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Schoonheid in de Wiskunde 

Samenvatting 
Dezeverhandeling gaat over het gebruik van uitdrukkingen als "Cantors diagonaal bewijs 

is elegant" of "Eulers identiteit is de mooiste formule van de wiskunde". Dit soort 

uitdrukkingen is heel gebruikelijk onder wiskundigen. Nu zijn 'mooi' en 'elegant' termen 

die geregeld door iedereen gebruikt worden, terwijl de toepassing ervan in de wiskunde 

resulteert in twee soorten vertwijfelde reacties: ten eerste kan een leek (een niet-

wiskundige) het gebruik van het woord 'mooi' in deze context vreemd vinden. Ten tweede 

blijken wiskundigen te proberen wiskundige schoonheid te herinterpreteren in termen van 

de beginselen en voorschriften van de wiskunde zelf. Mijn theorie over wiskundige 

schoonheid biedt een manier om deze vertwijfelde reacties te voorkomen: ik beweer dat 

mathematische schoonheid een vorm van "normale" schoonheid is en dat er geen 

herinterpretatie noodzakelijk is. Ter ondersteuning van deze bewering, ontwerp ik een 

esthetische theorie die laat zien dat esthetische oordelen in de wiskunde (en misschien in 

andere soorten intellectuele activiteiten) echte esthetische oordelen zijn.  

Om deze esthetische theorie te ontwikkelen, gebruik ik een benadering die 

inzichten en bevindingen gebruikt van de experimentele psychologie, neurologie, 

filosofische en psychologische theorieën van emoties in de kunst, de filosofie van de 

muziek en de filosofie van de wetenschap. Hoofdstuk 1 en 2 van dit werk zijn gericht op 

het presenteren van dit achtergrondmateriaal. Hoofdstuk 3 vormt de kern van dit werk 

omdat het mijn voorstel bevat van een esthetische theorie voor de wiskunde. In hoofdstuk 

4 wordt de theorie gebruikt om drie specifieke gevallen van wiskundige esthetische 

oordelen te analyseren. 

Het overzicht in hoofdstuk 1 laat benaderingen zien van wiskundige en 

wetenschappelijke schoonheid. In de vroege 18e eeuw waren er ten minste twee auteurs 

die zich hebben gericht op mathematische schoonheid als esthetisch fenomeen: Anthony 

Ashley Cooper, graaf van Shaftesbury en Francis Hutchinson. Ze karakteriseren 

esthetische respons als belangeloos plezier in de volgorde en verhouding die geopenbaard 

worden aan onze zintuigen. Getallen zijn duidelijke voorbeelden van een dergelijke 

volgorde en verhouding en dus een bron van schoonheid. Francis Hutchinson betoogt dat 
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schoonheid een idee is dat zich voordoet in de geest, veroorzaakt door de kwaliteit van de 

uniformiteit te midden van verscheidenheid. Wiskundige stellingen kunnen deze 

eigenschap tot uiting brengen als gevolg van een overeenkomst tussen een oneindig 

aantal specifieke waarheden en daarmee het idee van schoonheid oproepen. 

Hoewel de ideeën van Shaftesbury en Hutchinson ons inzicht in de schoonheid van een 

aantal wiskundige objecten geven, houden ze geen rekening met de wiskundigen die 

gebruik maken van andere esthetische termen. Wiskundigen zijn het erover eens dat er 

mooie en lelijke onderdelen van de wiskunde bestaan. Bewijzen door uitputting, 

bijvoorbeeld, zijn niet populair onder wiskundigen. 

 Gian-Carlo Rota, een MIT-wiskundige en filosoof van de wiskunde, richt zich op 

lelijkheid in zijn analyse van wiskundige schoonheid. Rota wijst erop dat de zoektocht 

naar wiskundige schoonheid een rol lijkt te spelen bij het stimuleren van wiskundig werk, 

vooral als wiskundigen bepaalde bewijzen of andere wiskundige zaken lelijk vinden. 

