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samenvatting

“Een verschrikkelijk brok slechte metafysica”? Naar een geschiedenis 
van abstractie in de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse 
waarschijnlijkheidstheorie, wiskunde en logica

 
Dit proefschrift vormt de neerslag van een historisch onderzoek naar de theo-
retische condities die het idee van een formeel axiomatisch systeem – karakte-
ristiek voor de ‘moderne’ wiskunde en logica – mogelijk maakten en daarmee 
ook de ‘modernisering’ van de waarschijnlijkheidstheorie met behulp van de 
maattheorie. De artikelen die het proefschrift omvat kunnen op vier niveaus 
worden gelezen. Ten eerste, als geschiedenissen van ‘niet-moderne’ waarschijn-
lijkheidstheoretici, wiskundigen en logici die worstelden met bijna moderne 
ideeën. Daarmee bieden zij, ten tweede, een algemene kijk op ‘niet-moderne’ 
opvattingen over waarschijnlijkheid, wiskunde en logica. Ten derde, kunnen 
deze artikelen worden gelezen als bijdragen aan een post-Kuhniaanse geschie-
denis van het ‘niet-moderne’ en ‘moderne’ binnen de sferen van het wiskundige 
en logische denken. En, ten slotte, dragen zij bij aan de filosofische theoretise-
ring van de grondslagen van de zogenaamde ‘modernistische transformatie’. 

Het proefschrift behandelt in extenso de eerste twee niveaus. Naast een inlei-
ding en conclusie bestaat het uit dertien gedetailleerde historische studies van 
het werk van negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse waarschijnlijkheids-
theoretici, logici en wiskundigen (ca. 1830-1930). Terugkijkend kunnen zij 
‘niet-modernen’ worden genoemd; een negatieve karakterisering die aangeeft 
dat de latere modernisering van sommige van hun ideeën voor hen ondenkbaar 
was, gegeven de grondslagen van hun positie. De Introductie en Conclude-
rende Opmerkingen laten zien waarom de eerste twee niveaus het best kunnen 
worden begrepen vanuit het perspectief van het derde niveau en hoe dit niveau 
aanleiding geeft tot het vierde niveau. Op het derde niveau is het proefschrift 
gesitueerd binnen de gestaag groeiende literatuur over de historiografie van het 
‘exacte’ denken en de geschiedenis van de ‘moderniteit’. Het vierde niveau, dat 
in de Concluderende Opmerkingen wordt besproken, vindt in de filosofische 
veronderstellingen waarop veel van deze literatuur is gebaseerd aanwijzingen 
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voor de ‘breuk’ die aan de vestiging van het ‘moderne’ denken op het terrein 
van de waarschijnlijkheidstheorie, wiskunde en logica ten grondslag lag. 

De hoofdstukken zijn geordend in twee delen: ‘‘Britse waarschijnlijkheids-
theorie, logica en wiskunde’ (Deel 1) en ‘De axiomatisering van de waarschijn-
lijkheidstheorie en de grondslagen van de moderne wiskunde’ (Deel 2). Elk van 
deze delen is opgebouwd uit verschillende secties. 

Deel 1 behandelt twee onderwerpen. Ten eerste, de kritiek op de klassieke 
waarschijnlijkheidstheorie en de vestiging van een ‘objectieve’, op frequentis-
tische overwegingen gebaseerde definitie van waarschijnlijkheid in het werk 
van, met name, Ellis (1817-1859) en Venn (1834-1923). En, ten tweede, de 
trans formatie van een ‘symbolische’ opvatting van logica naar een ‘abstracte’ 
opvatting in de werken van Boole (1815-1864) en Venn en een overeenkomstige 
transformatie in de algebra en geometrie in de werken van Peacock (1771-1858), 
Gregory (1813-1844) en W.R. Hamilton (1805-1865). 

