In deze beschouwing 
is de confrontatie met de realiteit voor de beoefening der wiskunde geen 
voorwaarde, doch slechts een bevestiging achteraf. Principieel is dus 
inderdaad een geheel autonome beoefening der wiskunde zonder externe 
contacten we! denkbaar. Praktisch is deze echter niet uitvoerbaar door 
de beperktheid van ons menselijke denk- en vooral voorstellingsvermo
gen. De impulsen van buitenaf zijn onontbeerlijk, al komen die door de 
vergaande vertakking van de wiskunde binnen op plaatsen, die ver ver
wijderd zijn van het werkterrein der abstracten. Maar vergis U niet. 
Juist in de wiskunde zijn plotselinge kortsluitingen tussen ontwikkelin
gen, die gisteren nog mijlenver uit elkaar lagen, heel gewoon en is het 
leggen van verbanden tussen verwijderde gebieden een gewaardeerde en 
en vaak zeer vruchtbare bezigheid. De afstand is dus vaak maar schijn
baar. 

Al deze overwegingenvan indirecte be'invloeding zijn subtiel enmoeilijk 
onder woorden te brengen. Ik ben mij ervan bewust, dat ik ze dan ook 
niet adequaat onder woorden heb gebracht en dat misschien alleen de 
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wiskundigen onder U hebben kunnen aanvoelen, hoe de samenhang is, 
die ik U heb trachten te schetsen. Ik kan bet echter niet laten hierover 
te spreken, omdat het een aangelegenheid is, die mij sterk bezighoudt. 
De ontwikkeling van het maatschappelijke engagement der wiskunde is 
In de laatste twintig jaar zo stormachtig geweest, dat zij ook vele wis
kundlgen· in verwarring heeft gebracht. Daar staat tegenover, dat hier
door het denken over de positie der wiskunde in het maatschappelijke 
bestel zeker is gestimuleerd. Geoprekken metcollega-wiskundigenheb
ben mij echter het gevoel gegeven, dat er bij sommigen een neiging 
bestaat de eenheid der wiskunde maar prijs te geven. Aan de ene zijde 
zegt men: wat heb ik met al dat onbegrijpelijke, abstracte gedoe te 
maken; ik ben te oud om te spelen. Aan de andere zijde: wat heb ik met 
dat gigantische apparaat van wiskundige dienstverlening te maken; voor 
mij geen wiskunde op bestelling. 

Natuurlijk kan een man niet alles doen en zelfs niet van alles kennis
nemen. Maar een totaal vervreemdingsproces, waarbij men op den duur 
van elkaars ontwikkelingsgang zelfs niets meer weet, lijkt mij onge
wenst en schadelijk voor beide partijen. Dit is, het zij nadrukkelijk ge
steld, een persoonlijke visie en ik kan mijn gelijk in deze aangelegenheid 
zeer zeker niet bewijzen. Maar ik gebruik deze gelegenheid, dat mijn 
stem gehoord wordt, om deze visie naar voren te brengen. 

Al enige malen heb ik terloops het feit vermeld, dat de positie van de 
wiskunde in de maatschappij in de laatste decennia sterk aan gewicht 
heeft gewonnen. Gaarne zou ik U lets over de oorzaken van dit ver
schijnsel vertellen, maar dat zou een aparte rede kunnen vullen en ik 
vrees dat deze U al zozeer vermoeid heeft, dat ik U daaraan niet mag 
blootstellen. Er is alle reden om aan te nemen dat het proces van 
mathematisering zich in de toekomst zal voortzetten en dat de wiskunde 
hoe langer hoe meer een sleutelpositie zal veroveren. Niet alleen in de 
wetenschap breidt de invloed der wiskunde zicb als een olievlek uit, ook 
in bet beleid dringt de wiskundige beslissingstecbniek door en komt zo 
op bet terrein der managers, die magiers van onze tijd. Dit laatste 
proces bevindt zich ongetwijfeld nog in een beginstadium, maar bier 
liggen grote kansen. Mijmert men hierover door, dan ziet men een 
toekomstbeeld, waar de wiskundigen de teugels in handen bebben, omdat 
hun metboden de wereld regeren; een tijdperk van matbematocratie. 
Ook voor het individu zou dit verstrekkende gevolgen bebben: wie dan 
geen wiskunde kan leren, is een sukkel, een nietsnut, die geen behoor-

17 



lijke plaats in de maatschappij waard is. De selectie in bet onderwijs, 
die nu al volgens velen te zeer door de wiskunde wordt beheerst, zou 
dan aanzienlljk vereenvoudigd kunnen worden door hierbij uitsluitend 
de wiskunde in aanmerking te nemen. 

Dit is geen visie meer, dit is een visioen, een wensdroom voor sommi
gen, een nachtmerrie voor velen. U behoeft dit ook niet serieus op te 
vatten: bet rechtlijnig doortrekken van ontwikkelingen van nu naar een 
zeer verre toekomst, is onwetenschappelijk. Het was slechts pedoeld 
als een shock-effect om U een huidige ontwikkeling voor ogen te stel
len. Deze ontwikkeling plaatst de wiskundigen voor een zware verant
woordelijkheid, waar ze waarschijnlijk slecht op voorbereid zijn. Het 
besef, dat goede wiskunde haar nut wel zal bewijzen, moge hen sterken, 
al zal bet zelden de drijfveer van bun bezigheid zijn. Die putten zij 
veeleer uit de overvloedige rijkdom en pracht van hun vak, die zich 
helaas slechts aan ingewijden openbaren. Ik mag dan ook niet de illusie 
koesteren U met mijn woorden daarvan iets getoond te hebben, maar 
misschien heb ik U wel, door U iets over wiskunde te vertellen, een in
druk gegeven van enige aspecten der wiskundebeoefening. 

Ik heb gezegd. 
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