Onder de vele bewijzen van een stelling, stelt Rota, wordt het definitieve bewijs meestal 

beschouwd als een mooi bewijs. Lelijkheid in de wiskunde lijkt te maken te hebben met 

niet-definitiviteit. Wat betreft mathematische schoonheid, geeft Rota een interpretatie in 

termen van verlichting. Wanneer wiskundigen een stelling of bewijs als mooi 

kwalificeren, verwijzen ze naar het feit dat een dergelijk onderdeel verlichtend werkt. 

Verlichting is een vaag begrip en om deze vaagheid te voorkomen, nemen wiskundigen 

hun toevlucht tot het algemenere begrip ‘schoonheid’. Rota's mening bestaat dus uit het 

herinterpreteren van mathematische schoonheid in termen van verlichting. Deze 

herinterpretatie heeft echter een aantal minpunten. Twee van de meest relevante zijn de 

volgende: ten eerste heeft het concept van schoonheid verschillende gradaties. Dit is 

duidelijk uit het bestaan van vergelijkingen zoals "A is mooier dan B". Ten tweede zijn 

wiskundigen gewend om nieuwe termen te verzinnen en technische betekenissen te geven 

aan oude termen. Bovendien is iedere normale persoon vertrouwd met het juiste gebruik 

van de term schoonheid en met de eigenschappen waarnaar het verwijst. Dus, waarom 

zouden wiskundigen kiezen voor een term als 'schoonheid' als die voor iets anders staat? 

Ik denk dat een letterlijke benadering van de mathematische schoonheid minder 

problematisch is.  
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Een letterlijke benadering van schoonheid in de wetenschap kan worden 

gevonden in James McAllisters werk dat verder is ontwikkeld door Theo Kuipers. 

McAllister begint met het uitleggen van wetenschappelijke verandering in rationalistische 

termen en met het geven van een verklaring voor de rol die wetenschappelijke uitspraken 

over schoonheid spelen in die wetenschappelijke veranderingen. McAllister interpreteert 

wetenschappelijke verandering in termen van esthetische canons die niet zozeer in termen 

van Kuhniaanse paradigma's. McAllisters belangrijkste inzicht is het idee van esthetische 

inductie: de voorkeur voor bepaalde eigenschappen van wetenschappelijke theorieën 

neemt toe als een wetenschappelijke gemeenschap deze eigenschappen telkens weer terug 

ziet komen in empirisch adequate theorieën. Wanneer een eigenschap P van theorieën, 

bijvoorbeeld het hebben van een mechanisch model, meerdere keren is verschenen in 

diverse succesvolle theorieën, begint de eigenschap esthetisch gewaardeerd te worden. 

Tegelijkertijd worden nieuwe theorieën positief gewaardeerd, indien zij de eigenschap P 

hebben. De verzameling eigenschappen die in een bepaalde tijd positief wordt 

gewaardeerd door een wetenschappelijke gemeenschap, vormt de esthetische canon. Door 

specifieke gewichten toe te kennen die de sterkte van de voorkeur voor de eigenschappen 

van de canon aangeven, is het mogelijk om de evolutie van de esthetische canon te 

volgen. Theo Kuipers heeft voorgesteld het idee van esthetische inductie te interpreteren 

in termen van het effect van loutere blootstelling (mere exposure effect), dat bestaat in de 

onbewuste ontwikkeling van voorkeuren voor vertrouwde stimuli ten opzicht van 

onbekende stimuli. Een probleem met esthetische inductie is dat het een zuiver "a 

posteriori"-inzicht geeft van esthetische oordelen; voorkeuren lijken volledig afhankelijk 

te zijn van ervaringen uit het verleden. Deze benadering verwaarloost autonome 

affectieve reacties die niet afhankelijk zijn van een leerproces; bijvoorbeeld in emoties. 

