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Hoofdstukk 2 

Levensloop p 

"I"I  received to my great surprise an invitation to give an 1/2-hour adress in 
Edinburgh.Edinburgh.11 This reminds mr of an unusually incapable student of my father's 
whowho only after many years of work obtained the certificate he needed; then he 
spokespoke the first and last intelligent words in his life: 

'This'This shows that one needs no brains to be successful in mathemat ics ' ." 2 

Gezienn de in de inleiding omschreven opzet zal van Beth slechts een kor-
tee biografische schets aangereikt worden. Uitgebreider kan de geïnteresseerde 
vann Beths leven kennisnemen in de In Memoriam, die in Staal (1965) gegeven 
wordt.. Beths leerling .T.F. Staal heeft gebruik gemaakt van de diverse curricula 
vitae,, die door Beth waren opgesteld. In dit verband kan het autobiografische 
EenEen terugblik 3 vermeld worden. De filosofische, logische en wiskundige positie-
bepalingg van Beth zijn indertijd onder anderen door zijn leerlingen S.J. Doorman 
(1971)) en J.A.W. Kamp (1971), J.J.A. Mooij (1971), zijn collega A. Heyting 
(1966a)) en zijn vriend B.H. Kazemier (1963/64) belicht.4 

1Edinburgh:: het internationale wiskundig-congres van 1958. 
2Citaatt uit brief E.W. Beth A. Tarski. 5 september 1957. 
33 (Beth I960?))- Verder zijn van Beths hand de volgende ty po/manuscripten: Selbst-

darstellung,darstellung, (Amsterdam. 10 oktober 1958), Curriculum vitae E.W. Beth en Bibliagraphie 
E.W.E.W. Beth. In het laatste typoscript wordt het grootste deel van zijn monografieën, artikelen 
enn voordrachten opgesomd. Bovendien gaat Beth daar in op de relaties tussen zijn werk en 
datt van anderen. Gebruikmaking van autobiografisch werk kent zijn gevaren. De voorstelling 
vann zaken is zoals de samensteller het op een bepaald moment denkt dit te moeten geven; dit 
hoeftt natuurlijk niet altijd de juiste gegevens op te leveren. Voor de moeilijkheden bij Beth, 
ziee Visser (1999). Ondanks dit, is er toch een paar keer van dit materiaal gebruik gemaakt in 
dezee dissertatie. 

4Johann Prederik Staal, *1930; Johan Anthony Willem Kamp, *1940; Jan Johann Albiii n 
Mooij ,, *1929. 
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2.11 Beginperiode 

2.1.11 Leerjaren 

Evertt Willem Beth (roepnaam: Eef) werd op 7 jul i 1908 te s tad Almelo geboren. 
Zij nn vader, Herrnanus Johannes Eliza Beth, was als wis- en natuurkundige 
werkzaamm in het middelbaar onderwijs. Daarnaast was H.J.E. Beth publicitair 
actieff  op het gebied van de wiskunde en natuurwetenschappen. Deze publi-
catiess waren systematisch, historisch en opvoedkundig van aard. Hij was één 
derr drijvende krachten achter het blad Eucl ides,5 waar ook zijn zoon geregeld in 
publiceerde.. E.W. Beth heeft indertijd nog meegeholpen aan een bewerking van 
H.J.E.. Beths leerboek over de analyse met de bedoeling dit boek voor wiskundig 
economenn aantrekkelijk te maken. In de woorden van E.J. Dijksterhuis kan over 
dee relatie van E.W. Beth tot zijn vader worden gezegd: 6 "Wetend, welk een 
hartelijkee verstandhouding tussen hem [H.J.E, B.] en jou [E.W. B.] bestond en 
hoee intens julli e altijd in elkanders werk hebt gedeeld." 

Naa het behalen van een middelbaar schooldiploma begon Beth vanwege 
gezondheidsproblemenn nog niet direct aan een universitaire opleiding. Toen 
hijj  zich hier wel aan waagde was dit niet wis- en natuurkunde, maar scheikunde 
(farmacie).. Deze studie hield hij echter snel voor gezien. Voor het waarom kan 
menn zijn vroegere universitaire docent Boekwinkel citeren: 7 "Ik herinner me 
datt ik, toen U als eerstejaars 'chemicus' op het elementaire kollege zat, aan 
eenn door U gegeven antwoord merkte dat U mathemat icus was, en dat ik dat 
toenn maar meteen zeide (er uit flapte)." Volgens Beth heeft Boekwinkel zeker 
invloedd op zijn studie gehad: 8 

"Meerr nog wellicht dan anderen voel ik tegenover U een ereschuld van dankbaarheid, 
omdatt Uw onderwijs van beslissende invloed is geweest op mijn levensgang. Ik kwam 
inn Utrecht niet met de bedoeling, wiskunde te gaan studeren; deze studierichting leek, 
inn verband met mijn toenmalige gezondheidstoestand, minder geschikt. Uw onderwijs 
heeftt mij echter de overtuiging gegeven, dat ik over deze bezwaren moest en mocht 
heenstappen," " 

Volgenss Beth kenmerkt de wiskunde-studie zich door physieke gevaren: 9 

uI kk heb, zoals U weet, ook in andere vakken gestudeerd. Daarbij heb ik de 
ondervindingg opgedaan dat, in vergelijking met andere vakken, de wiskunde op 
dee een of andere wijze schadelijk is juist voor de ademhalingsorgancn. Dit zal 
well  verband houden met de sterke en langdurige concentrat ie die ze nu eenmaal 

JEenn tijdschrift voor didactiek van de wiskunde; er werden ook algemenere artikelen in 
gepubliceerd. . 

6Brief,, E.J. Dijksterhuis E.W. Beth, 9 februari 1952, (Oisterwijk). Deze brief was 
n.a.v.. het overlijden van H.J.E. Beth tijdens E.W. Beths verblijf in Berkeley. 

7Brieff  H.B.A. Boekwinkel - Beth, ? juni 1951?. (Utrecht). H.B.A. Boekwinkel, 1881 
I960. . 

8Brieff  Bcth - H.B.A. Boekwinkel, 7 juni 1951. 
9Bricff  Beth Bakker, 20 mei 1960. Medisch gezien vormt dit citaat een eigenaardige 

verhaal,, maar Beth had zijn gehele leven last van zijn ademhalingswegen, en dit laat zien 
waarr hij dat o.a. aan toeschreef. 
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vereist." " 

Minderr gevaarlijk zijn volgens Beth studies als natuurkunde of wijsbegeerte, die 
hijj  dan ook van harte aanbeval aan mensen die last van hun luchtwegen hadden. 
Desondankss werd de studie wis- en natuurkunde door hem in 1932 'cum laudc' 
afgesloten. . 

Inn die periode voor de Tweede Wereldoorlog onderging Beth niet alleen in-
vloedd van zijn vader maar ook van diens samenwerking met E.J. Dijksterhuis: 10 

"Verscheidenenn jaren heb je [E.J. D.] met mijn Vader nauw samengewerkt. [. .. ] 
Eenn deel van zijn levenswerk zou waarschijnlijk niet tot stand zijn gebracht zonder 
dee prikkel van je belangstelling. [... ] Op mijn persoonlijke ontwikkeling is julli e 
samenwerkingg van beslissende invloed geweest. Jullie actie ten behoeve van wiskunde-
onderwijss en leraarsopleiding heb ik voortdurend met grote belangstelling gevolgd en 
ditt heeft mede de keuze van mijn arbeidsveld bepaald." 

Inn Nederland was er in die tij d nog geen sterk op de logica afgestemde 
filosofiefilosofie of wiskunde te vinden. Toegegeven, helemaal zonder zat uien in Ned-
erlandd niet. In Utrecht en Amsterdam werd het nodige gedaan. Dit gebeurde 
evenwell  door mensen met een buiten-universitaire werkkring of binnen de uni-
versiteitt door personen met een andere leeropdracht. In Amsterdam groepeer-
denn deze activi teiten zich aanvankelijk rondom de wiskundigen G. Mannoury en 
L.E.J.. Brouwer, en in later tij d rondom A. Heyting en de experimenteel natuur-
kundigee ,7. Clay. Mannoury werd al in 1903 toegelaten als privaatdocent voor 
dee logische grondslagen van de wiskunde. Zijn openbare les bij de aanvaarding 
vann zijn privaat-docentschap droeg de titel Over de betekenis der wiskundige 
logicalogica voor de philosophic. Al snel na zijn doctoraal wiskunde heeft Beth zich 
onderr hun gehoor geschaard. In Utrecht verzorgde bovendien A.H. Fraenkel 
enigee tij d colleges over de grondslagen van de wiskunde. Ook Beth volgde deze 
collegess in 1933. 

Tussenn 1932 en 1935 deed Beth vrij e studies in Leiden, Utrecht en Brus-
sel.. In 1935 studeerde Beth in Utrecht af in de wijsbegeerte. Zijn proefschrift 
RedeRede en Aanschouwing in de Wiskunde?2 met als promotor de neo-kantiaan 
.T.C.. Franken, volgde eveneens in 1935, zij het vij f maanden later. De eigen-
aardigee overstap van wiskunde naar wijsbegeerte valt ten dele te verklaren uit 
brievenn naar A. Tarski en A.H. Fraenkel. In de brief aan Tarski schreef Beth: 1J 

"Fromm 1926 to 1932 I studied mathematics and physics at Utrecht University. I had 
excellentt teachers there: Wolff, Barrau and Kramers, but they had no interest in 

10Brieff  E.W. Beth E.J. Dijksterhuis, 21 april 1952, (Berkeley). 
n O okk E.W. Beth heeft in de loop van zijn carrière liet nodige commissie-werk gedaan 

mett betreking tot het onderwijs in de wiskunde op lager, middelbaar en universitair niveau. 
Daarnaastt had Beth belangstelling voor de psychologische achtergronden van leerprocessen. 
Beidee belangstellingssferen resulteerden in een aantal artikelen 

12{Bethh 1935a). 
3;iBrieff  Beth A. Tarskh 30 augustus 1950. En naar Fraenkel (brief Beth A.H. Fraenkel. 

311 januari 1954. Abraham Halevi Fraenkel. 1891 1965): "My interest in foundations did not 
meett with Wolff's approach, and this compelled me to take a second 'doctoraal examen1 in 
thee Literary Faculty, where I also took my doctor's degree." 
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foundationall  research.14 This caused nie to turn, after my last examination, but 
beforee taking the doctor's degree, to philosophy. This step caused some resentment in 
myy former professors, but I took my doctor's degree in the Faculty of Letters." 

Bethss proefschrift valt niet los te zien van zijn inzending op de door de Facul-
teitt der Letteren en Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Utrecht uitgeschreven 
pri jsvraagg Of de Noodzakelijkheid van de ruimte als aanschouwingsvorm a pri-
oriori  vervalt, doordat de meetkunde zuiver logisch kan worden opgebouwd.15 Zijn 
eerste,, recenserende publicatie Beth (1933/34) had hij toen al achter de rug. 

