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Discontinue reële functies 
bestaan niet in L.E.J. Brouwers 

intuïtionistische wiskunde



Neem de simpele functie F: -> met F(x)=0 als x0 en 
F(x)=0,5 als x0



De grootsten

Simon Stevin (1548-1620)
Christiaan Huygens (1629-1695)

Luitzen Egbertus Jan (Bertus) Brouwer (1881-1966)



Oneindig= niet eindigend.
Zoals de rij der natuurlijke getallen:
…0, ….. ……… 

Zijn de natuurlijke getallen er al voordat we gaan tellen, 
of zijn ze door de mens ‘geschapen’ in een in principe

nooit eindigend telproces? 
Actueel oneindig versus slechts potentieel oneindig.



Actueel oneindig versus slechts potentieel
oneindig

Aristoteles (384-322): Er zijn slechts
potentieel oneindige processen.

Anderen (meer in de Platonische
hoek): de natuurlijke getallen vormen
een actueel oneindige verzameling. 



Problemen betreffende het actueel
oneindige: de paradox van Galilei

Er zijn tegelijk minder en evenveel kwadraten dan er natuurlijke
getallen zijn. 

Galilei: begrippen als gelijk, meer en minder, groter en kleiner zijn niet 
toepasbaar zijn op actueel oneindige verzamelingen.

Vele eeuwen lang maakt niemand zich druk over dit soort paradoxen
van het oneindige. 



Cantors theorie

Pas als Georg Cantor (1845-1918)  de theorie van de 
oneindige verzamelingen ontwikkelt, verandert dat. 
Cantor lost de paradox van Galilei op door nieuwe
begrippen te introduceren:  X deelverzameling van Y, X 
is gelijkmachtig met Y. 

{1,4,9,16,25, ….} is deelverzameling van de 
verzameling natuurlijke getallen N.

Tegelijk is {1,4,9,16,25, ….}  gelijkmachtig met N.



,
gelijkmachtig met 

gelijkmachtig met 

niet gelijkmachtig met 
evenmin gelijkmachtig met P( ) 

, P( ), P2( ), P3( ), P4( ), …
Vormen een rij van steeds heel 
veel grotere verzamelingen. 

={1,2,3,4,5,6,7,8,9,…….}



Met de machtsverzameling van de machtsverzameling
van de machtsverzameling van etc. verwijder je je
zeer ver van eindige werkelijkheid.

In het bijzonder L. E. J. Brouwer verzet zich.



Luitzen Egbertus Jan (Bertus) Brouwer 
(1881-1966). Wordt rond 1910 wereldberoemd

met zijn topologische werk.



De Grondslagenstrijd
Het doel is een definitief streng fundament van de hele 
wiskunde.

David Hilbert (1862-1943): het ‘formalistische’ programma. 

Gottlob Frege (1848-1925): het logicistische programma.

L.E.J. Brouwer (1881-1966): het intuïtionistische programma



Brouwer wordt
eind 20er jaren
door Hilbert uit
de redactie van 
de 
Mathematische
Annalen gezet.



Van Dalen: “De emotionele gevolgen waren desastreus voor 
Brouwer, de belediging van de uitstoting uit de beste redactie 
van die tijd vervolgde hem lange tijd. Ook in zijn wiskundige 
activiteit tekende zich een soort waterscheiding af. Het 
intuïtionisme had zich gaandeweg een redelijke positie 
verworven in de grondslagenstrijd, maar na 1928 is van de 
intuïtionistische wiskunde als serieus alternatief geen sprake 
meer. Met zijn schepper verdween het intuïtionisme in een 
isolement om daar pas in de jaren zestig weer uit te voorschijn 
te komen. De miskenning die Brouwer uit de afloop van de 
affaire concludeerde ontnam hem de lust om zijn 
denkbeelden verder op grote schaal te verbreiden”.



Met zijn intuitionistische wiskunde wordt Brouwer 
nogmaals op een heel andere manier

wereldberoemd en -berucht.

Klassiek betekent “A is waar” dat de in A uitgedrukte stand van zaken
zich voordoet in de ‘wiskundige werkelijkheid’.