Sectie 1 van Deel 1 betoogt drie punten. Ten eerste, dat omdat de termen ‘objec-
tieve’ en ‘subjectieve’ waarschijnlijkheid voor de negentiende-eeuwse Britse 
waarschijnlijkheidstheoretici niet als tegenpolen fungeerden, dit moderne 
onderscheid niet kan worden gebruikt om hun bijdragen aan de waarschijnlijk-
heidstheorie te begrijpen (Hoofdstuk 1). Ten tweede, dat waar zij allen (met 
uitzondering van Ellis) de waarschijnlijkheidstheorie begrepen als een onder-
deel van de logica, geen van hen (inclusief Ellis) ‘objectieve’ waarschijnlijkheid 
accepteerde in de zin van ‘kans’ (Hoofdstuk 1). En, ten derde, dat voor zover 
Ellis een idealist was en Venn een ‘quasi-empirist’ en geen van beiden de gehele 
klassieke waarschijnlijkheidstheorie afwees, hun werk geen uniforme frequen-
tistische ‘Brits empiristische school’ vormde. 

Sectie 2 en Sectie 3 van Deel 1 beargumenteren, ten eerste, dat Ellis’ herfor-
mulering van de metafysische grondslagen van de waarschijnlijkheidstheorie 
het gevolg was van een filosofische positie waarin idealisme en realisme met 
elkaar werden gecombineerd (Hoofdstuk 3 en 4) en, ten tweede, dat Venn een 
zogenaamd ‘infinitief hypothetisch frequentisme’ ontwikkelde door het waar-
schijnlijkheidsbegrip in zijn overkoepelende raamwerk voor inductieve en syl-
logistische logica te incorporeren (Hoofdstuk 5 en 6). 
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Het kernpunt van Sectie 4 van Deel 1 is dat, vanuit het gezichtspunt van, bij-
voorbeeld, Venn en Gregory bezien, de modernisering van de logica, algebra 
en geometrie zoals geïnitieerd door Boole, Hamilton en anderen gepaard ging 
met de veronderstelling dat op deze terreinen de menselijke geest een (a priori) 
bron van nieuwe kennis vormt. Daarnaast betoogt deze sectie enkele andere, 
meer specifieke, punten. Ten eerste, dat Venn’s herformulering van Boole’s 
(‘extensionele’) algebra van de logica een poging was om deze logica te bevrij-
den van het ‘conceptualisme’ dat ook (o.a.) Frege’s (‘intensionele’) mathemati-
sche logica kenmerkte (Hoofdstuk 7). Ten tweede, dat het geaccepteerde beeld 
van de tweede generatie hervormers van de Britse wiskunde niet in kan staan 
voor de rol van ‘abstractionisme’ en ‘idealisme’ in het werk van Gregory en Ellis 
(Hoofdstuk 8). Ten derde, dat de abstracte algebra van onder anderen Cayley 
(1821-1895) en Hamilton voortkwam uit een filosofische kritiek op de benade-
ring van symbolische algebraïsten als Gregory met betrekking tot de relaties en 
isomorfismen van algebraïsche en geometrische objecten (Hoofdstuk 9). En, 
ten vierde, dat de zogenaamde ‘wiskundige vrijheid’ zoals die slechts werd 
gesuggereerd door de symbolische algebraïsten (Peacock en Gregory) door de 
abstracte algebraïsten (Hamilton en Cayley) daadwerkelijk kon worden uitge-
voerd dankzij hun Kantiaanse opvattingen over ‘intuïtie’ (Hoofdstuk 9). 