Zelff  karakteriseerde Beth deze eerste periode tot 1935 als volgt: 16 

"Gedurendee deze periode trachtte ik (in een vriendschappelijke wedijver met P.G..I. Vre-
denduin),, onder invloed van het Marburgse neo-criticisme zoals dit in Utrecht door 
Ovink,, Goedewaagen en Franken werd vertegenwoordig, een soort synthese tot stand 
tee brengen tussen het kantianisme enerzijds en de resultaten van het wiskundig grond-
slagenonderzoekk anderzijds.1 Bedoelde resultaten interpreteerde ik toen in aansluit-
ingg bij het neo-positivisme van de Wiener Kreis. met dien verstande dat van deze 
richtingg reeds toen de logicistische tendentie [. . . ] meer indruk op mij maakte dan het 
extremee empirisme [...]. Anderzijds kwam ik al spoedig in verzet tegen de dogmatis-
chee strekking die het kantianisme bij Görland verkreeg." 

2.1.22 Rijpingsproces 

Vann 1935 tot 1945 vervulde Beth taken in het middelbare onderwijs. Hierbij 
moestt hij zich door het land heen van school naar school begeven om tijdelijk e 
banenn te vervullen. Hij zou met dit soort banen eindigen te Amersfoort. Om 
daaraann te ontsnappen informeerde hij vlak voor de Tweede Wereldoorlog bij 
H.B.. Curry hoe de arbeidsmarkt voor hem in de Verenigde Staten eruit zag 
voorr iemand met zijn kwalificaties.18 In het begin van de jaren veertig behaalde 
Bethh een kandidaats in de rechten. Hij was met een juridische studie begonnen, 
omdatt hij meende, dat er op het gebied van de wiskunde — i.h.b. in het onder-
wij ss — geen passend emplooi te vinden was.19 En voor hem ging deze consta-
ter ingg zeker op, hij kon slecht orde houden en had driftbuien bij terging door 
zijnn leerlingen.20 Pogingen orn d.m.v. een diploma levensverzekeringswiskunde 

1 4J.. Wolff, 1882 1944, zat aanvankelijk in de hoek van de meetkunde, maar was zich meer 
enn meer gaan toeleggen op de analyse, Johan Barrau, 1873 - 1953, was vooral een analytisch 
meetkundigee en Hendrik Anthony Kramers, 1894 1952, was werkzaam op het gebied van de 
theoretischee natuurkunde. 

15Nadienn heeft Beth op meer prijsvragen, o.a. van het Wiskundig Genootschap, in-
geschreven.. Niet, alle werden bekroond. 

I 6 Ms.. E.W. Beth, 'SeAbstdarstelluny', Amsterdam, 10 oktober 1958. 
17Tobiee Goedewaagen, 1895 1980; J.C. Franken, 1891 - 1941 
1 8Dee briefwisseling was n.a.v, het vanwege de oorlog niet doorgegane Internationale 

Wiskundee Congres te Cambridge, Massachusetts (gepland voor september 1940). Brief 
H.B.. Curry Beth, 13 oktober 1938, (Princeton, NJ). Haskell Brooks Curry, *1900. 

19Brieff  Beth - H.J. de Vleeschauwer, 6 januari 1941, (Amersfoort). Enkele jaren later, na 
dee oorlog, zou de door de Belgische justitie bij verstek ter dood veroordeelde de Vleeschauwer 
naarr Zuid-Afrika vluchten. 

2 0Bethss slechte geschiktheid voor het middelbaar onderwijs is gehaald uit de mondelinge 
mededelingenn van vroegere collega's uit het onderwijs en zijn beide zusters. Voor de vele door 
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eenn baan te krijgen waren op niets uitgelopen.21 In deze periode was hij ook 
gedurendee enige tij d werkzaam als wiskundig assistent te Delft onder C.H. van 
Os.222 Daarnaast bleef Beth publicitair aan het werk. 

li ll  deze periode, de laatste paar jaren voor de Tweede Wereldoorlog en tij -
denss de Tweede Wereldoorlog begon Beth zich te profileren, voorlopig nog niet in 
dee mathemat ische logica. Zijn publicaties waren een mengeling van filosofische, 
wetenschapsfilosofische,, logische en historische onderwerpen. De historische on-
derwerpenn betroffen vooral logica en de grondslagen van de wiskunde. Zijn 
werkzaamhedenn waren al voldoende om net voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlogg een verzoek — waar Beth direct op inging — van A. Church te 
ontvangenn om mee te helpen met het recenseren voor de Journal of Symbolic 
Logic.233 In die tij d had Beth reeds diverse internationale congressen bezocht. 
Zij nn latere goede betrekkingen met Tarski kwamen hieruit voort.24 

Ookk in Nederland bewoog Bcth zich in geleerde kringen. Tc noemen valt 
hett Wiskundig Genootschap, waarvan hij diverse vergaderingen opluisterde met 
zijnn voordrachten. Met betrekking tot de filosofie lag het moeilijker. Weten-
schapsfilosofie,, en filosofie op wetenschappelijke basis, zoals Beth dit voorstond, 
werdd overal met het nodige wantrouwen bekeken en kreeg bijna geen voet aan 
dee grond. Erg veel tradit ie was er op dit punt niet in Nederland: 
"Ikk heb al van het begin van mijn wetenschappelijke loopbaan af te kampen met een 
hoogstt ernstig gebrek aan passende gelegenheid tot publicatie. Dit is zonder twijfel 
tenn deele aan de aard van mijn studies toe te schrijven, die liggen buiten het terrein 
doorr de wetenschappelijke periodieken bestreken.26 Daarbij komt echter, dat zekere 
verschijnselenn mij aanleiding geven te vermoeden, dat niet overal de bedoeling voorzit, 
mijj  bij mijn bemoeiingen behulpzaam te zijn." 2T 

Bethh bezocht vanaf 1933 de vergaderingen van het Genootschap voor Cri-

hemm afgelopen scholen, zie de supplementen. 
rr was een vergeefse poging om een aanstelling van commies te krijgen bij de 

verzekeringskamerr te Amsterdam: brieven Beth - W.G.J, ten Pas, 28 augustus 1942, (Amers-
foort);; Beth Verzekeringskamer Amsterdam. 2G augustus 1942, (Amersfoort). 

kk van Os heeft een aantal publicaties betreffende de achtergronden van het wiskundig 
enn natuurwetenschappelijk denken op zijn naam. Enkele van deze publicaties zijn door Beth 
gerecenseerd. . 

23Brieff  A. Church Beth 24 september 1938, (Princeton, N.J.); Beth aangesteld als con-
sultingg editor: brief A. Church Beth, 11 december 1939, (Princeton, N.J.). Al eerder was 
Bethh lid van de Association for Symbolic Logic geworden (hij wordt al vermeld in de ledenlijst 
vann JSL 1, 1936) 

ee ook de appendix van dit, hoofdstuk. 
25Brieff  Beth J. Clay, 19 oktober 1942, (Delft). 
2 üMenn dient, hier niet alleen aan filosofische, maar ook aan wiskundige periodieken te denken. 

Ookk bij de wiskundigen bestond er wantrouwen en vooroordeel t.o.v. de bedoelingen der logici; 
laterr zal daar in dit hoofdstuk verder op worden ingegaan. 

27Volgenss de brief Beth J, Clay, 13 juni 1942, (Amersfoort), lag dit ten dele aan aan 
hett volgende: " Bij sommigen schijnt de meening te bestaan, dat ik aanhanger van het (neo) 
positivismee zou zijn. Hoewel ik de eigenaardige vooroordelen tegen de/e wijsgerige; richting 
niett deel, acht ik het toch. waar die vooroordelen nu eenmaal bestaan, gewenscht, erop te 
wijzen,, dat, ik mijn bezwaren tegen deze denkwijze op blzz. 4 en 5 van mijn proefschrift 
[(Bethh 1935 a)] en op blz. 248 van mijn 'Inleiding' [(Beth 1940)] uitdrukkelijk heh genoemd.'" 
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tischee Philosphic [GCP].28 Deze groep had zich niet al van het begin af aan 
vastgelegdd op een filosofische ideologie. Toch keek men daar vreemd op, wanneer 
Bethh of de door hein binnengehaalde B. Kazemier om begripsvastleggingen en 
verhelderingg vroegen: dit werd als niet gepast ervaren. 

Tall  van Nederlandse wijsgerige verenigingen waren lid van een overkoepe-
lendee filosofisch neutrale organisatie, de Algemene Nederlandse Vereniging voor 
Wijsbegeertee [ANVW]. 30 Er waren ook internationale filosofische organisaties 
zoalss het Congres Internationaux de Philosophic [CIP]. Dit organiseerde de 
grotee internationale filosofische congressen zoals in 1900 te Parijs en in 1948 
tee Amsterdam, Onder het patronage van de CIP stond ook het in 1937 te 
Parijss (standplaats Sorbonne, faculteit der letteren) opgerichte Institut Inter-
nationall  de Collaboration Philosophique [IICP] — na 1955 Institut International 
dee Philosophic IIP] geheten. Deze vereniging organiseerde kleinere congressen 
enn het werk aan de geregeld verschijnende Bibliographiquc de la Philosophic 
(vanaff  1937) en de Chroniques (vanaf 1939/40).31 Binnen het kader van het 

28Opgerichtt in 1924 met Utrecht als plaats van vestiging. Later genoemd het Genootschap 
voorr Wetenschappelijke Philosophie. In het begin van de Tweede Wereldoorlog heeft Beth 
voorr het lidmaatschap bedankt. De redenen hiertoe vindt men in de brief Beth - C.C.J, de 
Ridder,, 27 jul i 1946. (Amersfoort): "Wanneer het Genootschap van dergelijke elementen 
[Kortmulder,, van der Gulden] eenmaal gezuiverd is — welke maatregelen denk je daartoe te 
nemen!!  — , is de aanleiding tot mijn uittreden vervallen, en zal ik gaarne weer toetreden." 
—— En zo geschiedde. 

T .. Goedewaagen, eerst kantiaan, later hegeliaan en nationaal-socialist, had het genootschap 
all  voor de oorlog verlaten, omdat men er niet over dacht dit onder zijn hoede tot een hegeliaans 
genootschapp om te vormen. Dit zou overigens tegen de vooropgezette neutraliteit zijn. Dit 
wass ook de reden, waarom Beths kennis H. Meyer in 1955 bezwaar maakte tegen een bestuur-
lijk ee aanstelling van het rooms-katholieke lid Schoonbrood (rondschrijven van Meyer, 1955). 
Di tt deed hij vanwege de door paus Pius XI I op 12 augustus 1950 afgekondigde encycliek 
Humauii  Generis. Hierin word geen discussie meer toegestaan over in een encykliek verkondigde 
leerstellingen.. Daarmee werd het kerkelijke; leergezag boven resultaten van wetenschappelijk 
onderxoekk gesteld. Beth was het met Meyers denkbeelden m.b.t, Schoonbrood niet eens en 
werktee tegen: een geaccepteerd lid is een in alle opzichten geaccepteerd lid ook al is hij 
rooms-katholiekk (rondschrijven van Beth, o.a. aan bestuur van het genootschap, 29 oktober 
1955. . 

a9Lati:r,, in de periode voor de Tweede Wereldorloog, werd het genootschap juist geplaagd 
doorr een teveel aan onenigheid. Beth stelde zich in een pamflet (1937, 1938 ?) de vraag: 
"Waaromm leidt de gedachtenwisseling in het genootschap niet tot verstandhouding in den 
eigenlijkee zin des woords." Volgens Beth moest dit niet in meningsverschillen gezocht worden: 
"maarr in het ontbreken van een formeele, technische basis voor onze besprekingen." 