Brouwer: Wiskundigen bestuderen mentale constructies (van een 
ideale wiskundige). De taal speelt een secundaire rol.

Het intuïtionistische waarheidsbegrip: “A is waar” betekent “Er is 
een constructie van A”.



De onbetrouwbaarheid
der logische principes (1908)

“Kan men bij zuiver wiskundige constructies en transformaties de 
voorstelling van het opgetrokken wiskundig systeem tijdelijk 
verwaarloozen, en zich  bewegen in het accompagneerend taalgebouw, 
geleid door de principes van syllogisme, van contradictie en van tertium
exclusum, in vertrouwen dat door tijdelijke oproeping van de 
voorstelling der beredeneerde wiskundige constructies telkens het deel 
van het betoog zou kunnen worden gewettigd? Hier zal blijken, dat dit 
vertrouwen voor de beide eerste principes wèl, voor het laatste niet 
gegrond is.” 



Welke constructies zijn mogelijk? De 1e

fundamentele handeling
De intuïtie van de tijd levert de ‘tweeheid’. Herhalen 
we dat dan krijgen we 0,1,2,3,4,5, … de potentieel 
oneindige verzameling van de natuurlijke getallen .

De getaltheorie wijkt niet heel veel van de 
klassieke af. Geen bewijzen uit het ongerijmde en 
natuurlijk is de betekenis van de formules 
constructief. 

En uitgaande van worden de gehele getallen en 
de rationale getallen geconstrueerd. 



Een natuurlijk getal is volmaakt als het gelijk
is aan de som van zijn delers met 
uitzondering van het getal zelf.
Stelling: 6 is volmaakt. 

De Pythagorese steentjes-arithmetiek is een mooi 
voorbeeld van constructivistische wiskunde op basis van 

de 1e fundamentele handeling. 

Bewijsconstructie: 6 =1+2+3 of wel
•+••+•••=••••••



1+3= •+•••=••••=4=22

1+3+5=•+•••+•••••=•••••••••=9=32

1+3+5+7=16=42

1+3+5+7+9=25=52

Stelling: 1+3+5+7+9…..+(2n-1)=n2

Nog wat  Pythagorese steentjes-arithmetiek. 



De bewijsconstructie





“A is waar” betekent “Ik heb een constructie van 
A”. “A is niet waar” betekent “Ik heb een 
constructie van non-A”.
Wat moet ik me voorstellen bij de constructie van 
een ontkenning?

Stelling:14 is niet volmaakt. Bewijsconstructie: 
Toon aan dat 1+2+7≠14
Stel •+••+•••••••=••••••••••••••, dan volgt
door weglaten eenheden dat 1=5, hetgeen
absurd is.



Het bewijs uit het ongerijmde is niet langer
geldig. 

Dat berust immers op 
(A is waar) of (A is onwaar).

Men toont aan dat 
(A is onwaar) is onwaar en daarmee vervalt. 

En trekt dan de conclusie dat A waar is.
Dit levert echter geen constructie van A!



Welke constructies zijn mogelijk? De 2e

fundamentele handeling.

De handeling van het scheppen van min of 
meer vrij voortschrijdende rijen van eerder 
geconstrueerde wiskundige entiteiten. 

Deze handeling hebben we nodig om de reële 
getallen te construeren. We doen dat met 
convergente rijtjes van rationale getallen: 
Cauchy-rijtjes.



Wanneer is a1,a2,a3,a4,a5,….an,…. een Cauchy-rij?

(1/2)m kan ik willekeurig klein maken door m 
groot genoeg te maken.
Kies een m. Als er nu bij elke m een N 
geconstrueerd kan worden zodanig dat alle op aN
volgende termen minder dan (1/2)m  van aN
afwijken dan is de rij een Cauchy-rij. 

a1,a2,a3,a4,a5,….an,….aN, aN+1, …



Neem klassiek de volgende discontinue 
functie:  F: -> met F(x)=0 als x0 en 
F(x)=0,5 als x0 
Daar is niets mee mis. 

Intuïtionistisch ziet dat er echter heel anders 
uit. F is alleen goed gedefinieerd als we voor 
elk origineel een constructie van het beeld 
hebben.



