
- 1 -

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)
 
 
 
Citation:
 
H. Freudenthal, Levensbericht J. von Neumann, in:
Jaarboek, 1957-1958, Amsterdam, pp. 232-238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This PDF was made on 24 September 2010, from the 'Digital Library' of the Dutch History of Science Web Center (www.dwc.knaw.nl)

> 'Digital Library > Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), http://www.digitallibrary.nl'



- 2 -

LEVENSBERICHT 

VAN 

JOHN VON NEUMANN 
(28 december 1903-8 februari 1957) 

Janos Neumann von Margitta werd in Budapest geboren, in een 
zeer welgesteld milieu. Hij studeerde van 1921 tot 1923 wis- en 
natuurkunde aan de Berlijnse universiteit; daarna ging hij naar 
Zürich, waar hij in 1925 aan de "Eidgenössische Technische Hoch
schule" de graad van "Diplomingenieur" in de Scheikunde ver
wierf. In 1926 promoveerde hij aan de universiteit te Budapest op 
een wiskundig proefschrift. Daarna keerde hij te Berlijn terug, 
waar hij als privaat-docent met onderwijsopdracht van 1926 tot 
1929 werkzaam was. In een dergelijke functie trad hij van 1929 tot 
1930 aan de Hamburgse universiteit op. In 1930 vertrok hij als 
Visiting Lecturer naar Princeton University (N.j.-U.S.A.), waar 
hij later Visiting Professor werd. In 1933 werd hij tot Professor aan 
het net opgerichte Institute for Advanced Study benoemd. Uit deze 
functie is hij door de dood gescheiden. Vanaf 1945 was hij ook 
Directeur van het Electronic Computer Project aan hetzelfde Insti
tuut. Na 1940 was hij tevens lid of adviseur van vel scheiden licha
men, die de wetenschappelijke organisatie van oorlogvoering en 
bewapening behartigden, vanaf 1952 tengevolge van presidentiële 
benoemingen tevens adviseur, later lid van de U.S. Atomie Energy 
Commis sion. 

Er zullen wel niet veel gevallen zijn te vermelden van een 
"Habilitation" op een leeftijd van 23 jaar aan de Berlijnse univer
siteit. Maar von Neumann's genie was al jaren te voren gebleken, 
toen hij in Berlijn studeerde, alleen de hoogste colleges en de 
seminaria en colloquia liep en docenten en medestudenten verraste 
door spontane opmerkingen. Een ervan, een vereenvoudiging van 
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een bewijs voor een stelling van Minkowski werd door I. Schur 
later telkens gememoreerd; zij is trouwens ook gepubliceerd. 

Von Neumann's proefschrift en eerste belangrijke onderzoekingen 
lagen op het gebied der grondslagen der wiskunde, speciaal der 
verzamelingsleer. Hoewel von Neumann daarna van onderwerp 
veranderd en niet weer tot het grondslagenonderzoek teruggekeerd 
is, draagt dit eerste werk reeds alle kenmerken van von Neumann's 
stijl: de scherpe logica, die geen schakel overslaat, en desondanks 
een als een gezellig gesprek vloeiend betoog, waarin de spreker 
telkens het woord herneemt, om het centrale probleem nog eens in 
het middelpunt te plaatsen en opnieuw vanuit een ander punt te 
belichten; de soevereine heerschappij over een gebied, waarvan hij 
echter de donkere plekken even scherp aanwijst als het reeds 
geëxploreerde; 'het onbegrensd abstraheren, maar toch steeds met 
een concreet doel voor ogen; voor alles echter de geweldig ont
ledende kracht van deze geest, die het geheim kent, moeilijk 
lijkende of slecht geformuleerde problemen zolang .te bewerken, 
opnieuw te formuleren, in andere samenhang te plaatsen, tot zij 
rijp zijn geworden voor een volledige likwidatie, die neerkomt op 
het beantwoorden van enkele haast triviale vragen. 