Deel 2 is een bijdrage aan de geschiedenis van het moderne waarschijnlijk-
heidsbegrip. De moderne waarschijnlijkheidstheorie begon met Hilberts 
(1862-1943) lezing in Parijs in 1900 en eindigde, aldus de gangbare opvatting, 
met Kolmogorov’s (1903-1987) Grundbegrife der Wahrscheinlichkeitsrechnung uit 
1933. Deze geschiedenis wordt besproken in het licht van het algemene debat 
over de grondslagen van de wiskunde dat naar aanleiding van de ontdekking 
van paradoxen binnen de Cantoriaanse verzamelingenleer ontstond. Hilberts 
beroemde oproep tot de axiomatisering van de waarschijnlijkheid (nota bene 
als tak van de natuurwetenschap) vormt de context van de problemen die in 
dit tweede deel van het proefschrift worden besproken. Voor Hilbert en vele 
anderen bleef het een open vraag welk deel van de ‘reële wereld’ zou moeten 
worden geïncorporeerd in de axioma’s en zelfs wat het bekende om de ‘reële 
wereld’ in axioma’s te incorporeren. Borel (1871-1956), Von Mises (1883-1953), 
Khinchin (1894-1959) en Kolmogorov gaven verschillende antwoorden op deze 
beide vragen. Hun pogingen om de waarschijnlijkheidstheorie te mathematise-
ren hingen nauw samen met hun onderscheiden opvattingen over grond slagen-
kwesties. Om die reden is het dan ook de vraag of Kolmogorov’s inlijving 
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van het begrip waarschijnlijk in de (niet-probabilistische) sfeer van de pure 
wiskunde de vragen die Hilbert en anderen bezig hielden heeft beantwoord. 

Sectie 1 van Deel 2 analyseert in detail Hilberts en Von Mises’ pogingen om 
de waarschijnlijkheidstheorie als een exacte natuurwetenschap te axiomatise-
ren. Hoofdstuk 10 brengt (nieuw) historisch bewijs naar voren voor de claim 
dat Hilbert, deels als een resultaat van zijn reflecties op de epistemologische 
consequenties van de Hilbert-Einstein vergelijkingen van 1915, op een gegeven 
moment de mogelijkheid betwijfelde of het bereiken van het doel van de axio-
matisering van de waarschijnlijkheidstheorie die hij zelf in 1900 had geformu-
leerd wel mogelijk was. Zo vatte Hilbert in de periode 1915-1923 waarschijnlijk-
heid op als een antropomorfisch principe van het menselijk denken en poogde 
hij in de periode die rond 1926 begon waarschijnlijkheid te definiëren via de 
axiomatisering van de quantummechanica. Hoofdstuk 11 beargumenteert dat 
Von Mises’ theorie moet worden begrepen als een ‘niet-moderne’ axiomatise-
ring. De fundamentele eigenschappen van Von Mises’ waarschijnlijkheidsbe-
grip van waarschijnlijkheid die deze claim legitimeren zijn de volgende: ten 
eerste, het bewandelde een middenweg tussen geïdealiseerde observeerbare 
fenomenen en abstract gedefinieerde objecten en, ten tweede, het ging samen 
met een opvatting over axiomatisering volgens welke er geen strikt onderscheid 
is tussen empirische en theoretische elementen, dat wil zeggen, tussen ‘reali-
teit’ en ‘wiskunde’. 

Sectie 2 en 3 van Deel 2 zijn gesitueerd rondom twee recentelijk vertaalde arti-
kelen (bijgevoegd als appendices van Hoofdstuk 12 en 13) van de leidende Rus-
sische waarschijnlijkheidstheoreticus en wiskundige Khinchin. Samen met Kol-
mogorov bracht hij, in de late jaren ’20 en vroege jaren ’30, een revolutionaire 
verandering aan door waarschijnlijk te definiëren op basis van de ‘moderne’ 
verzamelingenleer en maattheorie en een ‘moderne’ axiomatisering. Ondanks 
hun commitment aan deze instrumenten en methode, waren Khinchin en Kol-
mogorov geïnteresseerd in Brouwer’s (1881-1966) intuïtionisme en Von Mises’ 
frequentisme als fundamentele oriëntaties binnen respectievelijk de wiskunde 
en de waarschijnlijkheidstheorie. Waar Kolmogorov twee belangrijke artikelen 
schreef over de intuïtionistische logica en in zijn waarschijnlijkheidstheoreti-
sche oeuvre herhaaldelijk met instemming verwees naar Von Mises’ theorie, 
probeerde Khinchin Brouwers intuïtionisme en Von Mises’ frequentisme ide-
ologisch acceptabel te maken voor Marxistische geleerden. Daarnaast confron-
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teerde hij de posities die uiteen werden gezet in het werk van Brouwer en Von 
Mises met zijn eigen verzamelingtheoretische studies. Hoofdstuk 12 geeft een 
historische analyse van de Russische connecties met de Franse ‘semi-intuïtio-
nistische’ school en een interpretatie van Khinchin’s argument, dat het intu-
itionisme – als een ‘wiskunde met inhoud’ – veelbelovender was dan Hilberts 
‘lege’ formalisme. De eerste helft van Hoofdstuk 13 geeft een beschrijving van 
de Russische traditie binnen de waarschijnlijkheid en de creatie van een theo-
logisch en politiek geïnspireerd ‘probabilistisch wereldbeeld’ in het werk van 
de Moskouse wiskundige Bugaev (1837-1903). De tweede helft van Hoofdstuk 
13 levert de achtergrond bij de bijgevoegde vertaling van Khinchin’s artikel uit 
1929 over Von Mises. Na onderzoek van de (ideologisch-geladen) receptie van 
Von Mises in de Moskouse gemeenschap van fysici en wiskundigen rondom 
onder anderen Mandel’shtam (1879-1944), beschrijft het hoofdstuk Khinchin’s 
interpretatie van de grondslagen van Von Mises’ theorie als zijnde gegrond op 
een Machiaanse opvatting van ‘idealisering’ die niet strookt met het Marxisti-
sche idee van ‘abstractie’. 