3 0I nn zekere zin was de ANV W de opvolger van de Afdeeling Nederland der Kant-
Gesellschaft.. Wegens toenemende druk vanaf 1933 van de toenmalige op nationaal-
socialistischee leest geschoeide Duitse staat op de overkoepelende Duitse vereniging ging men 
inn Nederland er op 9 december 1933 toe over de Nederlandse afdeling op te heffen en meteen 
hett ANVW . met als vestigingsplaats Amsterdam, op te richten. Institutionele leden van de 
ANV WW waren o.a. de significi. de GCP, en later ook de Nederlandse Vereniging voor Logica 
[NVL] .. Beth is van al dezes verenigingen voor kortere of langere tij d lid geweest en heeft bin-
nenn een aantal van die verenigingen bestuursfuncties vervuld. Zo was hij van 1948 tot 1954 
voorzitterr van het ANVW . 

311 Met behulp van het IICP werden o.a. twee congressen georganiseerd waar Tarski en Beth 
elkaarr tegenkwamen: het Congres Descartes te Parijs in 1937 en de Entretiens d1 Amersfoort 
inn 1938 (Tarski kwam in Amersfoort ook bij de ouders van Beth op huisbezoek). Beth was 
li dd van het II P en was in later tijd lid van het bibliografische comité. 
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congress te Amsterdam in 1948, waar Beth secretaris van was, is de Federat ion 
Internationalee des Sociétés de Philosophie fFISP] voortgekomen. Eerste voorzit-
terr van de FISP werd H..T. Pos.32 De FISP was medeoprichtster van de Conseil 
Internationall  de la Philosophie et des Sciences Humaines [CIPHS], dat onder 
hett patronaat van UNESCO kwam te vallen; het CIPHS was de l i teraire en 
sociaal-- wetenschapp el ij ke tegenhanger van de nog ter sprake te brengen ICSU. 
FISPP en II P deelden beide hetzelfde Parijse adres. Di t zou Beth veel moeilijk-
hedenn opleveren, vooral bij de zeer nodige reorganisatie van de bibliografische 
uitgavenn van het I IP. Bovendien zou hij daar eenzelfde euvel meemaken als bij 
dee later aan de beurt komende wetenschapsfilosofische verenigingen: tegenwer-
king,, achter houden van bestuursstukken, etc. Beth moest oproeien tegen een 
Fransee administrat ieve staf, die in Beths optiek het gebied buiten Pari js — het 
centrumm van de wereld — en al wat daar bedacht werd als niet ter zake doende 
beschouwde;; aan hetzelfde euvel leed UNESCO. 

Err was nog een andere vereniging, waar Beth zich voor enige tij d aan bond, 
hett Signifisch Genootschap. Gedurende de oorlogsjaren, en de ja ren direct 
daaropp bezocht hij werkgroepen van dit genootschap. Tot op zekere hoogte 
hadd hij meer wetenschappelijke aansluit ing met deze groep dan met de andere. 
Naa de oorlog kwamen echter ( inter)nationale verenigingen van een meer logisch 
karakterr op en was het mogelijk door de verruiming van de vervoersmiddelen en 
hett weer openstellen van landsgrenzen beter aan internationaal verenigingsleven 
deell  te nemen. Men was niet meer volledig aangewezen op voortbrengselen van 
vaderlandsee bodem. 

All  met al was dit nog niet groots te noemen, maar wel zoveel dat Beth hier-
meee kansen had op een universitaire baan. Gezien de oorlog zou een verwerke-
lijkin gg daarvan nog op zich laten wrachten, zij het dat er voor een kort moment 
lichtt gloorde. De in Amsterdam voor filosofie (bij de Faculteit der Let teren) 
aangesteldee H.,7. Pos was vanwege zijn voor de oorlog al ingenomen houding ten 
opzichtee van het nationaal-socialisme bij het nationaal-socialistische deel van 
Nederlandd en bij de latere Duitse bezetter in een kwade reuk komen te s taan. 
Inn 1940 werd Pos zoals zovele anderen geïnterneerd, in zijn geval als ' Indisch' 
gijzelaar.. Aanvankelijk zat hij voor een jaar in Buchenwald (maar niet onder 
hett normale harde regiem), later tot zijn ontslag in 1943 in Nederland (Brabant, 
o.a.. nabij St. Michielsgestel).33 In februari 1942 werd Pos aan de Universiteit 
vann Amsterdam ontslagen. Met raadpleging van Pos werd een opvolger gezocht: 
dee bedoeling was een tijdelijke vervanger voor zolang de oorlog duurde of de ver-
vangingg steeds ophouden. Ondertussen nam o.a. de hoogleraar experimentele 
natuurkundee J. Clay voor het filosofie-onderwijs waar. 

Clay,, maar ook anderen uit de natuur-filosofische faculteit wensten zo langza-
merhandd een natuur-wetenschappeli jk onderlegde filosoof benoemd te zien. Clay 

32Hel?ia.ss voor Hendrik Josephus POK, 1898 1955. zaten in de directie en het bestuur de-
laterr nog te bespreken Ferdinand Gonseth, 1890 1975, Dockx en Raymond Bayer, 1898 
1959.. Dat zou hem nog komen te bezuren. In 1953 werd Pos als voorzitter opgevolgd door 
Barzin. . 

3;j(Derckxx 1994). pp. 113 121. Voor degeschiedeiiis van de Universiteit van Amsterdam, 
ziee ook Knegtmans (1998). 
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dachtt anders over filosofie dan Pos en bracht dit tijdens een bijeenkomst over 
dee vacature-vervull ing van de leeropdracht ran Pos onder woorden tegenover 
Pos.344 Pos vatte dit op als een affront rn.b.t, zijn wijze van filosoferen en dacht 
datt d it ook de mening van de door Clay voorgedragen Beth was. Pos meende 
wel:: 35 "dat Beth reeds lang ecu plaats verdiende in de faculteit der natuur-
filosofie,, maar dat zijn optreden in onze litteraire faculteit gezien de richting 
waar inn aldaar de wijsbegeerte was beoefend misplaats zou zijn." 

Clay'ss voorzet in 1942 werd door een weigering van Beth opgegeven: 36 "Mij n 
eventuelee bezwaar tegen het aannemen van een eventuele aanstell ing was hierin 
gelegen,, dat deze niet de instemming van den betrokken oud-hoogleraar [Pos] 
zouu hebben." En: 37 

"datt ik het beste doe. mij in het geheel niet beschikbaar te stellen, ook niet voor het 
vervullenn van een gedeelte van de leeropracht van Professor Pos of voor het doceeren 
vann vakken, die tot nu toe van het programma der Universiteit geen deel uitmaak-
ten.. [... ] dat hierin geen erkenning van onbevoegdheid mag worden gezien, ook niet 
tenn aanzien van de philologisch-historische vakken. Zonder twijfel heeft een klassieke 
philoloogg op zuiver taalkundig terrein op mij een zekere voorsprong. Evenwel biedt 
mijnn kennis op het gebied van de exacte wetenschappen, zoals ik reeds in de practijk 
hebb kunnen vaststellen, bij de interpretatie van de teksten voordelen, die daartegen 
ruimschootss opwegen. Dit is des te meer van belang, omdat op zuiver philologisch en 
historischh gebied reeds veel onderzocht is en vele hulpmiddelen aanwezig zijn, terwijl 
dee interpretatie veel minder ver is gevorderd." 

Well  werd er daarna iets bij Wis- en Natuurkunde bekokstoofd: 38 "met grote 
voldoeningg vernam ik [Pos] een hal f jaar later [dus medio 1942], dat de faculteit 
vann wis- en natuurkunde over jou [Beth] en Dijksterhuis zich beraadde." 

Dijksterhuis,, i.t.t. Beth wel van een vaste baan voorzien, stond al te wachten 

34Brieff  H.J. Pos Beth, 27 augustus 1944, (Haarlem), waarin Pos als volgt de woorden van 
Clayy weergaf: "Dat de historische behandeling der wijsbegeerte van ondergeschikt belang, 
wij ll  enkel reproductief is," 

35Brieff  H.J. Pos - Beth. 27 augustus 1944, (Haarlem). 
3t iBrieff  Beth J. Clay, 24 juni 1942, (Amersfoort). Beth meende overigens {i n de brief 

Bethh H.J. Pos, 29 augustus 1944), dat "enkele leden der litteraire faculteit, nadat Clay 
mijnn naam had genoemd, jou in je afzondering hadden bezocht, en dat ji j hun toen aan 
tegencandidatenn had geholpen en ook argumenten tegen mijn candidatuur had aangevoerd. 
Di tt laatste nu, waarvan je thans ook zelf melding [in de brief H.J, Pos - Beth 27 augustus 
1944]]  hebt gemaakt, heeft mij destijds zeer onaangenaam getroffen. Immers, ik kon mij voor 
dee door jouw ontslag vacante plaats niet beschikbaar stellen. Daardoor kon ik echter ook 
niett opkomen tegen argumenten, waarmee men mijn candidatuur bestreed, en die t.z.t. allicht 
doorr een gegadigde voor een andere vacature, die ik wel zou ambiëren, tegen mij zou worden 
uitgespeeld.'1 1 

37Brieff  Beth J. Clay. 13 juni 1942, (Amersfoort). Beth was hierin overigens Clay wel 
dankbaar:: :'Ik apprecieer deze [bemoeiingen van Clay] niet alleen om de waardering voor 
mijnn werk. die er uit blijk t en die mij veel goed heeft gedaan, maar ook wegens de bedoeling, 
aann onze Universiteiten burgerrecht te doen verleenen aan een wijze van philosopheeren, die 
afwijktt van diegene, die daar tot dusver bij uitsluiting aan het woord is geweest," 

Voorr de opvattingen van Clay, zie o.a. Beth ( 1 9 5 5 / 1 9 5 C Ü ). 
38Brieff  H.J. Pos Beth, 27 augustus 1944, (Haarlem), Beth zag indertijd in dit plan nog 

steetLss een onderdeel van de taakvervulling van de vacature Pos. 
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enn verkreeg in dit 'tweede stadium' de mogelijkheid om de 'geschiedenis van liet 
wis-- en natuurkundig denken1 te gaan onderwijzen. De verandering van de op-
drachtt en de verstrekking van de leeropdracht waren te danken aan L.E..T. Brouw-
err en A. Heyting.39 Dijksterhuis nam de post aan na voor een gesprek met de 
'Beauftragtcc van den Rijkscommissaris voor de stad Amsterdam' te zijn ontbo-
den;; het gesprek werd afgehandeld door Regicrungsrat Rombach.40 Op 14 april 
19444 werd Dijksterhuis door B & W van Amsterdam een permanente leerop-
drachtt verleend, op 29 april 1944 gaf Dijksterhuis zijn openingscollege.41 Na de 
oorlogg zouden de kaarten met de zuiveringen opnieuw geschud worden.42 Het 
duoo Brouwer - Heyting had andere zaken aan het hoofd.43 Dijksterhuis werd 
verwijderd444 en zou niet meer aan de Universiteit van Amsterdam weerkeren. 
Dee motivatie [rn.b.t. de verwijdering van Dijksterhuis] ging overigens niet meer 
inn op de oorlog [en de houding van Dijksterhuis], maar wel dat de onderwijs-