De axiomatische methode, zoals Hilbert die in het slotwoord van zijn 
"Grundlagen der Geometrie" heeft gekenschetst, is von Neumann's 
mathematische modus vivendi: Elk probleem van zijn franje te ont
doen en van elke veronderstelling na te gaan, in welke mate zij 
noodzakelijk is en hoe ver zij draagt. 

In von Neumann's eerste publikaties is de axiomatiek tevens 
doel. Dit jeugdwerk is gespleten door een kloof, zoals we niet 
kennen in zijn later werk met zijn indrukwekkende geintegreerd
heid. Die kloof was historisch gegeven, maar wordt nergens zo 
duidelijk zichtbaar, als wanneer· men von Neumann's axiomatiek 
der verzamelingsleer en zijn bijdrage tot de bewijstheorie naast 
elkaar legt. Die objecten van de verzamelingstheoretische axio
matiek zijn dingen, waarover geheel naief in termen van de mathe
matische omgangstaal wordt geredeneerd (zoals Hilbert zijn Grund
lagen begint met de woorden "Wir denken uns drei verschiedene 
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Systeme von Dingen" en voortgaat in een weinig geformaliseerd 
proza). In zijn bewijstheoretisch onderzoek zijn de objecten niet 
dingen, maar tekens, waarover in een sterk geformaliseerde taal 
wordt gesproken die zelf studieobject is. 

Von Neumann's bewijstheoretische resultaten waren niet specta
culair; hij toonde aan, wat men zou kunnen noemen, de niet
tegenstrijdigheid van de elementair-recursieve wiskunde, maar over 
het geheel genomen was de uitkomst veeleer negatief, doordat dui
delijk bleek, dat bepaalde wegen onbegaanbaar waren; indrukwek
kend is de wijze waarop von Neumann zich van de taak kwijt, een 
oneindig axioma-stelsel stringent .te formuleren, en hoe hij aan de 
andere kant doorziet, dat bij zijn probleem van niet-tegenstrijdig
heid slechts eindig veel axioma's meespelen. Maar de echte von 
Neumann komen we in zijn axiomatiek aer verzamelingsleer tegen. 
Met zijn scherpe blik heeft hij als eerste de (niet-semantische) 
paradoxen der verzamelingsleer volledig doorzien. Het komt erop 
aan, te grote verzamelingen te vermijden - dit was bekend. Maar 
wat een te grote verzameling is, heeft pas von Neumann begrepen: 
een die met de verzameling van alle dingen gelijkmachtig is. En 
deze ontdekking wordt gecomplementeerd door een tweede, bijzon
der verrassende: dat men de te grote verzamelingen niet als ver
zamelingen, maar alleen als elementen van verzamelingen behoeft 
te verbieden. 

Ik ben op dit jeugdwerk van von Neumann zo uitvoerig inge
gaan, juist omdat hij het niet heeft voortgezet. Hij heeft de kloof, 
waarvan ik daarstraks sprak, toen vermoedelijk niet opgemerkt; dit 
en de taak de kloof te overbruggen, bleef aan Gödel voorbehouden. 
Toen Gödel in 1930 zijn befaamde ontdekking deed - de formeel 
niet beslisbare problemen - hield von Neumann zich reeds met 
geheel andere vragen bezig. Von Neumann's belangstelling werd 
in hoge mate bepaald door de kringen, waarin hij verkeerde, en 
door de concrete problemen, die hij in deze milieus leerde kennen. 
Hoewel zijn werk sterk filosofisch gekleurd is, voelde hij zich niet 
thuis in de kringen van filosofen met hun problemen en hun taal, 
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wel in die van de beoefenaars der natuurwetenschappen en der 
mathematisch getinte sociale wetenschappen. 