Er zijn een aantal andere theoretische tekortkomingen van esthetische inductie; ik gebruik 

het werk van de filosofen Isabel Hungerland en Peter Kivy over het probleem van 

esthetische termen om de beperkingen van esthetische inductie te markeren. Volgens 

Hungerland zijn esthetische termen, termen waarvan de correcte toepassing niet wordt 

beheerst door objectieve zaken. Nu hangen de uitspraken als gevolg van een proces van 

esthetische inductie af van het bestaan van eerdere succesvolle en empirisch adequate 

theorieën, wat een objectieve voorwaarde is; ze kunnen dus niet worden beschouwd als 
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esthetisch in Hungerlands betekenis. Peter Kivy stelt voor dat de rol die de esthetische 

termen spelen in de ‘terminale’ oordelen is wat ze esthetisch maakt. Esthetische 

beschrijvingen zijn terminaal in de zin dat zij einden zijn in plaats van het begin van iets; 

ze leiden niet tot verdere conclusies, acties of veranderingen in gedrag. Esthetische 

inductie wordt echter in verband gebracht met het proces van kiezen tussen theorieën, dat 

een soort actie is. Uitspraken die voortvloeien uit esthetische inductie kunnen dus niet 

worden beschouwd als esthetisch in Kivy's betekenis. De problemen met het "a priori" 

van esthetische inductie worden duidelijker in het licht van verdere esthetische theorieën 

en inzichten uit de studie van de emoties. Het volgende hoofdstuk is gewijd aan een 

overzicht van dergelijke theorieën en inzichten. 

 Hoofdstuk 2 gaat over de filosofie van de muziek en van emoties. Het geeft ons 

de kans om twee centrale en aanvullende ideeën te onderzoeken in de esthetica: vorm en 

(de uitdrukking van) emoties. Het eerste deel van het hoofdstuk is daarom gewijd aan de 

filosofie van de muziek, het tweede deel aan theorieën van emoties en de expressie 

daarvan in kunst.  

 Muziek kan ons, vanwege het sterk geformaliseerde karakter en de historische 

relatie met wiskunde, aanwijzingen geven hoe de esthetica kan worden aangepakt in de 

sterk geformaliseerde discipline van de wiskunde. Peter Kivy’s muziekformalisme is een 

rijke bron van ideeën. Het muziekformalisme is van mening dat de esthetische waarde 

van muziek wordt bepaald door de vorm ervan. Met Kivy's inzicht, bestaat puur 

instrumentale muziek uit geluidstructuren (vormen) die gezien kunnen worden als 

verwikkelingen zonder inhoud. Hij stelt een analogie tussen muziek en het volgen van 

een verhaal voor; de actieve betrokkenheid van ons intellect staat centraal in de ervaring 

van muziek. Kivy geeft hiermee nuttige inzichten: ten eerste het idee dat vorm, in plaats 

van emotionele inhoud, een centrale rol speelt in de muzikale ervaring. Voor Kivy is 

muziek het object dat de aandacht van de luisteraar vraagt en de formele eigenschappen 

van dit object vormen wat kenmerkend is voor muziek. Ten tweede heeft in muzikale 

intellectuele activiteit ervaring een belangrijke functie. Een deel van ons luisterplezier bij 

muziek is afkomstig van de intellectuele activiteiten, uitgevoerd in het begrijpen van 

geluidsstructuren. Roger Scrutons inzicht over de ontologie van muziek biedt ook een 

waardevol inzicht: muziek treedt niet op in een fysieke ruimte, maar in een speciaal soort 
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ruimte: een akoesmatische ruimte. Deze ruimte wordt gekenmerkt door het feit dat hierin 

de omstandigheden onder het voortbrengen van de muziek geen rol spelen.  

 Om nu ons beeld van de esthetische ervaring te completeren, geeft hoofdstuk 2 

ook een overzicht van de aanpak van Jennifer Robinson van de expressie van emoties in 

de kunst. Robinsons theorieën van emotie en expressie gebruiken ideeën uit de filosofie, 

de experimentele psychologie en de neurofysiologie. Robinson interpreteert emoties als 

processen die psychologische, fysiologische en gedragsmatige gebeurtenissen omvatten. 