3 9Plann van Brouwer en Heyting volgens de brief E.J. Dijksterhuis H.J.E. Beth, 13 .jan-
uarii  1946, (Oisterwijk); op het moment zelf (1944) had Dijksterhuis (brief E.J. Dijksterhuis 
Beth,, 2 april 1944, (Oisterwijk)) de indruk, dat Pos niet tegen was (en dit wordt, ook in het 
voorgaandee citaat uit de brief Pos - Betli van 27 augustus 1944 gesuggereerd, zij het dat dit 
well  betrekking had op de situatie medio 1942 en niet op die van 1944): ' i k zou liet natuurlijk 
prettigerr hebben gevonden, wanneer zij [de op 14 april 1944 aan Dijksterhuis verleende leerop-
drachtt (zie hiertoe de brief Dijksterhuis Wethouder v. Onderwijs van Amsterdam, 17 maart 
1947)]]  in normale tijden was verstrekt, maar de overweging, dat mijn aanwijzing de volkomen 
instemmingg van Pos had en zelfs ten deele op zijn initiatief tot stand is gekomen, heeft mij 
err toe gebracht over de bezwaren heen te stappen.11 Later (1944) is Pos toch teruggekomen 
opp zijn aanvankelijk ingenomen (1942) houding vanwege de verandering van omstandighe-
denn tijdens de Duitse bezetting (zie Derckx (1994), pp. 131-132). Voor Dijksterhuis, zie ook 
vann Berkel (1996). 

40Bricvenn E.J. Dijksterhuis E.W. Beth, 14 augustus 1943, 19 augustus 1943, (Oisterwijk): 
"Dezee vroeg mij, of ik wilde beloven, actief en positief te zullen medewerken aan de verwezeli-
jkingg van de nieuwe ordening van Europa. Ik antwoordde, dat ik dat onmogelijk kon beloven 
daarr ik aan die woorden geen zin kon verbinden." 

41Brieff  (copie) E.J. Dijksterhuis - Amsterdamse Wethouder van Onderwijs, 17 maart. 1947, 
(Oisterwijk). . 

4iZuiveringen:: E.J. Dijksterhuis (?) Beth 13 januari 1946, (Oisterwijk), (de geadresseerde 
zall  wel H.J. Beth, en niet E.W. Beth geweest zijn vanwege een ter sprake komend pensioen, 
waarr E.W. nog niet aan toe was). En de brieven Dijksterhuis E.W. Beth, 24 oktober 1946, 
155 januari 1947. E.W. Beth was het overigens niet eens met de soms vrij willekeurige en 
chaotischee manier waarop de zuiveringen werden uitgevoerd; bovendien vond hij. dat men 
nogall  eens te overtrokken allerlei personen op samenwerking met de bezetters beoordeelde; 
vergelijkk hiertoe de brief Beth H.J. Pos, 13 februari 1946, waarin Beth melding maakte 
vann zijn opmerkingen dienaangaande tijdens zijn voordrachten over de signofica, direct na de 
oorlog. . 

43Stakingg van beiden, schorsing van Brouwer, berisping van Heyting (24 augustus 1945, zie 
Archieff  Heyting, L6). 

44Brieff  (afschrift) rector W'oerdeman - E.J. Dijksterhuis. 10 februari 1946, (Amsterdam). 
45Volgenss Beth waren er voor en dergelijke post binnen de Fat:, Wis- en Naturkunde twee 

richtingen:: aanvankelijk wenste men naast een literair filosoof (Pos) een exact filosoof; dit 
werdd naar voren geschoven toen men Beth in 1942 vroeg Pos te vervangen. Door de oorlog-
somstandighedenn had een groep, die geschiedenis van het wiskundig denken bevoorkeurde, 
daarnaa en hierdoor een kans gekregen (faculteiten waren uitgedund, het universitaire appa-
raatt functioneerde niet meer normaal), en daartoe Dijksterhuis naar voren geschoven. Na de 
oorlogg had de andere groep weer de overhand, en dit. des te meer daar de geschiedenis-groep 
zichzelff  gecommitteerd had. Zie hiertoe: brief E.W. Beth E.J. Dijksterhuis. 5 maart 194C, 
(Amsterdam). . 
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behoefte,, waarin de leeropdracht [aan Dijksterhuis tijdens de oorlog] voorzag, 
niett meer in de omvang van vroeger bestond.40 

Watt Pos op het eind van de oorlog voor Beth voelde, voelde hij voor Dijk -
sterhuiss niet: 47 "Dat ji j nu niet benoemd bent en Dijksterhuis zich heeft laten 
bepraten,, is voor jou een grote voorsprong. Van mijn s teun bij vacatures na 
dee oorlog kun je verzekerd zijn." Pos misgunde in later tij d evenwel niet Dijk -
sterhuiss alsnog een universitaire aanstelling: 4S "Zelf heb ik zijn houding in de 
oorlogg scherp veroordeeld, maar hij was slap door werkelijkliei ds vreemdheid en 
doorr de fatale invloed van zijn vrouw, wier familie in Groningen stevig aan de 
Duitserss verdiende. Misdaden heeft hij niet begaan en zijn houding is te laken, 
maarr niet voor alti jd te brandmerken.1' 

Gedurendee de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog verbleef Beth bij 
zijnn ouders. Vooral het gebrek aan voedsel en de verzwakking van zijn constitu-
tiee noodzaakten hem deze stap te nemen en zijn betrekking in Delft voortijdig 
aff  te breken. In Amersfoort nam Beth aan de school, waarover zijn vader de 
directiee voerde, lessen waar voor leraren, die door de oorlogsomstandigheden 
niett meer aanwezig konden zijn. Al te veel ellende hebben de Beths er niet aan 
overgehouden.. Alleen had de al oudere H.J.E. Beth voor de voedsel-productie 
opp een landje meer werk te verzetten, daar E .W. Beth op het eind van de oor-
logg om gedwongen tewerkstelling te ontlopen zich thuis schuil moest houden.49 

Dezee tij d maak te Beth nutt ig door het voorbereiden van publ icat ies, waaronder 
hett nooit uitgegeven boek Natuur en geest. De meeste last gaf nog het zich 
inschietenn en de daarmee samenhangende luchtbombardementen door de geal-
lieerdenn in verband met de komende aanval vanuit het oosten op de toen Duitse 
Grebbelinie.500 Gelukkig kregen de Beths geen voltreffer en werd de dreigende 
aanvall  doorkruist door de Duitse overgave. 

4 6Naarr de brief Dijksterhuis Beth, 10 juni 1947 i.v.m. de uiteindelijke intrekking van de 
leeropdrachtt door B & W van Amsterdam per 1 mei 1947. Volgens Beth in de brief van 5 
maartt 194G aa,n Dijksterhuis - vanwege de door Dijksterhuis indertijd aangevochten vroegere 
enn eendere omschrijving — mocht, deze zich hiermee gelukkig prijzen, daar in de omschrijving 
dee oorlogsjaren buiten beschouwing bleven. 

"Br ie ff  H.J. Pos E.W. Beth. 27 augustus 1944, (Haarlem). 
40Brieff  H.J. Pos - Beth, 11 november 1950, (Haarlem). Cursief: onderstreping door Pos. De 

'werkelijkheidsvreemdheid'' van Dijksterhuis kwant indirect ter sprake in de ironisch bedoelde 
briefkaart.. E.W. Beth - E.J. Dijksterhuis, 23 augustus 1943. (Amersfoort). Door Beth is deze 
briefkaartt niet verzonden, wellicht was dit soort van humor in Beths ogen uiteindelijk toch te 
ongepast.. De briefkaart was overigens een antwoord op de al vermelde brieven Dijksterhuis 
Beth.. 14 augustus 1943, 19 augustus 1943, (Oisterwijk) 

^Br ieff  E.W. Beth - E.J. Dijksterhuis, 12 juli 1945, (Amersfoort). 
50Voorr landbewerking en inschieten, zie de brief E.W. Beth E.J.E. Huffer, 14 juni 1945, 

(Amersfoort). . 
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2.22 Universitaire carrière 

2.2.11 Benoeming 

Inn 1946 zou het tij voor Beth keren. Voor de weer opnieuw aangestelde Pos 
werdd het steeds moeilijker om alleen alle filosofische disciplines te blijven geven: 
dee toeloop tot filosofie als keuze- of tweede-hoofdvak nam toe, de diversificatie 
vann het studentenaanbod eveneens.51 Pos had een verbreding van de filosofie 
all  met het College van Herstel en de Amsterdamse wethouder van onderwijs 
besproken.522 De minister van onderwijs wenste de mogelijkheden voor de studie 
inn de filosofie te verruimen, en dit zeker voor Amsterdam: 53 

"Onlangss hebben de minister en onze wethouder van onderwijs in een bespreking, 
diee ik bijwoonde, de kwestie der centralisering van het filosofische onderwijs [normale 
ordinariatenn in andere steden, meer ordinariaten in Amsterdam] besproken. De min-
isterr gaat accoord met het Amsterdamse plan. de wethouder ondersteunt het, zodat 
wee nu in de sectie het kunnen gaan bespreken. [... ] Ik zou het juist achten, dat in de 
opdrachtt de logica en haar geschiedenis werd vooropgesteld, eventueel aangevuld met: 
natuurfilosofie,, of: hoofdstukken uit de natuurfilosofie. De plannen vinden steun 
inn de gedachte van het studium generale, die de plaats der filosofie meer naar voren 
brengt.. Ik heb voorgesteld, dat men jou vraagt, een college over logica of significa te 
geven.. [...] bij wijze van proefneming." 54 

Maarr niet alleen Amsterdam, ook Utrecht zocht een ordinarius. Al in 
19444 had men daar een zekere belangstelling voor Beth. Volgens de sankrit ist 
,7.. Gonda wilde men toen in de Utrechtse Letterenfaculteit Beth naar Utrecht 
halen.555 Maar ook na de oorlog was Beth een kandidaat, zeker in de ogen van 
Gonda.56 6 

Hett naoorlogse ordinariaat in Amsterdam had in zoverre Beths voorkeur, 
doordatt op de Rijksuniversiteiten men te maken had niet ongedeelde wijsgerige 
leerstoelen,577 In Utrecht wilde men alsnog een leerstoel splitsen en verzocht men 

511 Brieven H.J. Pos - Beth 13 jul i 1945, 17 juli 1945. Vooral de vraag naar methodologie kon 
Poss niet meer beantwoorden. Een voorbeeld van Pos' onbegrip in deze vindt men in de brief 
H.J.. Pos - Beth, 13 juli 1945: "Voor de formaliseringen, die je opstelt, heb ik achting, al kan 
ikk /elf me er moeilijk in bewegen en heb ik nooit aandrang om aan philosophische gedachten 
diee vorm te geven. Ik vraag rne af, of tenslotte de eigenlijke discussie en interpretatie van 
zulkee gedachten niet buiten die vorm om geschiedt." 

