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staat ook het begrip tellen, en ontstaan 
een voor een de natuurlijke getallen. Al-
les in Brouwers wiskunde moet in de loop 
van de tijd geconstrueerd kunnen worden. 
Deze constructivistische opzet staat geen 
bewijzen toe uit het ongerijmde: als iets 
niet onwaar is, dan hoeft het nog niet waar 
te zijn.

Terwijl er ook elders ontwikkelingen 
waren trok Brouwers intuïtionistische 
wiskunde de aandacht binnen en buiten 
Nederland. Daarbij ontstonden verschil-
lende vormen van intuïtionisme, denk 
aan H. Weyl, A. Fraenkel, M. J. Belinfante, 
A. Heyting, D. van Dantzig, H. Freudenthal, 
E. W. Beth, S. C. Kleene, en later Errett Bis-
hop, D. van Dalen, A. S. Troelstra, H. P. Ba-
rendregt.

Zie voor het intuïtionisme, naast de 
boeken door van Dalen, ook het boek 
door W. P. van Stigt [21]. De constructieve 

derland uit 1981, geschreven door Dirk van 
Dalen, Hans Freudenthal en Gerrit Krol [6], 
of met de indringende bespreking van [7] 
door Tom Koornwinder [15]. Er is natuur-
lijk heel veel over Brouwer te vinden op 
internet: diverse artikelen in Wikipedia, en 
onder meer het biografische artikel door 
J. J. O’Connor en E. F. Robertson [20] in de 
St Andrews-reeks.

Brouwer leverde fundamentele bijdra-
gen op twee gebieden van de wiskunde. 
Hij was een van de grote ontwikkelaars 
van de topologie, populair gezegd, de 
wiskundige leer van continue vervormin-
gen. Daarbij komt meteen de vraag op 
of er bij zulke vervormingen iets op zijn 
plaats kan blijven. Die vraag leidt tot de 
beroemde dekpuntstellingen van Brouwer. 
De eenvoudigste zegt het volgende: als je 
een massieve bol continu naar zichzelf af-
beeldt, dan blijft er tenminste één punt op 
zijn plaats. Algemener geldt dit voor elke 
begrensde gesloten convexe deelverzame-
ling van Rn. Andere belangrijke topologi-
sche resultaten betreffen het begrip dimen-
sie en de graad van een afbeelding.

Brouwer is ook bekend als grondlegger 
van het intuïtionisme. Terwijl (onder meer 
vanwege paradoxen) de grondslagen van 
de wiskunde internationaal veel aandacht 
kregen, ontwikkelde hij zijn intuïtionisti-
sche opzet van de wiskunde. Fundamen-
teel voor Brouwer is de intuïtie van de 
tijd. We beleven een zekere gebeurtenis, 
en later een andere gebeurtenis. Zo ont-

L. E. J. Brouwer (Bertus) werd in 1881 gebo-
ren te Overschie; zijn ouders (van Friese 
afkomst) waren onderwijzers. Hij ontwik-
kelde zich tot een knappe slanke man, die 
in zijn lange leven veel vrouwen gechar-
meerd heeft.

Brouwer ging in 1897 wiskunde stude-
ren in Amsterdam, waar hij in 1907 promo-
veerde bij D. J. Korteweg, toen de bekend-
ste Nederlandse wiskundige. (Korteweg is 
later ook internationaal bekend geworden 
door de Korteweg–de Vries-vergelijking, 
die een rol speelt in diverse onderdelen 
van de fysica.)

In 1904 had Brouwer een huisje laten 
bouwen in Blaricum, het Gooise dorp waar 
hij (later in een groter huis) zou blijven 
wonen. Nog in hetzelfde jaar maakte hij 
kennis met de elf jaar oudere gescheiden 
vrouw Lize de Holl, met wie hij trouwde.  
Zij werkte in de apotheek van haar moe-
der aan de Overtoom (waarboven zij door 
de week bleef wonen), en zou in 1907 het 
apothekersdiploma halen. Na een vol leven 
overleed Brouwer in 1976 als gevolg van 
een aanrijding dichtbij huis.

