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LEVENSBERICHT 
VAN 

ÉUE CARTAN 
(9 April 1869-6 Mei 1951) 

De 6de Mei 1951 overleed op twee en tachtig-jarige leeftijd 
Élie Cartan, oud-hoogleraar aan de Faculté des Sciences te Parijs 
en lid van de Franse Académie. Hij was tevens lid of buitenlands 
lid van een zo groot aantal wetenschappelijke genootschappen (o.a. 
sedert 193ï ook van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen) dat 
de opsomming van al zijn waardigheden in een in 1931 verschenen 
overzicht van zijn werk reeds een pagina in beslag nam. Dit over
zicht, een boek van 101 pagina's dat hij Gauthier Villars verscheen 
en dat 128 publicaties behandelt, laat de verdiensten van Cartan 
zien op tal van gebieden samenhangende met meetkunde, groepen
theorie, stelsels differentiaalvergelijkingen, mechanica en relativi
teitstheorie. 

Op 18 Mei 1939 bij gelegenheid van zijn zeventig-ja'rig jubileum, 
verscheen een werkje getiteld "Jubilé Scientifique de M. Élie 
Cartan" (Gauthier Villars) waarin wederom door verschillende 
geleerden de uitnemende verdiensten van de jubilaris werden uit
eengezet. Bovendien verscheen onder de naam ,,selecta" bij de
zelfde uitgever een 260 bladzijden tellende, grotendeels door Cartan 
zelf geredigeerde samenvatting met uittreksels van zijn werk tot 
1939. Ook de periode van 1931-1939 was zeer rijk aan belangrijke 
onderzoekingen o.a. over conforme meetkunde, representatie
theorie, Finsier ruimten en topologische aspecten van de groepen
theorie. In al zijn publicaties gebruikte hij zijn eigen methode die 
uitgaat van stelsels van Pfaffse vormen en een eigen notatie die 
reeds in zijn dissertatie van 1894 werd ontwikkeld. Deze methode 
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die een gedurende het onderzoek telkens weer wisselen van het 
aantal ruimtelijke afmetingen toelaat, heeft zich in zijn handen 
ontwikkeld tot een instrument waarvan de werking soms tover
achtig aandoet. De resultaten zijn soms zo onverwacht dat men 
steeds weer de genialiteit van de auteur bewondert, die het ver
mocht ze te vermoeden en aan het licht te brengen. In dit opzicht 
is hij door geen van zijn leerlingen geëvenaard; men kan wel zijn 
methode leren, maar niet zijn werkwijze, die volkomen uniek is en 
alleen mogelijk voor een mathematicus als hij, die zijn gehele gebied 
zo intiem kent en zo intuïtief aanvoelt. 

Cartan is ook na zijn zeventigste verjaardag onvermoeid blijven 
doorwerken. Niet alleen verschenen er in de periode van 1939 tot 
1951 een aantal herdrukken van zijn werken, die alle zorgvuldig 
werden bijgewerkt, maar ook nog een groot aantal nieuwe publi

caties o.a. over spinoren, groepen, Pfaffse vormen, oppervlakken, 
oriëntatietheorie, Weyl ruimten, alternerende vormen, projectieve 
en anallagmatische meetkunde. Niets van de moderne literatuur 
over zijn vakgebied ontsnapte hem en dikwijls leidde zijn interesse 
hem tot een publicatie die als altijd verhelderend en bevruchtend 
werkte. 

Met Cartan is een groot mathematicus en een nauwgezet werker 
heengegaan. Wie het voorrecht heeft gehad met hem relaties te 
mogen onderhouden, zal zich steeds zijn heldere geest en zijn inne
mende persoonlijkheid blijven herinneren. 

Dat de uitgave van zijn verzamelde werken in voorbereiding is 
stemt tot grote dankbaarheid. Al blijft ook zijn heengaan voor ons 
allen een groot verlies, er zal door deze uitgave ten minste iets 
ontstaan dat nog voor vele komende generaties een onuitputtelijke 
bron van informatie en inspiratie zal blijken. 

.J. A. SCHOUTEN 