Construeer  de volgende rij: a1=1/2, a2=(1/2)2, 
a3=(1/2)3, etc. Bij elke ne term controleren we of 
2n+1 volmaakt is. Zo nee dan gaan we gewoon 
door, zo ja dan kiezen we vanaf dat moment alle 
termen gelijk aan (1/2)N met 2N+1 volmaakt.

Deze rij is een Cauchy-rij en definieert een reel 
getal g.



Dat levert klassiek twee mogelijkheden:
i) a1=1/2, a2=(1/2)2, a3=(1/2)3 etc. convergeert naar 0
ii) a1=1/2, a2=(1/2)2, a3=(1/2)3…….. aN=(1/2)N…….. 
convergeert naar (1/2)N>0

Dan is klassiek F(g) gedefinieerd. Intuitionistisch
echter niet! Er is immers geen constructie voor F(g).



Hetzelfde verhaal gaat mutatis mutandis op 
voor andere discontinuïteiten.
Maar wat zit er achter? Waarom impliceert 
het  intuïtionistische uitgangspunt dat alle 
reële functies continu zijn?

De reden is dat reële getallen onaffe dingen zijn: 
potentieel oneindige rijen.



Beschouw een binaire boom B.

De boom B bestaat uit
potentieel oneindige
paden (naar beneden). 
Met de paden
corresponderen
potentieel oneindige
rijen nullen en enen.



Beschouw een functie F:B-> .

Construeerbaarheidseis: 
Voor elke pad p uit de boom 
moet gelden dat het 
natuurlijk getal F(p) na een 
eindig aantal stappen 
bekend is.



F:B-> .

Anders gezegd: F wordt 
gedefinieerd door een 
algoritme dat voor elk 
potentieel oneindig pad 
na een eindig aantal 
stappen een waarde 
van F(p) oplevert.



Ik construeer de paden p 
vanaf het beginpunt tot F(p) 
een waarde heeft en daar 
stop ik. 

F:B-> neemt slechts eindig
veel waarden aan, die 
bepaald worden door een
eindig aantal eindige
beginstukken.

Spreekt dit vanzelf?



Het spreekt niet vanzelf! 
Intuïtionisten bewijzen het met de met de 
intuïtionistische Waaierstelling.
Die is equivalent met het klassieke 
Oneindigheidslemma van König: Voor elke eindig 
vertakkende boom geldt dat als de boom 
oneindig is, er een oneindig pad in de boom is. 
Contrapositie: Geen oneindig pad impliceert 
eindige boom.



Nota bene: Het Oneindigheidslemma van König is 
intuïtionistisch betekenisloos. Niets belet ons 
echter om op een klassieke manier te kijken naar 
wat intuïtionisten doen. Ons doel is te begrijpen 
wat ze doen. We bedrijven geen zuivere 
intuïtionistische wiskunde.



Conclusie: F:B-> neemt 
slechts eindig veel waarden 
aan, die bepaald worden 
door een eindig aantal 
eindige beginstukken. 

B is echter een 
oneindige 
verzameling!



De paden in de boom laten 
we corresponderen met de 
bitrij achter de komma in 
de binaire representatie
van de getallen uit het 
interval [0,1].
.

1 staat voor 0,1=0,5
1,0 staat voor 0,1,0=0,5
1,0,1 staat voor
0,101=0,625



F:B-> neemt niet alleen
slechts eindig veel waarden
aan, die bepaald worden door 
een eindig aantal eindige
beginstukken.
F neemt maar één waarde aan: 
F:[0,1]-> is een constante
functie.
Immers 0,1 gevolgd door louter
nullen is gelijk aan 0,0 gevolgd
door louter enen. 
Ga dit na!



F:[0,1]-> is altijd een 
constante functie, als 
gevolg van het 
constructivistisch 
uitgangspunt.



Nu een functie F:[0,1]->[0,1]

Construeerbaarheidseis: Voor elke pad p uit de boom moet gelden dat 
de volgende bit van F(p) na een eindig aantal stappen bekend is.



Functie F: 
F:[0,1]->[0,1]

We construeren de boom aan
de origineel zijde. Op een zeker

diepte N1 is van alle 
origineelrijen de 1e bit van de 

beeldrij bekend. Op diepte N2 is 
de 2e bit van de de beeldrij

bekend etc. 