52Brieff  Pos - Beth 16 oktober 1945. College van Herstel: de voorlopige curatoren. 
53Brieff  H.J. Pos Beth. 19 januari 1946. De minister moet G. van der Leeuw geweest zijn. 
54Voordrachtenn Beth (en H. Oldewelt): Extract Besluit B. & W. van Amsterdam, dd. 21 

februarii  1946. 
55Brieff  J. Gonda Beth, 9 maart 1944, (Utrecht). Jan Gonda, 1905 1991. was de promotor 

vann Beths zuster Ali Beth. Voor de nieuwere wijsbegeerte was men in Utrecht opgescheept met 
dee al eerder vermelde T. Goedewaagen. Deze had de leerstoel van Beths, tijdens de oorlog 
overledenn promotor Franken geusurpeerd. Ook is Goedewaagen nog enige tijd werkzaam 
geweestt als secretaris-gen er aal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Na 
dee oorlog kon hij , veroordeeld tot de filosofenkluis, zijn zonden gaan overdenken. 

56Bethh als enig kandidaat: brief H. Sparnaay H.J.E. Beth, 29 januari 1946; anthropologic, 
existentialisme:: brief J. Gonda Beth, 17 februari 194G. Beide universiteiten in beraad: brief 
J.. Gonda Beth 17 mei 194C. 

57Met.. ongedeeld wordt een conglomeraat van vakjes verbonde aan één leerstoel bedoeld. 
Ditt gebruik stamde uit de negentiende eeuw. toen veelal één persoon alle wijsgerige vakken. 
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Bethh zich beschikbaar te stellen voor een gewoon hoogleraarschap in de nieuwere 
wijsbegeerte.. Di t had Beths voorkeur boven het Amsterdamse aanbod. Maar 
ondertussenn was het Beth ter ore gekomen, dat een benoeming in Utrecht niet 
zoo eenvoudig was als het er uit zag.50 Op 14 mei 1946 leerde Beth tot zijn 
verrassingg uit het dagblad Het Parool, dat hij door Burgemeester en Wethoud-
erss van Amsterdam op 22 mei 1946 aan de Gemeenteraad van Amsterdam zou 
wordenn voorgedragen.59 Het Gemeentehuis van Amsterdam liet hem bovendien 
weten,, dat de benoemingen aan de rijksuniversiteiten vertraagd zouden wor-
den.600 Tenslotte aanvaardde Beth een extra-ordinariaat te Amsterdam. Op 22 
meii  1946 werd hij door de Gemeenteraad aanvaard tot 'buitengewoon hoogler-
aarr in de logica en haar geschiedenis en de filosofie der exacte vakken1 en zitt ing 
hebbendd in de Faculteiten van Letteren en Wijsbegeerte, en van Wis- en Natu-
urkunde.611 Di t buitengewoon hoogleraarsschap werd in 1949 (op 2 november 
19499 in de Gemeenteraad) omgezet in een gewoon hoogl er aarsschap — en Beth 
hadd voortaan ook zitt ing in de Faculteit der Politieke en Sociale Wetenschap-
pen.62 2 

Inn 1946 beëindigde Beth zijn verslag over zijn benoemingsperikelen aan de 
tweedee na-oorlogse minister voor onderwijs (uit het Kabinet Beel), J .J. Gie-
len:: ™ 

"Mij nn voorkeur voor een benoeming tot hoogleraar in de nieuwere wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteitt te Utrecht blijf t niettemin bestaan. Deze leeropdracht, in vergelijking 
mett den vroeger bestaande toestand belangrijk verminderd door het wegvallen van de 
geschiedeniss der klassieke en middeleeuwsche wijsbegeerte, maar anderzijds ruimer 
dann die mij te Amsterdam is gegeven, zou mij naar mijn mening voor mijn verdere 
wijsgerigee ontwikkeling de beste gelegenheid bieden." 

Dee door Beth gememoreerde wijsgerige bezigheden kon hij later tezamen met 
H.M.J.. Oldewelt toch in Amsterdam in practijk brengen, toen zij vanwege de 
opnamee in een psychiatrische inrichting van de steeds meer verwarde H.J. Pos 
genoodzaaktt waren voor deze te gaan waarnemen.64 

waaronderr logica, te onderwijzen had. 
5SBrieff  Beth - J. Gouda, 6 mei 1946, brief J. Gouda Beth. 7 mei 1946. 
59Brieff  Beth - J. Gouda. 15 mei 1946 (Amsterdam). 
6 0Dee zittende Staten-Generaal kon de begroting niet meer behandelen. 
611 Extract uit het Boek der besluiten van B & W van 6 december 1946. Deze benoeming 

kwamm tot opluchting van zijn directe familie, die een verdere levensloop voor hem als leraar niet 
zoo zag zitten en zich afvroeg hoe het met de jongen verder moest (mondelinge mededelingen 
doorr Beths zusters aan de schrijver dezes). 

ö 2Extractt uit het Boek der besluiten van B &: W van Amsterdam van 1 april 1949. 
63Brieff  Beth J.J. Gielen, 11 jul i 1946. Overigens verdacht Beth de vorige minister van 

onderwijss {ui t het Kabinet W. Scheruierhorn), G. van der Leeuw — een Godsman, maar ook 
mede-initiatiefnemerr tot de oprichting van de Stichting Mathematisch Centrum ervan zijn 
benoemingg in Utrecht niet te hebben bespoedigd, omdat deze. of zijn ambtelijk apparaat, 
hemm te eenzijdig gericht zou hebben gevonden (vergelijk brief J. Gouda H.J.E. Beth, 6 jul i 
1946;; brief E.J. Dijksterhuis H.J.E. Beth, 9 maart 1946, (Oisterwijk), brief E.W. Beth -
E.J.. Dijksterhuis, 5 maart 1946); J.J. Gielen werd in 1946 de opvolger van G. van der Leeuw 
(1945-1946). . 

6 4Poss opgenomen: brieven Beth - H.M.J. Oldewelt, 12 en 19 maart 1952 (Berkeley): 
H.M.J.. Oldewelt Beth, 16 februari en 4 april 1952, (Amsterdam). Overigens had Beth 
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Inn later tij d probeerde F..T.Th. Rut ten, de minister van onderwijs vanaf 7 
augustuss 1948 en opvolger van J .J. Gielen, voor een extra-ordinar iaat in de 
wijsbegeertee voor de exacte wetenschappen Beth naar Utrecht te halen.65 Beth 
weigerde,, zonder dat was zijn werkdruk al groot genoeg.66 Ten tweede male na 
eenn afwijzing door Beth stond Dijksterhuis kandidaat. Beth zelf zag liever de 
toenn nog niet zo bekende A. Robinson benoemd.6 

2.2.22 Geleerde genootschappen 

N u tt  van organ isa t ies 

Zij nn benoeming bracht Beth gedurende de eerste jaren tot een grote toename 
aann activiteiten. Het betrof een breed scala. In de eerste plaats zijn onder-
wijskundigee werkzaamheden. Maar ook zijn onderzoekswerk vergrootte, ver-
breeddee en verdiepte zich. Om velerlei redenen meende Beth, dat, orn het on-
derzoekk internationaal te bevorderen, men in die tij d internationaal opererende 
genootschappenn van node had. Niet alleen werd hij daar lid van, maar hielp ze 
ookk op te zetten: 68 

"Suchh terms as 'logic', 'methodology', 'philosophy of science', 'research on founda-
tions',, philosophical analysis', axiomatics, are currently understood as referring to 
widelyy divergent intellectual activities which have nevertheless in common that they 
orginatee from, at least are strongly influenced by, the interaction of certain philosoph-
icall  concerns with scientific conceptions pertaining to the domains of mathematics, 
physics,, biology, and so on. In many cases it has proved difficult to find for such 
activitiess an appropriate place in academic life, the more so as from time to time 
theyy happen to associate with tendencies which show no clear connections either with 
thee sciences or with philosophy. The divergent tendencies [... ] have for many years 
preventedd the development of an organisation comprising all specialists working in 
thee domain as well as the creation of specialised institutions. Only recently has the 
needd become manifest for associations, periodicals, professorships and so on, devoted 
primarilyy or exclusively to the study of logic, methodology, and philosophy of science, 
andd has an international organisation been established which, in principle, can be 
regardedd as representing all scientific workers in the field." 

all  eerder, in de veertiger jaren, colleges over nieuwe en nieuwere wijsbegeerte gegeven: Leib-
niz,, Locke, Spinoza, maar ook 'hedendaagse stromingen' Over één ding was Beth blij , het, 
langzaamm aan verdwijnen van technische en op natuurkunde gerichte colleges uit zijn curricu-
lum.. Gottfried Wilhelm, ridder von Leibniz, 1646 1716; Benedictus Banicli de Spinoza, 
16322 1677; John Locke, 1632 1704. 

ö5Brieff  F.J.Th. Rutten (minister O.K. en W.) - Beth, 14 maart. 1949. 
e6Brieff  Beth - Th.Rutten, 14 januari 1950. 
ü77 Brief Beth H. Freudenthal, 14 december 1950; Hans Freudenthal. 1905 1990; Brief 

Bethh voorzitter Fac.Wisk. en Natuurw. Utrecht. 21 maart 1952, (Berkeley). Als andere 
keuzenn had Beth Isaac Paul Bernays. 1888 1977. (een voorkeur van H. Freudenthal) en Jean-
Louiss Destouches. *1909, op het oog. Dit waren voorstellen. Met Abraham Robinson, 1918 
1974,, is het. helaas niets geworden. Als Robinson de post had gekregen had het landschap van 
dee Nederlandse logica er anders uitgezien. 

ööBrieff  Beth - bestuur PS, 13 januari 1959; de oorspronkelijke Franse versie ontstond rond 
1953.. PS: de Philosophy of Science Division van de UIHPS. 
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Wetenschapsfilosofiee en de mathematische logica hadden in die tijden weinig 
mogeli jkhedenn zich academisch te presenteren. Goede belangenorganisaties wa-
renn nodig om het prestige op te krikken. Daarmee verkreeg men per land meer 
mogeli jkhedenn om de juiste mensen op universiteiten en onderzoeksinstellingen 
aann het werk te krijgen. Men is er evenwel niet met goede belangenorganisaties. 
Dezee moesten indertijd ingebed worden in algemeen erkende organisaties van 
wetenschappeli jkk karakter. Als dat niet gebeurde dan had men nog steeds niet 
veell  gewonnen. Zulke algemeen erkende organisaties bestonden op het gebied 
vann wetenschap zoals natuurkunde, wiskunde, sterrenkunde. Beth wenste geen 
bindingenn met dergelijke organisaties op het gebied van humaniora. De door 
Bethh voorgestane organisaties dienden li d te zijn van de door de politiek en de 
onderwijs-- en onderzoeksmandarijnen erkende organisaties zoals Unesco. Maar 
Bethh wenste zeker geen inhoudelijke bemoeienis van zulke mandari jnen met een 
dergelijkee organisatie. Met dit programma ging Beth aan de slag en daar zou 
hijj  het de eerstkomende tien jaren zeer druk mee hebben. Want niet alleen 
Bethh en zijn logici waren op deze gedachten gekomen. Ook anderen zagen in 
bovenstaandd schema een goede methode om geld in de wacht te slepen. Di t 
betekendee oorlog en Beth zou een legeraanvoerder zijn. Heyting verwoordde de 
moeili jkhedenn als volgt: 60 

Inn Europe the struggle for life is very hard for Philosophy of Science (P.S.). It is often 
nott considered as a serious subject and the number of University chairs in P.S. is 
veryy small. In most Universities it is not teached at all; at most a professor of general 
philosophyy gives a course in P.S. from his particular point of view, or a mathematician 
teachess from time to time a one-hour course in symbolic logic along with a full in 
'ordinary'' mathematics." 