De Concluderende Opmerkingen bespreken, in het kort, de hoofdstukken van 
het proefschrift met verwijzing naar het vier-niveaus-raamwerk geïntrodu-
ceerd in de Introductie. Betoogd wordt dat de ‘breuk’ die ‘niet-modernen’ en 
‘modernen’ in historische zin van elkaar scheidt, moet worden begrepen in de 
theoretische termen van een acceptatie van de menselijke geest als een a priori 
bron en legitimatie van kennis binnen het terrein van de wiskunde en logica. 
Ook wordt het belang van een nieuwe post-Kuhniaanse historiografie van het 
‘exacte’ denken – één die het ‘niet-moderne’ en ‘moderne’ in hun eigen termen 
begrijpt en accepteert dat zij worden gescheiden door een ‘breuk’ in het histori-
sche a priori – voor een adequaat begrip van de ‘modernistische transformatie’ 
uiteengezet. 

Samenvatting
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summary

“A terrible piece of bad metaphysics”? Towards a history of abstraction in 
nineteenth- and early twentieth-century probability theory, mathematics and logic

 
This dissertation provides a historical investigation of the theoretical con-
ditions that made the idea of a formal axiomatic system – characteristic of 
‘modern’ mathematics and logic – possible and that paved the route for the 
‘modernization’ of probability theory by measure theory. The articles that 
make up the dissertation can be read on four diferent levels. Firstly, as histo-
ries of ‘non-modern’ probabilists, mathematicians and logicians grappling with 
almost-modern ideas that provide, secondly, a general view on ‘non-modern’ 
conceptions of probability, mathematics and logics. Thirdly, as contributions 
to a post-Kuhnian history of the ‘non-modern’ and ‘modern’ in these realms of 
mathematical and logical thought. And, fourthly, as a contribution to the the-
orization of the philosophical foundations of the ‘modernist transformation’. 

The first two levels form the main body of the dissertation. Next to an intro-
duction and conclusion, its thirteen chapters provide detailed historical studies 
of the work of nineteenth-century and early twentieth-century probabilists, 
mathematicians and logicians (ca. 1830-1930). In retrospect, they can be called 
‘non-moderns’; a negative characterization which signals that the later modern-
ization of some of their ideas were unthinkable for them given the foundations 
of their position. The Introduction and Concluding Remarks contain several 
suggestions as to why the first two levels can best be understood from the per-
spective of the third level and how this level gives rise to the fourth level. On 
the third level, the dissertation is situated within the growing literature on the 
historiography of ‘exact’ thought and the history of ‘modernity’. On the fourth 
level (discussed in the Concluding Remarks), the historical narrative evokes 
suggestions about the philosophical assumptions accompanying much of this 
literature and finds in these very assumptions a key to the ‘break’ that under-
lies the establishment of ‘modern’ thought in the realms of probability theory, 
mathematics and logic. 
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The dissertation is structured in two parts: ‘British probability theory, logic 
and mathematics’ (Part 1) and ‘The axiomatization of probability theory and 
the foundations of modern mathematics’ (Part 2). Each part consists of several 
sections. 