Een emotie is een proces dat op gang wordt gebracht door een omgevings- of cognitieve 

gebeurtenis die affectief (niet cognitief) beoordeeld wordt, gevolgd door fysiologische en 

psychologische veranderingen en een langzamere cognitieve beoordeling die de reactie 

remt of onderhoudt. Deze theorie van emotie vormt de grondslag van Robinsons theorie 

over expressie in de kunst. Volgens Robinsons expressietheorie, verhelderen en 

‘individueren’ expressies emoties in een denkbeeldig individu (een persona): een object 

drukt een emotie uit als het kan worden geïnterpreteerd als zijnde doelbewust ontworpen 

om op te treden als bewijs van de aanwezigheid van een emotie. Robinsons ideeën zijn 

belangrijk als bron van inspiratie om een esthetica van de wiskunde te ontwikkelen, 

omdat zij laten zien dat empirische resultaten niet kunnen worden genegeerd. Bovendien 

dienen Robinsons theorieën om een bruikbare relatie tussen cognitie en esthetica te 

leggen door erkenning van de rol van oordelen en kennis in een emotie en haar expressie.  

 In Hoofdstuk 3 ontwikkel ik een esthetica van de wiskunde. Ik leen Robinsons 

procesmatige benadering om een esthetisch proces aanpak te ontwikkelen, die 

verschillende aspecten van het esthetische in de wiskunde poogt te integreren. Mijn 

voorstel is om de verschillende soorten van esthetische dingen - esthetische ervaring, de 

esthetische waarde, de esthetische beschrijvingen, enz. - te zien als zijnde verbonden door 

het feit dat zij allen elementen zijn van een proces waarin objectieve eigenschappen, 

subjectieve reacties en sociale invloeden en contexten interactie met elkaar hebben; ik 

noem dit proces een esthetisch proces. Dit idee staat ons toe om de notie van 'het 

esthetische' te interpreteren als een predicaat dat zinvol wordt toegepast op de dingen die 

typisch onderdeel vormen van een esthetisch proces. Daarom moeten esthetische 

gebeurtenissen niet worden begrepen in isolatie maar als onderdeel van een systeem dat 

zich ontwikkelt langs verschillende paden over verschillende tijden. Van de onderdelen 
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van een esthetisch proces stel ik er drie centraal: esthetische ervaring, esthetische waarde 

en esthetische oordelen. 

 Esthetische ervaring wordt geïnterpreteerd als een ingebed proces dat bestaat uit 

veranderingen in de focus en de inhoud van onze aandacht en hun bijbehorende 

uitlokking van affectieve reacties. Verschillende typen esthetische ervaringen (ervaringen 

van muziek, schilderijen, gedichten, bijvoorbeeld) hebben verschillende kenmerken; ik 

focus op het geval van de wiskunde. In wiskundige esthetische ervaring is het meest 

relevant dat de wiskundige objecten, de objecten van aandacht zijn. De esthetische 

wiskundige objecten van aandacht, AMIO’s, worden bepaald door de mate waarin zij 

relevante esthetische eigenschappen bezitten om een affectief antwoord uit te lokken. 

Hierdoor treedt de ervaring op in een ruimte, een fenomenologische ruimte, die bestaat 

uit het geheel van esthetische eigenschappen die betrokken zijn bij de ervaring; deze 

eigenschappen vormen de dimensies van de ruimte. Een cruciale soort dimensie is de 

dimensie achtergrondbegrip, die de achtergrondkennis herbergt die nodig is om het 

wiskundige onderwerp te begrijpen, dat wil zeggen het object te "zien". In die zin speelt 

kennis een rol analoog aan zintuiglijke waarneming: haar functie is om ons het object van 

aandacht te laten opmerken. Er zijn ten minste drie verschillende soorten van esthetische 

ervaring in de wiskunde die gekenmerkt worden door de manier waarop de intentionele 

objecten een reactie uitlokken: basis, formeel en canoniek. In het basistype worden de 

objecten passief beschouwd en deze beschouwing lokt een reactie uit. In het formele type 

spelen de intellectuele activiteiten die betrokken zijn bij het begrijpen van het wiskundige 

object een rol bij het uitlokken van een reactie. In het canonieke type wordt de reactie niet 

opgeroepen door een autonoom mechanisme, maar eerder door een mechanisme waar het 

gaat om vertrouwdheid en gelijkenis met andere stimuli, op een manier vergelijkbaar met 

het mechanisme van esthetische inductie. 