Maarr niet iedereen vond op de lange duur bemoeienissen met organisaties een 
vreugd,, zelfs Beth had er op een gegeven moment genoeg van. I.M . Bochenski 
verwoorddee dit in een eerder stadium in een brief aan W.V.O. Quine: 70 "I 
havee been deceived. I t is my opinion that international organizations do not 
helpp research. Moreover, if I have been personally driven out of the field of 
researchh for some years, this is due for a part at last, to the necessity of working 
forr such organizations.1' 71 

Eenn ander belangrijk punt van organisaties is hun directe belang van het 

6 9Brieff  (afschrift) A. Heyting - W.V.O. Quine (president ASL), 17 juni 1953, (Amsterdam). 

70Brieff  J.I.M. Bochenski W.V.O. Quine (president. ASL), 15 mei 1953, (Fribourg, Zwit-
serland).. Joseph Innocentius Maria Bochenski, *1902. 

7 1Tochh zag Bochenski liever professionele logici, met verlies aan tijd, aan het werk dtui 
minderr competente lieden, die onder liet mom van logica eigenaardige ideeën aan de man 
brengen,, geld opstrijken of dit verdelen. Echte wetenschappers hebben bovendien niet de tijd 
omm alle energie in onderhandelingen te stoppen, zoals bedoeld wordt in de brief Bochenski 
J .B.. Rosser (president ASL), 20 jul i 1950, (Fribourg, Suisse): "But as it offen happens while 
scholarss grouped in the ASL an; simple minded, people around Gonseth are shrewed and good 
diplomats,, the word 'good' having here a technical not a moral meaning." 

Di tt zou niet altijd opgaan. Het uiteindelijk schaakmat zetten van dergelijke mensen was 
tenn dele aan de inspanningen van Beth te danken. Hoe dit precies in zijn werk ging zal de 
lezerr onthouden worden, het volledige proefschrift zou er anders aan moeten worden gewijd. 
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organiserenn van congressen of het uitgeven van periodieken. Gehouden con-
gressenn en uitgegeven periodieken zijn eveneens argumenten bij het behalen 
vann universitair voordeel. Daarnaast geven congressen de gelegenheid de vak-
broederss te spreken en al te grote of gevaarlijke onzin in een vroeg stadium te 
onderkennen:: 71> 

"Dee hedendaagse totalitaire politiek kan voor een aanmerkelijk deel worden terugge-
brachtt tot de invloed van G.F. Hegel. De zeer grote, nog steeds voortdurende invloed 
vann Hegel:s ideën is echter m.i. niet uit haar innerlijke gehalte te verklaren Van meer 
belangg is het feit, dat Hegel's philosophie gedurende enige decennia een monopolie-
positiee heeft ingenomen. Van Pruissen uit is ze daarna haar zegetocht begonnen, eerst 
doorr Duitsland, vervolgens door Europa en zelfs daarbuiten. Was Hegel's philosophie 
inn een vroeg stadium van haar ontwikkeling blootgesteld geweest aan een discussie 
opp internationaal plan, dan zou zij naar mijn mening zelfs in Pruissen nimmer een 
groott prestige hebben kunnen verwerven en zou ons wellicht veel ellende bespaard zijn 
gebleven." " 

Afgezienn of Beth hiermee gelijk had, geeft dit toch een algemeen gevoel weer 
vann zo vlak na de oorlog: congressen als vrijplaats en forum. De behoefte was 
groott gezien de toename van wetenschappelijke genootschappen. 

Opr ich t in gg van d e S I L P S 

Bethh nam van het begin af aan deel aan het oprichten van internationale ge-
nootschappen,, en vervulde binnen die genootschappen bestuursfuncties. Bin-
nenn die genootschappen streefde hij naar een zo goed mogelijke positie voor 
dee mathematische logica. In dat verband stond de relatie met de ASL bij 
hemm altijd voorop en werd het nut van een organisatie daaraan afgemeten. De 
grootstee moeilijkheden werden hierbij veroorzaakt door Franstaligen. Door hun 
ingekankerdee hekel aan logica en door hun weerstand jegens alles wat met niet-
Franss samenhing verschaften hun manipulaties Beth voortdurende zorgen.73 

Dee eerste wetenschapsfilosofische vereniging van na de oorlog was de Société 
Internationalee de Logique et de Philosophie des Sciences [SILPS]. Al op 22 
septemberr 1946 had Beth een brief van Bochenski gekregen niet discussies hi-
erover.744 Op 21 december 1946 volgde de ondertekening van de 'Protocolle 
dee fondation1 door K. Dürr, F. Gonseth, K. Popper en P. Bcrnays. Beth en 
Bochenskii  werden hierin als medestanders genoemd. Op verenigingsgebied zou 
F.. Gonseth verworden tot Beths grootste tegenstander. Het protocol was overi-

72(Bethh 1948a). Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 1770 1831. 
73Bethh over de Fransen: zie E.W. Beth, dd. 3 januari 1959 (?) [moet zijn 3 januari 

I960],, Pre-advies op een subsi die-aanvrage van Prof. C A. van Peursen voor de vertaling 
enn publicatie van zijn werk 'Filosofische Oriëntatie', als gevraagd onder Afd. Letterkunde 
KNAW] ,, Xr. 1123, dd. 29 december 1959. Zie verder ook de brieven Beth A. Church, 20 
augustuss 1950. Beth A. Church, 29 jul i 1950 [congres van oktober 1949 in de brief: bedoeld 
iss Congres International de Philosophie des Sciences 17 22 oktober 1949 te Parijs]. 

74Brieff  I.M. Bochenski Beth. 22 september 1946. 11 november 1940. Discussies over 
dit,, onderwerp werden gevoerd tussen P. Bernays. Karl Dürr. *1888. en E.J. Walter. Ook 
F.. Gonseth en Jean Piaget, 1896 1980, werden hierin gekend. 



26 6 HoofdstukHoofdstuk 2. Levensloop 

gentss geen lang leven beschoren: 75 M'ai etc chez dr. Dürr et lui ai posé la 
questionn de la Société logique. Voici ce que j'apprend: M. Popper (celui de la 
'Lugikk der For-sclning') en allont a Londre a perdu Ie protocol." 

Aanvankelijkk was deze vereniging er één van persoonlijke lidmaatschappen. 
Vanwegee de moeilijkheden net na de oorlog met het toenmalige geld-regime 
leekk het Beth beter om per land subverenigingen op te richten, deze te verzelf-
standigenn en het SILPS als overkoepelend orgaan te gebruiken. In Zwitserland 
zagg men wel wat in dit idee en dat was in Nederland de grond om, met als 
oprichterss Beth, A. Heyting en A.G.M, ran Melsen, op 15 november 1947 de 
Nederlandsee Vereniging voor Logica in het leven te roepen. 6 Beth werd tot 
voorzitterr verkozen. Pas op 17 oktober 1953 werd hij door A. Heyting hierin 
afgelost.. Men begon in 1947 met 59 leden en op het einde van Beths voorzit-
terschapp was dit aangegroeid tot 123 mensen. 

Hett SILPS vertoonde tot 1949 een ondemocratisch karakter. F. Gonseth 
hadd zich meester gemaakt van het bestuur en zette desnoods met misleiding, 
gekonkell  en leugens zijn zin door. Beth hing er als secretaris een beetje bij en 
moestt dit tandenknarsend ondergaan.77 

Eenn andere vereniging, waarvan Beth lid was geworden, bestond uit de 
Académiee Internationale de Philosophic des Sciences [AIPS]. Deze was één 
vann de drie klassen van het geheimzinnige Institut International des Sciences 
Théoriquess [HST], rnet als standplaats Brussel. Lid werd men door coöptatie. 
Tall  van groten der wetenschap waren lid van dit genootschap: L.E.J. Brouwer, 
A.. Tarski, L.-V.P.R. prins de Broglie, N. Bohr, maar ook mensen als Beth, 
H.B.. Curry en A. Heyting. Doel was het organiseren van wetenschappelijke col-
loquiaa en het bevorderen van contacten. Directeur-oprichter was de pater Do-
minicaann S. Dockx. Deze zou op organisatorisch terrein een aantal malen Beth 
inn de wielen rijden. Het voorlopige onschadelijk maken van Dockx geschiedde 
echterr door de Belgische justitie. Men verdacht het HST als te zijn opgezet 
mett het oogmerk om verdachte liquide middelen (oorlogswinsten) buiten het 
bereikk van de Belgische staat te houden. De stichtingsdatum was wellicht hier-
omm vervalst om daarmede vóór een bepaalde datum — van waar af beslag werd 
gelegdd — te kunnen komen.78 

Dockxx zat eerst voor enige tijd in het gevang, daarna was er een door 
sommigenn gewantrouwde vrijspraak, en vervolgens verdween hij voor langere 
tij dd naar Italië, het vertrouwde toevluchtsoord voor stoute rooms-katholieke 

75Brieff  LM. Bodienski Beth, 21 april 1947, (Fribourg, Zwitserland). Karl Rainmund 
Popper,, 1902 1994. 

7tii Andreas Gerardus Maria van Melsen, 1912 1994. 
7 7Dee dikte van het dossier dienaangaande beloopt niet, die van enkele brieven maar van een 

ordner. . 
78Ziee hiertoe de artikelen in La Librc Belgiqur. van 23, 24, 25, 27 en 28 februari 1950 en 

dee artikelen in De Standaanl van 23 ('Nieuw onderzoek inzake financiële fraude') en 24 ('De 
financiëlefinanciële fraude in het Gentse') februari 1950. Dit alles was des te pijnlijker daar bij de 
openstellingg van het secretariaat op 22 januari 1949 om 16.00 uur ook koningin Elisabeth 
aanwezigg was naast leden van het corps diplomatique, de minister van publieke werken, de 
rector-mognificuss van Leuven en als klap op de vuurpijl, de minister van financiën. Ook Beth 
liett zich op het feest zien. 
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geestelijken.799 Toen de kust weer veilig was en de zaak vergeten dook Dockx 
weerr op om het AIPS nieuw leven in te blazen. Toch was hij niet meer bij 
iedereenn wrelkom. Kanunnik R. Feys wenste een medeVader niet het vuur aan 
dee schenen te leggen, wat hij zeker gedaan had bij het continueren van zijn lid-
maatschap.. Al s volgt deelde hij dit Dockx mee: 80 "Maintenant que TAcadernie 
renaïtt a ses activités, tel que Ie Nautilus émergeant de la banquise, je désire ne 
pluss faire part ie de sou equipage et je vous deinande enregistrer ma dérnission." 
Dokk Tarski was behept met een goed geheugen. Hij wenste het AIPS eens en 
voorr altijd uit te schakelen. Maar dit zijn voorvallen uit later tijd. 