Part 1 is concerned with two topics. Firstly, with the criticism of classical 
probability theory and the establishment of an ‘objective’ definition of proba-
bility on the basis of ‘frequentism’ in the works of, especially, Ellis (1817-1859) 
and Venn (1834-1923). And, secondly, with the transformation of a ‘symbolic’ 
conception of logic into an ‘abstract’ one in the works of George Boole (1815-
1864) and Venn and with a similar transformation in algebra and geometry in 
the works of Peacock (1771-1858), Gregory (1813-1844) and W.R. Hamilton 
(1805-1865).

Section 1 of Part 1 argues for three points. Firstly, that in so far as the terms 
‘objective’ and ‘subjective’ probability did not appear as contradictories, this 
modern distinction cannot be used to capture the contributions of the nine-
teenth-century British probabilists (Chapter 1). Secondly, that if all of these 
probabilists (except Ellis) considered probability theory to belong to logic, 
none of them (including Ellis) accepted ‘objective’ probability in the sense of 
‘chance’ (Chapter 1). And, thirdly, that in so far as Ellis was an idealist and 
Venn a ‘quasi-empiricist’ and neither of them rejected the whole of classical 
probability theory, their work does not constitute a unified ‘British empiricist 
school’ of frequentism (Chapter 2). 

Section 2 and Section 3 of Part 1 argue, firstly, that Ellis’s reformulation of the 
metaphysical foundations of probability theory was the result of a philosophical 
position that combined idealism with realism (Chapter 3 and 4) and, secondly, 
that Venn developed a so-called ‘infinite hypothetical frequentism’ on the basis 
of his incorporation of probability within his overarching foundational frame-
work for inductive and syllogistic logic (Chapter 5 and 6). 

The main point of Section 4 of Part 1 is that, from the viewpoint of, for instance, 
Venn and Gregory, the modernization of logic, algebra and geometry as initi-
ated by Boole, Hamilton and others went hand-in-hand with the acceptance 
of the human mind as an (a priori) source of novel knowledge in these realms 
of thought. The other, more specific, points found in this section are the fol-



620

lowing. Firstly, that Venn’s reformulation of Boole’s (‘extensional’) algebra of 
logic was an attempt to liberate it from the ‘conceptualism’ that also character-
ized (a.o.) Frege’s (1848-1925) (‘intensional’) mathematical logic (Chapter 7). 
Secondly, that the received view of the second generation reformers of British 
mathematics cannot account for the role of ‘abstractionism’ and ‘idealism’ in 
the work of Gregory and Ellis (Chapter 8). Thirdly, that the abstract algebra 
of, among others, Hamilton and Cayley (1821-1895) arose out of a philosoph-
ical criticism of the approach of symbolic algebraists such as Gregory to the 
relationships and isomorphisms of algebraic and geometrical objects (Chapter 
9). And fourthly, that the so-called  ‘freedom of mathematics’ suggested by the 
symbolic algebraists Peacock and Gregory could be exercised by the abstract 
algebraists because of their Kantian views related to ‘intuition’ (Chapter 9). 

Part 2 contributes to the history of modern probability. Modern probability 
theory started with Hilbert’s (1862-1943) 1900 Paris lecture and ended, alleg-
edly, with Kolmogorov’s (1903-1987) Grundbegrife der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung of 1933. This history is discussed in the light of the general debate about 
the foundations of mathematics that arose in the wake of the paradoxes of Can-
torian set theory. Hilbert’s famous call for the axiomatization of probability (as 
a branch of natural science!) sets the problem-situation of this second part of 
the dissertation. For Hilbert, and many others, it remained an open question 
which part of the real world should be incorporated in the axioms and even 
what it meant to incorporate the real world in axioms. As Borel (1871-1956), 
Von Mises (1883-1953), Khinchin (1894-1959) and Kolmogorov gave diferent 
answers to both of these questions, their attempts to mathematize probabil-
ity theory were entrenched in a variety of views on foundational issues. Con-
sequently, the question becomes whether Kolmogorov’s incorporation of 
probability into the (non-probabilistic) realm of pure mathematics has solved 
Hilbert’s problem of the axiomatization of physical probability. 