Ik zal niet meer zeggen over Brouwers 
leven, want dan zou ik toch maar anderen 
napraten, met name de volgende spreker, 
professor Dirk van Dalen uit Utrecht. Met 
assistentie van zijn vrouw Dokie heeft hij 
schitterende biografieën geschreven over 
Brouwer en zijn werk, zie met name de dik-
ke boeken [7] en [8]. Wie iets korters zoekt 
kan beginnen met een bijlage van Vrij Ne-
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zie [13] en vergelijk [14]. Verder onder meer 
Rudolph E. Langer (differentiaalvergelijkin-
gen, asymptotiek), editor van Duke Journal 
en later directeur van het Army Mathematics 
Research Center. (Walter en Mary Ellen Ru-
din waren er toen nog niet.)

Terug naar Brouwer. Hij was in 1951 met 
emeritaat gegaan, en als wiskundige we-
reldberoemd. In het najaar van 1953 maak-
te hij een grote rondreis door Canada en 
de Verenigde Staten, waarbij hij heel veel 
voordrachten hield. Het programma was 
georganiseerd in overleg met H. S. M. Coxe-
ter in Toronto en onder meer Steve Kleene. 
De laatste was bekend met de Amster-
damse intuïtionisten en had na de oorlog 
enige maanden bij hen doorgebracht; ver-
gelijk Beth [1], Mac Lane [18]. Kleene had 
Brouwer uitgenodigd voor een bezoek aan 
Madison, waar Brouwer twee voordrachten 
hield. (Ik heb de data niet kunnen achter-
halen.) De eerste voordracht ging over zijn 
topologische werk. Hij begon de tweede, 
over intuïtionisme, met de mededeling dat 
zijn resultaten van de vorige dag natuurlijk 
niet deugden. Aan het slot vroeg ik brutaal 
aan Brouwer: “Meende u nu dat uw topo-
logische werk niet deugt?” Zijn antwoord 
was: “What do you think?” “Wat denk je?”

Het is misschien leuk om te vermelden 
dat mijn vrouw Jopie en ik Brouwer de twee-
de dag bij ons thuis hadden uitgenodigd 
voor het avondeten. Na aankomst vertelde 
Brouwer geanimeerd over zijn recente sa-
fari in Zuid-Afrika. (Hij was daar op bezoek 
geweest bij zijn vroegere leerling Barend de 
Loor.) Jopie had haar best gedaan met een 
kipschotel in de oven. Toen we aan tafel 

Herinneringen
Ik beschouw mezelf als alumnus van de 
Universiteit Leiden: doctoraal 1947, pro-
motie 1949. Maar door de oorlog en zijn 
gevolgen ben ik alleen in 1940 enkele 
maanden in Leiden geweest, en later af en 
toe voor tentamens. Zo herinner ik mij een 
waarschuwing van professor Droste: “Als je 
iets wil bereiken in de wiskunde, verlies 
je dan niet in grondslagenonderzoek.” Van 
1947 tot 1949 was ik medewerker aan het 
pas opgerichte Mathematisch Centrum in 
Amsterdam. Daar zag ik het conflict tussen 
Brouwer en professor van der Corput (mijn 
chef ) over de leiding bij de Amsterdamse 
universitaire wiskunde. Opvallend in die 
tijd was ook dat Brouwer een keer in één 
week zijn jaarlijks verplichte aantal uren 
college afwerkte; andere wiskundedocen-
ten legden toen hun colleges stil.

Ik maakte Brouwer voor het eerst per-
soonlijk mee op een vergadering van het 
Wiskundig Genootschap. Dat was in hotel 
Krasnapolsky in Amsterdam, op 25 oktober 
1947 (datum achterhaald door Herman te 
Riele). Op die dag sprak G.  F.  C. Griss (wis-
kundeleraar in Gouda) over wat hij zijn ne-
gatieloze wiskunde noemde. Die was nog 
strenger dan het intuïtionisme van Brou-
wer. Zie Griss’ artikelen [10, 11], en vergelijk 
Beth [1], van Dantzig [9], Heyting [12]. Na 
afloop was er een uitgebreide discussie 
voor het bord. Eerst tussen Griss en onder 
meer van Dantzig, die sprak over zijn affir-
matieve wiskunde. Ik denk dat Freudenthal 
er ook bij was. Vervolgens kwam Heyting 
aan het woord; die probeerde uit te leggen 
wat Brouwer bedoeld had. Op het laatst 
verscheen Brouwer zelf, onverwachts, van 
achter uit de zaal; niemand had gemerkt 
dat hij binnengekomen was. Brouwer ren-
de met wapperende jaspanden naar voren. 
En hij riep: jullie hebben het allemaal ver-
keerd begrepen!