Van 1927 dateert von Neumann's eerste artikel over topologische 
groepen, van 1928 zijn artikel "Zur Theorie der Gesellschafts
spiele" en in 1928-29 beginnen zijn onderzoekingen over operatoren 
in unitaire ruimten, die hem twintig jaren of langer hebben bezig 
gehouden. Met deze drie woorden "Groepen, spel, operatoren" kan 
men von Neumann's prestaties, als men het bondig wil doen, het 
beste omschrijven. De operatorentheorie, waartoe hij als geen ander 
bijdragen heeft geleverd, neemt in elk geval in zijn werk een cen
trale plaats in. De betekenis, die de Hermitesche operatoren voor 
de quantummechanica -bezitten, heeft aanvankelijk, en ook nog 
later, zijn belangstelling bepaald. Wat van de mathematische resul
taten op dit gebied van de natuurkunde fundamenteel is, heeft 
von Neumann in een boek "Die mathematischen Grundlagen der 
Quantenmechanik" samengevat, een boeiend boek, dat heden klas
siek mag heten - het is kort geleden nog in het Engels en Frans 
vertaald. 

De axiomatische methode is ook hier een essentieel element: de 
ruimte van Hilbert wordt axiomatisch gedefinieerd; oneindige ma
trices en integraalkernen moeten hun plaats afstaan aan de effi
ciëntere en doorzichtigere, lineaire operatoren; de abstracte methode 
van F. Riesz in de spectraaltheorie der beperkte Hermitesche 
operatoren wint het van andere, minder doorzichtige, methoden. 
In de hypermaximaliteit (een begrip dat naar von Neumann af
komstig is van Erhard Schmidt) vindt von Neumann de juiste 
definitie, om de spectraal theorie voort te zetten in het gebied van 
de onbeperkte operatoren; door een gebroken lineaire transfor
matie worden de onbeperkte tot beperkte operatoren teruggebracht. 
(Dergelijke resultaten werden ongeveer gelijktijdig door Stone ver
kregen.) Later vindt en behandelt von Neumann door generalisatie 
de normale operatoren, en vanaf 1936 zijn de zelfgeadjungeerde 
algebra's van beperkte operatoren aan de orde, die hij, gedeeltelijk 
samen met Murray, bestudeerde. Voor de theorie der unitaire voor
stellingen van plaatselijk compacte groepen, die op von Neumann's 
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voetsporen in eerste instantie door Mautner werd ontwikkeld, maar 
nog lang niet als afgesloten kan worden beschouwd, zijn deze 
onderzoekingen van fundamentele betekenis gebleken. 

Von Neumann's originele bijdragen tot de quantummechanica 
zijn: een axiomatiek, een heldere uiteenzetting van de kennistheore
tische grondslagen en een behandeling van de thermodynamica op 
quantumtheoretische grondslag. In zijn oplossing van het oude 
ergodenprobleem (ongeveer gelijktijdig vond George Birkhoff een 
geheel anderssoortige) blijkt de betekenis van de Hilbert-ruimte 
voor de klassieke, statistische mechanica, maar ook hier wordt weer 
de lijn doorgetrokken naar de quantummechanica. Men mag ver
onderstellen, dat ook zijn in de vorige alinea aangehaalde onder
zoek van de algebra's van operatoren quantummechanisch geïnspi
reerd is en voor de quantummechanica op de duur van grote 
waarde zal blijken ,te zijn. 

Von Neumann's groepentheoretische onderzoekingen begonnen 
in 1927 met een artikel, waarin hij met directe topologische metho
den de analyticiteit van lineaire groepkiemen aantoont. Na Haar's 
ontdekking van de invariante maat in plaatselijk compacte groepen 
lost hij het analyticiteitsprobleem voor compacte groepen op -
een belangrijke stap in de richting van de oplossing van Hilbert's 
Se probleem, die inmiddels is verkregen. Voor mijn gevoel het 
fraaiste, dat uit von Neumann's pen is gevloeid, is zijn theorie der 
bijnaperiodieke functies van 1934. Von Neumann bedient zich van 
een definitie van Bochner, om bijnaperiodieke functies op wille
keurige groepen te definiëren: f(x) heet bijnaperiodiek indien de 
verschoven functies f(ax) een totaalbeperkte ruimte vormen. Men 
kan zich geen dwingender argument ten gunste van de abstract 
axiomatische aanpak voorstellen dan dit werk van von Neumann, 
wanneer men het naast het in klassieke trant geschreven werk van 
Bohr legt. Op von Neumann's onderzoek van de unitaire voor
stellingen der plaatselijk compacte groepen werd reeds eerder de 
aandacht gevestigd. 