U I P S,, U I H S : o n d e r h a n d e l i n g en 

Inn 1949 schreef Dockx aan Beth, dat hij samen met Gonseth een nieuwe organi-
satiee had opgericht voor wetenschapsfilosofie en logica, de Union Internationale 
dee Philosophie des Sciences [UIPS].81 Van de UIPS konden verenigingen lid 
worden,, die de onderschreven doelstclingen dienden.82 

Menn (en dat waren in de eerste plaats Dockx en Gonseth) was van plan om 
voorr de UIPS een l idmaatschap van de International Council of Scientific Unions 
[ICSU]]  aan te vragen. De ICSU had een verbinding met de United Nations Edu-
cationall  Scientific and Cul tural Organisation [UNESCO]. Volgens Beth werden 
daarbijj  de belangen van de mathemat ische logica verwaarloosd en kreeg de ASL 
tee weinig stemmen. Bovendien vond hij , dat er teveel gemanipuleerd werd, de 
verslagenn van de vergaderingen niet juist waren, met de reglementen gerommeld 
werdd en de stemming derhalve niet democratisch verliep. Beths tegenstrevers 
hierinn waren Gonseth, Dockx en R. Bayer. Zij hadden overigens wel voor een 
toetredenn tot de ICSU de ASL nodig, daar de ASL de enige organisatie was met 
wetenschappelijkk prestige. Al s president van de ASL merkte W.V.O. Quine in 
19533 over dit alles op: 83 

79Dockxx vrij : brief Beth - K. Diïrr, 25 juli 1950. Vrijspraak Dockx: brief L .EJ. Brouwer 
Beth,, 2 november 1954, (Blaricum); en brief R. Feys Beth. 30 maart 1954, (Leuven). Robert 
Feys.. 1889 1961. 

80Brieff  R. Feys I. Dockx, 29 januari 1959. De bewoordingen van Feys werden aan de 
algemenee vergadering van het AIPS meegedeeld, alwaar ze grote verontwaardiging t.o.v. Feys 
wekten.. Feys had suee.es! 

811 Tijdens zijn arrestatie was Dockx president van de UIPS. R. Bayer (brief R. Bayer Beth, 
133 maart 1950, (Parijs)) probeerde derhalve Beth er toe over te halen niets hiervan aan de 
ASLL te berichten: "Agissez done après de 1'opinion Américaine en particulier, qui ne sera 
légitimeinentt informée que de la facon correcte dont nous voudrons bien informer. Cahnez-la, 
et.. dit.es lui présen terne ut Ie moin possible de eette afaire." 

Helaass verbleef de vire-president van de ASL. Stephen Cole (Steve) Kleene, 1909 - 1994, in 
diee tijd net op het Mathematisch Instituut te Amsterdam. Niet alleen kreeg hij van Beth het 
helee verhaal te horen, maar ook Bayers brief (met het verzoek alles voor hem te verzwijgen) te 
lezen.. Zie hiertoe brief S.C. Kleene - J.B. Rosser {president ASL). 23 mei 1950. (Amsterdam). 

S2Bi jj  de oprichting van de UIPS waren niet alleen de AIPS en de SILPS aanwezig, maar 
ookk de International Signific Society in de persoon van L.E.J. Brouwer, de Philosophy of 
Sciencee Association en het Insti tute for tin; Unity of Science (beide vertegenwoordigd door 
J.-L.. Destouches), en een aantal landelijke logica-verenigingen die merendeels SILPS-leden 
warenn — , waaronder die van België {vertegenwoordigd door R. Feys, die tevens waarnemer 
voorr de ASL was) en Nederland (Beth en A.G.M, van Melsen). 

833 W.V.O. Quine, President's adress for a year [aan de ASL], dd. 4 september 1953. {Oxford. 

http://suee.es
http://dit.es
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"Thee network of organized academia in Europe, the IUPS and ICSU and CIPSH and 
FISPP and SILPS and their bewildering kin. are not without unscrupulous men greedy 
forr power and influence.04 This I know both by report and from chance observations 
off  my own. Such men are, of course, rare, but they have the strenght of many; for 
sciencee claims none of their energy, and conscience none of their resolve. [. .. ] our 
threee votes in the councils of IUPS would be votes on the side of the serious scientists 
andd men of good will, " 

Churchh meende nog voordien: 86 "Nevertheless, I have myself always been 
interestedd in an organizat ion of international scope rather than one confined 
too the United States and i t stills my determination to see that the Association 
andd the Journal go in this direction as far as feasible under the existing diffi -
culties,""  Hierin s tond Church niet alleen, bovendien begon men vanuit verschil-
lendee hoeken in Europa, juist vanwege het getreuzel van de kant van de ASL, al 
tee praten over het oprichten van een eigen zuiver logisch gerichte vereniging om 
daarmeee voor alti jd van het gezeur van de diverse wetenschapsfilosofisch getinte 
organisatiess af te zijn.87 

Dee UNESCO wenste eigenlijk helemaal niet dergelijke kleine organisaties, 
zoalss de UIPS, als li d onder de hoede te nemen. Liefst zou men daar zien, dat 
dee UIPS samenging met de Union Internationale d'Histoire des Sciences [UIHS] 
enn als een Union Internat ionale d'Histoire et Phüosophie des Sciences [UEHPS] 
eenn l idmaatschap zou aanvragen. Overigens was de UIHS al lid van de ICSU, 
enn had ook vanwege de deling der subsidies er helemaal geen trek in van een 
UIHPSS deel te gaan ui tmaken. De onderhandelingen tussen UIPS (Bayer) en 
UIHSS (Sergescu) verliepen te Pari js onder grote geheimzinnigheid ten opzichte 
vann de leden.88 Bovendien waren de onderhandelingen tussen UIPS en ICSU 
vann hetzelfde pak en laken. Achter de schermen werd er volgens Beth van alles 
bekokstoofd,, en was dit gericht tegen invloed van de logici op het beleid. 9 

Gonsethh wilde het l idmaatschap van de ICSU tegen een zo gering mogelijke 
prijss ten opzichte van de ASL bereiken. Beth, K. Dürr en Bochenski voerden 
dee onderhandelingen voor de ASL en waren van plan dit geen doorgang te laten 
vinden.. Bochenski vatte de situatie krachtig als volgt samen; 90 "Note please 

Engeland). . 
84CIPSH:: Conseil International de la Philosophic et des Sciences Huuiairies [ook wel 

ICHS.. de International Council of Humanistic Sciences], de tegenhanger van de ICSU. FISP: 
Federationn Internationale des Sociétes de Phüosophie, 

85Quinee was in 1953 wel voor toetreding van de ASL tot de UIPS. De genoemde drie 'votes' 
voorr de ASL werden indertijd door Beth beheerd. 

86Brieff  A. Church - Beth, 14 april 1950. 
8 7Di tt bracht volgens Beth (brief Beth W.V.O. Quine, ? (verzonden?). 1953) ook het 

volgendee gevaar niet zich in ex;: "Outside Franc»;, studies of symbolic logic are rapidly spreading 
inn Europe, and this development wil l not appreciably hampered if ASL docs not join the Union 
[UIPS].. But the majority of European logicians would not join the ASL but prefer to join 
nationall  groups connected with the Union [UIPS], to the detriment of the ASL." 

8 8Petree Sergescu, 1893 - 1954. 
S9Brieff  S.C. Kleene (vice-pres. ASL) J.B. Rosser (pres. ASL), 28 juni 1950, (Amsterdam). 
90Brieff  Bochenski - Beth, 2G jul i 1950. (Fribourg. Zw.). Cursief: onderstreping door 

Bochenski. . 
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thatt there is some interest in gett ing into ICSU and that Gonseth is a swine, 
whilee Dürr seems to be a complete ass. He [Diirr ] blundered considerably in 
bothh the conversations and in stat ing its resul ts/' 

Gonsethh probeerde inderdaad weer te kuipen, maar werd door Beth, Bochen-
skii  en von Muralt — de president van de ICSU — in een gezellig samenzijn van 
driee heren onder elkaar de voet dwarsgezet. Dit deed Gonseth tegen Bochenski 
opmerken:: <J1 There is something fishy about the whole procedure on your side. 
II  made the proposals to Kleene; I invited you to conic a week ago; now I am 
preventedd from entering the ICSU by you." En zo verliep het, zij het niet precies 
omm die redenen.92 Beth hield er evenwel een zware nachtmerrie aan over. 

M a t h e m a t i c all  U n i on 

Eenn andere opt ie voor de logici was een l idmaatschap van de International Math-
ematicall  Union [IMU] . De IM U was wel lid van de ICSU. De relatie tussen logici 
enn wiskundigen was blijkbaar binnen de officiële kanalen slecht te noemen. Van 
dee kant van de logici voelden sommigen zich in de hoek gezet, veronachtzaamd 
enn niet voor vol aangezien. Di t zou, vreesde men, meteen zijn invloed hebben 
opp het verdelen van de subsidies en een grote bemoeizucht van wiskundigen. 
Zekerr Beth, maar hij niet alleen, was deze mening toegedaan: 94 

"Unee entente avec les mathématiciens aurait des effets ruineux: [... ] Toutes les ac-
tivitéss de philosophie de sciences ont toujours été gênés par 1'intervention réglementaire 
d'autress sciences. L'intégration dans 1'Union Math, fournirait un prétexte pour la con-
tinuationn de ce régime de dépendance, que notre Union devrait combattre avant tout. 
Exemplee [... f 95 

En:: 96 

"II  suggest that the council [van de ASL] also discusses the issue of the Union's [UIPS] 
affiliationn with the Mathematics Union. As you know, I do not think that this would be 
aa wise decision. In most countries, mathematicians are hardly interested in symbolic 
logicc or in the philosophy of science, so the influence of the logicians in the Mathematics 
Unionn would be very small. Also, an affiliaton with the Mathematics Union would 

91Weergavee telefoongesprek tussen Bochenski en Gonseth op 26 jul i 1950, zoals in de brief 
(eopiee Beth Archief) LM. Bochenski J.B. Rosser, 27 jul i 1950, (Fribourg, Zw.). 

92Brieff  F.J.M. Stratton (neer. ICSU) F. Gonseth, 25 augustus 1950, (Cambridge). Brief 
Bethh J.B. Rosser, 28 augustus 1950. 

93Brieff  Beth Bochenski, 28 jul i 1950: Beth droomde van Gonseth als directeur-generaal 
vann UNESCO rat bekleed niet dictatoriale macht. Gelukkig maakte een om belet vragende 
postbeambtee met een dépêche van Bochenski hier een einde aan. 

94Bricff  Beth - J.L. Destouches, R. Feys, 8 mei 1953. Anderen, die hiervan geen voorstander 
waren,, waren L.E.J. Brouwer (brief Brouwer A. Chatelet. J.L. Destouches, 20 maart 1953, 
(Blaricurn)),, H. Reichenbach (brief H. Reichenbach - A. Chatelet, 7 december 1952, (Los 
Angeles))) en A. Heyting. 