De tweede keer dat ik Brouwer meemaak-
te was aan de Universiteit van Wisconsin in 
Madison, waar ik (via Purdue University, 
1949–51 en de Technische Hogeschool Delft) 
begin 1953 aankwam als assistant professor. 
Wisconsin had een goed Math Department. 
De staf was breed georiënteerd en actief in 
onderzoek; daarnaast werd goed onderwijs 
belangrijk gevonden. In de jaren dertig had 
Madison het eerste universitaire rekencen-
trum in Amerika. Er waren ongeveer twaalf 
vaste stafleden, de meeste full professor. De 
bekendste waren R. H. Bing (topologie) en 
Stephen C. Kleene (logica, recursietheorie), 

wiskundes van Brouwer en anderen zijn 
tegenwoordig van groot belang voor ty-
pentheorie en programmeren in de infor-
matica. In het algemeen zijn zogenaamde 
theorem provers gebaseerd op beslisbare 
subsets van de logica. Zie Martin-Löf [19] 
en de Coq Proof Assistant [5] (verwijzingen 
met dank aan Paul Klint).

Als geen ander heeft Brouwer de Ne-
derlandse wiskunde internationaal op de 
kaart gezet. Hij hield veel voordrachten in 
het buitenland, en genoot groot aanzien in 
Göttingen, tot de Nazi-tijd het Mekka van 
de wiskunde. Brouwer werd een belangrij-
ke redacteur van de Mathematische Anna-
len, toen een toptijdschrift. Hij stimuleerde 
veel jonge wiskundigen. Door hem kwam 
Freudenthal naar Amsterdam, en anderen 
kwamen voor een kort of lang bezoek: 
P. Alexandrov en P. Urysohn, K. Menger, 
W. Hurewicz.

In 2007 werd Brouwer in Nederland ge-
eerd met een postzegel van TNT Post. Let 
op de formule A A0 JF  in de foto! 

Postzegel van Brouwer uit 2007

David van Dantzig



Jaap Korevaar Enkele persoonlijke herinneringen aan L. E. J. Brouwer NAW 5/17 nr. 4 december 2016 249

ren geleden bewezen door Bondarenko en 
Viazovska in Kiev, zie [4]. Hierin speelt een 
dekpuntstelling van Brouwer een belang-
rijke rol. Kort daarna gaven Bondarenko, 
Radchenko en Viazovska een tweede be-
wijs. Dat gebruikt Brouwers werk over de 
graad van een afbeelding, en is verschenen 
in de Annals of Mathematics [3]. Brouwer 
had de resultaten zeker mooi gevonden, 
maar zou natuurlijk net als ik ook nog vra-
gen om een constructief bewijs! s

Dankbetuiging
De auteur betuigt zijn hartelijke dank aan Tom 
Koornwinder voor de illustraties.

boloppervlak (met oppervlakte 1) was het 
probleem om N punten zo te kiezen, dat 
de integraal van een functie over de sfeer 
optimaal benaderd wordt door het aritme-
tische gemiddelde van de functiewaarden 
in die punten. Preciezer: wat is het mini-
male aantal punten ( )N d  dat je nodig hebt 
om met aritmetische gemiddelden, een 
exact resultaat te krijgen voor alle polyno-
men in , ,x x x1 2 3 van de graad d ? We con-
strueerden stelsels punten op het opper-
vlak waarvoor ( ) ( )N d dO 3= , en spraken 
het vermoeden uit dat het beste resultaat 
zou zijn ( ) ( )N d dO 2=  (minder kan niet); 
analoog voor hoger-dimensionale sferen. 
Zie [16, 17]. Ons vermoeden is enkele ja-

gingen zei Brouwer opeens: “Iedereen weet 
natuurlijk dat ik vegetariër ben...”. Gelukkig 
had Jopie een goede soep gemaakt, waar-
mee ze Brouwer tevreden kon stellen!

Toen ik van 1964 tot 1974 aan UC San 
Diego werkte kreeg ik daar al snel als col-
lega de bekende analyticus Errett Bishop, 
die kort daarvoor tot Brouwers construc-
tivisme bekeerd was. Zie [2] en vergelijk 
Warschawski [22].

Tot slot een opmerking die Brouwer zelf 
wel aangesproken zou hebben. Rond 1990 
hielden mijn leerling J. L. H. Meyers en ik 
ons in Amsterdam bezig met Chebyshev- 
kwadratuur op diverse meerdimensionale 
gebieden. Voor het speciale geval van een 

R. H. Bing Stephen C. KleeneArend Heyting
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