Section 1 of Part 2 analyzes in detail Hilbert’s and Von Mises’s attempts to axi-
omatize probability as an exact natural science. Chapter 10 puts forward (new) 
historical evidence for the claim that, partly as a result of his reflections on the 
epistemological consequences of the Hilbert-Einstein equations of 1915, Hilbert 
eventually came to question the possibility of achieving the goal of the axiom-
atization of probability that he had formulated himself in 1900. For instance, 
in the period 1915-1923 Hilbert regarded probability as an anthropomorphic 



621

principle of human thought and in the period that started around 1926 he aimed 
to define probability via the axiomatization of quantum mechanics. Chapters 11 
argues that Von Mises’s theory must be understood as a ‘non-modern’ axiom-
atization. The foundational features of Von Mises’s conception of probability 
that account for this claim are the following: firstly, it took a halfway position 
between idealized observable phenomena and abstractly defined objects and, 
on the other hand, it was attached to a view of axiomatics in which there is no 
strict separation between empirical and theoretical elements, that is, between 
‘reality’ and ‘mathematics’. 

Section 2 and 3 of Part 2 are structured around two recently translated articles 
(included as appendixes of Chapter 12 and 13) of the leading Russian probabilist 
and mathematician Khinchin who, together with Kolmogorov, revolutionized 
probability in the late-1920s/early-1930s by founding it on ‘modern’ set- and 
measure-theory and ‘modern’ axiomatics. Despite their commitment to these 
tools and method, Khinchin and Kolmogorov were interested in Brouwer’s 
(1881-1966) intuitionism and Von Mises’s frequentism as foundational orienta-
tions in mathematics and probability theory, respectively. Where Kolmogorov 
wrote two seminal papers on intuitionistic logic and repeatedly made favorable 
mentions of Von Mises’s theory in his probabilistic oeuvre, Khinchin attempted 
to make Brouwer’s intuitionism ideologically acceptable to Marxist scholars all 
the while negotiating the position elaborated in their work vis-à-vis his own 
set-theoretical studies. Chapter 12 provides a historical analysis of the Russian 
connections to the French school of ‘semi-intuitionism’ and an interpretation 
of Khinchin’s arguments for the claim that intuitionism, as a ‘mathematics with 
content’, was more promising than Hilbert’s ‘empty’ formalism – especially 
with regard to the issue of the ‘infinite’. An account of the Russian tradition in 
probability and the creation of a theologically and politically inspired ‘proba-
bilistic worldview’ in the work of the Muscovite mathematician Bugaev (1837-
1903) is given in the first half of Chapter 13. The second half of Chapter 13 
ofers the background to the appended translation of Khinchin’s 1929 article on 
Von Mises. After an in-depth investigation of the (ideology-laden) reception of 
Von Mises in the Moscow community of physicists and mathematicians asso-
ciated with, among others, Mandel’shtam (1879-1944), the chapter describes 
Khinchin’s interpretation of the foundations of Von Mises’s theory as being 
grounded on a Machian view of ‘idealization’ at odds with the Marxist view 
of ‘abstraction’. 

Summary
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The Concluding Remarks briefly discuss the chapters of the dissertation with 
reference to the four level framework introduced in the Introduction. It is 
argued that the ‘break’ that historically separates the ‘non-moderns’ from the 
‘moderns’ must be understood in the theoretical terms of an acceptance of the 
human mind as an a priori source for the justification and innovation of knowl-
edge within the realm of mathematics and logic. Furthermore, the importance 
of a new post-Kuhnian historiography of ‘exact’ thought – one that understands 
the ‘non-modern’ and ‘modern’ in their own terms and accepts that they are 
separated by a ‘break’ in the historical a priori – for an adequate grasp of the 
‘modernist transformation’ is elaborated. 
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