 Esthetische waarde wordt geïnterpreteerd als een relatie tussen de sets van 

eigenschappen en subjectieve reacties; de evolutie ervan wordt geregeld door een 

mechanisme dat lijkt op esthetische inductie. Bijzondere deelverzamelingen van een 

dergelijke waarde relatie vormen de "waardecollecties" die worden gebruikt in specifieke 

gevallen van esthetische evaluatie. In het verlengde van McAllisters ideeën is een meer 

algemeen model van esthetische inductie ontwikkeld en door te kijken naar de empirische 
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bevindingen over emoties, wordt een nieuwe randvoorwaarde, robuuste kritische 

adequaatheid, ingevoerd. Het resulterende model van algemene en ingeperkte esthetische 

inductie kan worden gebruikt om de dynamiek van een veralgemeende esthetische canon 

te modelleren. 

 Ten slotte worden esthetische oordelen geïnterpreteerd als uitingen van 

subjectieve toestanden, die gekenmerkt worden door de toepassing van esthetische 

predicaten. In mijn benadering zijn twee zaken even belangrijk met betrekking tot 

esthetische oordelen: hun kenmerken en de rol die zij spelen in een esthetisch proces. 

Esthetische oordelen zijn beschrijvingen die ook een esthetisch predicaat omvatten. 

Esthetische predicaten worden geïnterpreteerd als termen die niet geïsoleerd werken, 

maar als onderdeel van een familie van termen (een schema). Het juiste gebruik van een 

esthetisch predicaat houdt in het bestaan van 1) een geschikte manier voor het 

reorganiseren (partitionering) van het domein van het object dat beoordeeld wordt op 

basis van de structuur van het schema en 2) een passende manier voor het in kaart 

brengen van subjectieve reacties, dat wil zeggen van het toewijzen van de termen in de 

schema's op de mogelijke affectieve reacties van het individu dat het object ervaart. 

 Wat betreft de rol van esthetische oordelen, hebben deze twee functies: een 

privéfunctie en een publieke functie. De privéfunctie bestaat ruwweg uit het stimuleren 

van de verduidelijking van een esthetische ervaring. Ik noem deze verduidelijking 

articulatie. Articulatie bestaat uit het wijzen op de specifieke subjectieve toestand waarin 

een individu zich bevindt door een passende reorganisatie en afbeelding te 

bewerkstelligen die van belang is bij het gebruik van een esthetisch predicaat. De 

publieke functie, uitwisseling, bestaat uit de terbeschikkingstelling van de informatie in 

een esthetisch oordeel om ervaringen en articulatie van die ervaringen in andere 

individuen aan te moedigen. Zo is een wiskundig esthetisch oordeel een beslissing met 

betrekking tot een wiskundig object dat een esthetisch predicaat bevat. 

 De hierboven samengevatte theorie stelt ons in staat om het "vreemde" gebruik 

van de term ‘schoonheid’ in de wiskunde uit te leggen: wiskundigen gebruiken 

esthetische termen in letterlijke zin, maar het gebruik ervan staat dichter bij de manier 

waarop esthetische termen worden gebruikt door specialisten, critici of kunstenaars, dan 

door een leek. Waardering hangt sterk af van een grote achtergrondkennis van de 
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wiskunde, maar de afhankelijkheid van kennis geldt ook voor de waardering van muziek 

of schilderkunst. De theorie stelt ons in staat om esthetische oordelen in de wiskunde als 

volgt te interpreteren: wiskundige esthetische oordelen zijn gearticuleerde uitingen van 

subjectieve toestanden die het gevolg zijn van een affectieve betrokkenheid van onze 

aandacht op een wiskundig object. De affectieve reactie weerspiegelt onze voorkeuren, 

die op hun beurt worden gemoduleerd door onze natuurlijke neigingen en culturele 

invloeden. 