Langzaam maar zeker construeren we de potentieel
oneindige origineel- en beeldrijen. Met de nauwkeurigheid
van de origineelrijen groeit ook de nauwkeurigheid van de 

beeldrijen.



Bij elke M , hoe groot ook, laat zich een K bepalen 
zodanig dat als voor alle x geldt dat als van x de eerste K 
bits bekend zijn, van F(x) de eerste M bits bekend zijn.  

Stelling: F:[0,1]->[0,1] is uniform continu.



Uniforme continuiteit van F:[0,1]->[0,1] 
wil zeggen dat voor elke ε>0 er een δ>0 
te vinden is zodat voor alle x uit [0,1] 
geldt dat als x met een nauwkeurigheid δ
bekend is F(x) met een nauwkeurigheid ε
bekend is. 

Immers klassiek hebben we:



Ik hoop aannemelijk te hebben gemaakt waarom 
voor een intuïtionist alle reële functies continu 
zijn. Daarbij keek ik als klassiek wiskundige naar 
wat een intuïtionist doet zonder een precieze 
intuïtionistische opbouw na te streven. Dat kan 
niet in drie kwartier. 



Dank U!



Tot slot nog wat citaten uit een artikel van Dirk 
van Dalen: D. van Dalen, Göttingen tegen Laren, 
L.E.J. Brouwer, David Hilbert en de 
Mathematische Annalen .
Zie: 
https://www.dbnl.org/tekst/_hol006198801_01/
_hol006198801_01_0030.php



“Men kan gemakkelijk zien dat Einstein in de 
Mathematische Annalen-affaire zijn reputatie 
hooghield. Zijn antwoord aan Hilbert (19.10.1928) 
is duidelijk, hij erkent Brouwers genie en zijn 
querulantie, maar ‘Ik beschouw hem bij alle 
hoogachting voor zijn geest als een psychopaat en 
ik houd het noch voor objectief gerechtvaardigd, 
noch doelmatig iets tegen hem te ondernemen. Ik 
zou zeggen ‘Sire, geef hem de narrenvrijheid’”. 



“Als u dat echter niet kunt, omdat zijn gedrag U te 
zeer op de zenuwen gewerkt heeft, doet U dan in 
Godsnaam wat U moet doen. Ik zelf kan zo'n brief 
niet ondertekenen’. Dit harde oordeel over 
Brouwer wordt al wat genuanceerd in een brief 
aan Carathéodory: ‘Overigens acht ik hem niet 
slechts als bijzonder helder ziende geest, maar 
ook als eerlijk en karaktervol mens’”.



“De brief van Einstein aan Born (27.11.28): ‘Als Hilberts ziekte 
de aangelegenheid geen tragische trek gaf, dan zou deze 
inktoorlog voor mij een van de grappigste en succesvolle 
kluchten zijn, die zichzelf 'bluternst' nemende mensen voor 
mijn ogen opgevoerd hebben. Zakelijk gesproken zou ik willen 
opmerken dat er naar mijn mening meer pijnloze middelen 
geweest zouden zijn om een te grote invloed van de enigszins 
gestoorde Brouwer op de leiding van de Annalen te beperken 
dan uitstoting uit de redactie. Dit zeg ik echter privé, en ik denk 
er niet aan om met nog een extra papieren lans als strijder in 
deze Kikker- en Muizenoorlog te springen’”.



De oorlog tusschen de kikvorschen en de 
muizen is een verhaal dat uit de Klassieke 
Oudheid stamt.



De oorlog tusschen de 
kikvorschen en de muizen
in het boek Aardige 
Sprookjes ca. 1890
“In den tijd, dat de dieren nog 
spreken konden, regeerde in ’t 
kikvorschenrijk koning Blaaskaak. 
Toen het zomer was gaf deze koning 
eens een groot feest. Prachtig 
aangekleed ging men in grooten
optocht naar het feestterrein. 
Voorop ging koning Blaaskaak met 
zijne gemalin Hoepsa en zijne 
kinderen”. 
https://nl.wikisource.org/wiki/Aardig
e_sprookjes/23