Een waar kleinood vormen de luttele bladzijden, waarin von 
Neumann de "continue meetkunden" introduceert, als een kunste-
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naar, die al wat hij aanraakt, in fonkelende sieraden herschept. De 
continue meetkunden zijn eigenlijk een afvalprodukt van zijn theorie 
der algebra's van operatoren. Maar ineens, met de von Neumann 
kenmerkende wending naar het axiomatische toe, wordt dit onder
werp in het middelpunt geplaatst, doordat de vragen "wat is pro
jectieve meetkunde en wat is dimensie?" opnieuw en op een onver
wachte en ongewone wijze aan de orde worden gesteld. 

Toen von Neumann in 1928 zijn theorie der "GeseIIschaftsspiele" 
schreef, voorzag hij al de mogelijkheid van een toepassing op het 
spel van de grote "GeseIIschaft", dat economie heet. Door een 
ingenieuze kunstgreep wordt elk tweepersoonsspel tot een naar het 
schijnt statisch schema teruggebracht; in het minimax-beginsel 
wordt de dynamiek van het spel opgesloten. Een spel probleem, dat 
tot een fonneel ander schema leidt, werd door von N eumann in 1934 
gefonnuleerd en opgelost: het dynamisch stabiele model van een uit
dijende economie, waarin prijzen en produktie-intensiteiten elkaars 
tegenspelers zijn en een evenwicht heerst tussen uitzettings-coëfficiënt 
en rentevoet. Samen met Morgenstern heeft von Newnann na de 
oorlog zijn speltheorie ~n een lijvig boekwerk ·in details ontwikkeld. 
De theorie van de meer-persoons-spelen met hun coalitiemogelijk
heden wordt daar gezien als een schema voor sociale gedrags
patronen - ook een oud idee van von Newnann. 

Na de oorlog heeft von Neumann zich vooral met de theorie en 
praktijk der rekenmachines bezig gehouden; de rekenmachine, die 
daar onder zijn leiding werd gebouwd, heette in de wandeling de 
Johniac. Wat hij over de theorie van rekenmachines schreef, blijft 
stellig beneden het peil van zijn zuiver mathematische produktie. 
maar het is de vraag, of op een dergelijk gebied publikaties een 
betrouwbaar getuigenis van een activiteit kunnen afleggen. Nume
rieke methoden worden in verschillende na-oorlogse artikelen van 
von Neumann uiteengezet. Het belangwekkendste in deze sector is 
misschien de Monte-Carlo-methode voor het oplossen van lineaire 
vergelijkingsstelsel (met Ulam). Dat men zulke numerieke proble
men stochastisch kan behandelen. is een voor de hand liggende 
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idee. Dat deze methode economischer kan zijn dan de klassieke, is 
een verrassend verschijnsel. 

Ik heb nimmer een mathematicus ontmoet van een zo imposante 
genialiteit als von Neumann. De heldere betoogtrant van zijn publi
katies kenmerkte ook zijn lezingen en gesprekken. Het gemak, 
waarmee hij over moeilijke problemen sprak, irriteerde sommigen, 
omdat zij meenden, dat het geaffecteerd was. Wie von Neumann 
een keer had bezig gezien bij het oplossen van een probleem, twijfelde 
niet meer aan de echtheid van dit gedrag. Elk probleem tot een 
triviaal vraagstukje te reduceren, was nu eenmaal van Neumann's 
manier te werken. 

Von Neumann ~s een aantal onderscheidingen ten deel gevallen, 
dat bij een geleerde van zijn formaat niet bepaald indrukwekkend 
mag heten. Onze Akademie mag er trots op zijn, dat zij een van de 
weinige is geweest, die zijn verdiensten naar waarde hebben geschat 
en hem in hun midden hebben opgenomen. Voor de mathematische 
wereld en voor onze Akademie is zijn heengaan een groot verlies. 

H. FREUDENTHAL 