 Om deze esthetica van de wiskunde verder vorm te geven, presenteert hoofdstuk 4 

drie voorbeelden van esthetische beoordeling in de wiskunde die de toepassing van de 

theorie illustreren. Het eerste voorbeeld is de functie y=ex, die François Le Lionnais 

vergelijkt met een feniks, omdat de functie zijn eigen afgeleide is. Dit voorbeeld is een 

voorbeeld van een ervaring van het basistype. Hiermee kunnen we de rollen illustreren 

die achtergrondkennis en eigenschappen als eenvoud spelen in onze ervaring. Het 

illustreert ook esthetische eigenschappen met een hoge mate van robuuste kritische 

adequaatheid, die dit soort uitspraken een meer a priori dan een a posteriori karakter 

verlenen. Wat esthetische oordelen betreft, de metaforische vergelijking met een feniks 

helpt ons om de relatie tussen metafoor en esthetische termen te illustreren. 

 Het tweede voorbeeld bestaat uit Cantors diagonaal bewijs van de 

"overaftelbaarheid" van de reële getallen en de Diagonaal-Methode die is toegepast in het 

bewijs. Het bewijs illustreert formele typen van ervaring, de methode canonieke typen. 

Cantors bewijs helpt ons om te laten zien dat wiskundige objecten die betrokken zijn bij 

een zich ontwikkelende reeks van intellectuele activiteiten, dienen te worden opgevat als 

behorend tot de formele categorie van ervaring. Met de analyse van de Diagonaal-

Methode als illustratie van de canonieke vorm van ervaring kunnen we ook aantonen dat 

veranderingen in esthetische waarde niet alleen afhankelijk zijn van veranderingen die 

zijn geïnduceerd door esthetische inductie, maar ook van veranderingen in de aard van 

onze ervaring. Ten slotte laat de analyse van de esthetische oordelen gekoppeld aan 

zowel het bewijs als de methode zien dat mijn opvatting van een esthetisch predicaat in 

staat is de nuances die betrokken zijn bij het gebruik van nauw verwante termen als 

'mooi' en 'elegant' te verklaren. 
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 Het derde voorbeeld, het met behulp van de computer gevonden bewijs van de 

vierkleurenstelling, illustreert wiskundige lelijkheid. Met dit voorbeeld kunnen we het 

hele spectrum van esthetische termen behandelen. Hoewel het bewijs geanalyseerd kan 

worden in dezelfde termen als ieder ander bewijs, zijn er twee factoren die de lage 

waardering verklaren die wiskundigen hebben voor dit bewijs: ten eerste is het bewijs een 

geval van ‘bewijs door uitputting (dat niet de mooiste soort bewijzen levert vanwege het 

gebrek aan eenheid en eenvoud). Ten tweede kunnen we door de aanwezigheid van 

resultaten afkomstig van een computer geen goede ervaring hebben van het bewijs, omdat 

deze resultaten niet een echt intentioneel object vormen. James McAllister heeft 

gespeculeerd dat, door een proces van esthetische inductie, het mogelijk kan zijn dat dit 

bewijs een voorbeeld wordt van wiskundige schoonheid. Ik betoog dat in het originele, 

zuiver a posteriori, model van esthetische inductie een dergelijke verandering denkbaar 

is. In het licht van een algemene en ingeperkte versie van esthetische inductie en onze 

karakterisering van esthetische ervaring, is een dergelijke verandering echter nogal 

onwaarschijnlijk. Natuurlijk moeten we afwachten wat het juiste antwoord is. Maar 

belangrijker dan het antwoord is het feit dat uit dit voorbeeld blijkt dat de hier 

voorgestelde theorie voorspellingen kan doen. 

. 

 