95Voorbeeld:: de gebeurtenissen in Göttingen na de dood van Hubert in 1943. 
9bBrieff  Beth - J.B. Rosser (president ASL). 21 december 1952, in antwoord op de agenda 

vann de bijeenkomst, van de Council van de ASL op 29 december 1952 te St. Louis. Missotiry. 
Err zij vernield, dat de werkelijkheid voor Beth nog rauwer zou uitvallen: de ASL had zelf 
all  een verbintenis met de IMU . Beth was 'deeply shocked' toen hij dit vernam (zie de brief 
Bethh W.V.O. Quine, 4 juni 1953). 
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bee practically irrevocable and would be a very bad precedent, weaken the position of 
logicianss in their faculty. The same can be said of an affiliation with the Philosophy 
uu nion. 

Ookk Tarski had er last van: 98 "The resentment toward logic and founda-
tionss in various places (e.g. in Math. Dep't in Berkeley [...] the s i tuat ion 
inn the department has become almost unbearable. If I were younger, I would 
lookk for another position wi thout hesitation." En: " "I have again to a t tend 
alll  departmental meetings and fight back all attacks on my field of research. 
M yy situation in the Depar tment was never enviable, but now it has detor ia ted 
considerably.. New people, may be able mathematic ians, but with d ic tator ial 
tendenciess and very narrow approach to intellectual problems. I feel exhausted 
byy this continuous fight, and am almost ready to give up, let the younger ones 
takee up this unrewarding job" 

Bovendienn hadden volgens Tarski dc logici in de Verenigde Staten zich bij de 
vertegenwoordigendee l ichamen, zoals de National Foundation of Science, b innen 
dee sectie zich als wiskundigen te gedragen, en niet als logici.100 Bochenski was 
strijdlustiger:: t 01 "We have to fight against both mathematic ians and philoso-
pherss for its [formal logic] recognition." 

U I H P S ::  histor ic i en log ici ve reend 

Dee zaken liepen er niet beter door. De ICSU schreef voor dat er een fusie tussen 
UIPSS en UIHS moest komen. De behartigers van diverse belangen probeerden 
ditt te ondergraven. Wel was het zo, dat men tenslotte bij de UIPS schoon schip 
konn maken. Gonseth en geliëerden werden de diverse besturen uitgewerkt. On-
handelbaree institutionele leden werden tot rede gebracht. Nieuwe inst i tut ionele 
leden,, waaronder de ASL (1953)1 02 meldden zich aan. R. Feys: 1 03 

"Wit hh the elimination of prof. Gonseth, Dockx and Bayer from the committee, the 
fundamentall  difficulties to the adhesion of the ASL to the UIPS are removed. For it 
mustt be recognized that these three colleagues 1° considered in fact the UIPS as a tool 
too secure advantages from the UNESCO for the profit of organizations of their own, 
2°° that they were interested in rather literary forms of 'Philosophy of Science', but 
veryy littl e in Symbolic Logic or in studies conducted with mathematical rigor about 
thee fundaments of science." 

Hett verzet van de kant van de UIHS bleef. Tenslotte greep de ICSU in, en 
dee historici werd de les gelezen op de meest effectieve wijze: de subsidie-kraan 

97'Philosophyy Union': de FISP. 
98Brieff  A. Tarski Beth, 30 mei 1961. 
"Br ie ff  A. Tarski Beth 18 december I960. 

10üBrieff  A. Tarski - Beth, 13 augustus 1956. 
101Brieff  (afschrift) LM. Bochenski - W.V.O. Quint; (president ASL), 15 mei 1953, (Fribourg, 

Zwitserland). . 
lü2Verbindingg voor een jaar: Rapport vergadering Council ASL, 28 29 december 1953, 

Rochester,, NY, dd. 29 januari 1954, te Berkely door L. Heukin (president ASL).. Leon 
Henkin,, *1921. 

103Brieff  R. Feys B. Rosser, september 1952. (Leuven). 
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werdd dichtgedraaid,104 of zoals Heyt ing grapte: , 05 "De historici op water en 
brood.; '' Dit was de genadeklap, de fusie kwam er (bovendien verdween Sergescu 
algemeenn bejubeld en op tij d het graf in). 

2.2.33 Redacteurschappen 

Eenn met organisaties samenhangende en vergelijkbare arbeid bestond uit het 
oprichtenn en redigeren van tijdschriften en boekenreeksen. Hiervan was voor 
Bethh de Studies in Logic de belangri jkste. Al s initiatiefnemer en als redac-
teurr bekleedde Beth de meest prominente positie, ook al deden A. Heyting 
enn L.E..T. Brouwer eveneens mee en hadden zij binnen de redactie eenzelfde 
zeggenschap.. Beth had al langer het idee dat het de logici ontbrak aan een 
eigenn boekenreeks. Ook H.B. Curry was deze mening toegedaan, meer nog het 
ideee speelde ook bij de ASL. De Tweede Wereldoorlog had echter een verdere 
uitwerkingg hiervan in de weg gestaan: 106 "This account shows that a series of 
monographss of the type you propose is a need which has been felt for a long 
time,, even from the standpoint of pure research." 

Eenn goed moment om voor de logica-reeks te lobbyen deed zich voor tijdens 
hett Tiende Internationale Wijsgerige Congres, dat van 11 tot 18 augustus 1948 
inn Amsterdam gehouden werd en waarvan Beth algemeen secretaris was. Tal 
vann logici waren daarbij aanwezig, en werden door Beth en de Noord Holland-
schee Uitgevers Maatschappij op maandag 16 augustus 1948 op een bijeenkomst 
enn een lunch in het Paviljoen in het Vondelpark onthaald. Hierna gingen de 
wervingsbrievenn naar mogelijke scribenten de deur uit. 

Dee opzet van de serie was commercieel, subsidie werd niet gegeven. De te 
verschijnenn deeltjes moesten derhalve verkoopbaar zijn. De deeltjes moesten 
interessantt zijn, maar vanwege de verkoopbaarheid ook weer niet van het soort 
' interessantt voor enkele personen1. Bovendien had rnen logica en ' toepassingen' 
uitt te geven, maar al te ver daarvan kon men liet ook weer niet zoeken. Tc 
wiskundigg was de bedoeling zeker niet; Heyting: l 07 "Heel belangrijk vind ik 
dee naamskwestie [van de serie] niet, als er maar geen zuiver wiskundige deeltjes 
aangenomenn worden." 

Inn de loop der tijden wisselde de redactie-politiek wel eens. Wel werd rnen 
bijnaa naar de financiële afgrond gedreven vanwege het door H.B. Curry samen 
mett R. Feys geschreven Combinatory logic L Di t werk had zo ongeveer alles in 
zich,, wat men aanvankelijk van plan was niet te doen.108 

B e t hss huweli jk . Ondanks de drukke jaren tussen 1945 en 1950 had Beth nog 
tij dd over om op 26 maart 1947 in het huwelijk te treden met Christ ina Petronel la 

l ü 4BriefJ.L.. Destouches A. Heyting, 2 jul i 1953 
l ü5Brieff  A. Heyting - Beth. 7 juli 1953, (Laren). 
10öBri«ff  H.B. Curry North Holland Publ.Cy. (in dit geval eigenlijk Beth), 11 oktober 1948. 
107Brieff  A. Heyting Beth, 8 april 1951. (Laren). 
10SHett werk was te dik, te technisch, had teveel afwijkende terminologie en symbol™. 
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C.. Pastoor.1 09 Zij was een zangeres en binnenhuis-architecte, maar heeft deze 
werkzaamhedenn sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog niet meer uitgeoe-
fend.1100 De binnen het archief te vinden eerste schriftelijke contacten bestonden 
uitt brieven van 26 februari en 16 april 1943 van Ch. Fiedler-Pastoor aan Beth 
ornn nu toch eens eindelijk zijn achterstallige geldelijke bijdragen voor het sig-
nifischee werk te storten.1 11 

2.2.44 Beth naar Berkeley 

Gezienn al deze werkzaamheden had Beth veel te reizen. Zijn belangrijkste weten-
schappelijkee reis was naar de Universiteit van Berkeley (Californië) met een 
verblijff  als 'research assistent' 112 bij Tarsk: 113 

"II  have during many years been active in the most interesting ;no mans land' between 
philosophyy and mathematics. I never lost contact with mathematics but somehow I 
havee never managed to take advantage of mathematical training in my philosophical 
activities.. That at last I was able to restore the connections between the two fields is 
inn the first place due to Tarski who gave me exactly the advice which I needed, first 
duringg a stop in Amsterdam early in 1950 and then during my sojourn at Berkeley 
Jann June 1952." 

Hiertoee scheepte hij zich na het overwinnen ran tal van bureaucratische 
moeili jkhedenn op 8 december 1951 in om op 18 december in New York te de-
barkeren.. Na eerst in het oosten van de Verenigde Staten diverse wetenschap-
pelijkee bijeenkomsten, maar ook kennissen waaronder Curry1 14 te zijn afgelopen 
s taptenn de Beths te Harr isburg, "een Amerikaanse negorij1' op de Manhat tan 
Limited.. In Chicago werd zijn Pulmami-wagon na uren wachten vastgehaakt 
aann de California Zephyr. Omringd door de fraaie Zephyrettes bereikten Beth 
enn zijn vrouw op 1 januari 1952 Berkeley. Tijdens deze trein-reis werd Beth 
gedurendee een oponthoud te Salt Lake City helaas het zicht op de schone Mor-
moonsenn onthouden.1 15 

Naastt zijn wetenschappelijke werk, dat bestond uit een eerste opzet van 
zijnn latere Foundations en het voorbereiden en het houden van tal van lezin-
gen,1 166 was er gelukkig nog tij d voor toeristische uitstapjes. Het ongedwongen 

l t i 9 Roepnaain:: 'Lolli' , voor de intimus A. Tarski, o.a, gebruikt als hij haar tot zang wilde 
aanzettenn tijdens zijn muziekbijeenkomsten (uit een e-mail A. Fefennan - P. van Ulsen, 20 
februarii  1996, (Stanford)). 

110Beroepp C.P.C. Pastoor uit. de brief Beth Ministerie van Onderwijs. Kunsten en Weten-
schappenn (afdeling culturele betrekkingen), 23 mei 1959. 

i n Br i evenn C.P.C. Fiedler-Pastoor - Beth, 26 februari 1943, 1G april 1943. C.P.C. Beth 
Pastoor,, voorheen weduwe Fiedler Pastoor. 

11JBrieff  A. Tarski Beth, 26 november 1951. 
u ; i Br ieff  Beth A. Fraenkel, 31 januari 1954. 
114Jaarvergadermgg AM S (26, 27 december 1951, Brown Univ. (Providence, RI) en ver-

gaderingg ASL (28 december 1951 Bryn Mawr College, Philadelphia, Penn), zie brief Beth 
D.. van Dantzig {?), 21 januari 1952, (Berkeley): brief Beth D.K. de Jongh. 5 januari 1952, 
(Berkeley). . 

1 1 5BriefBethh - D.K. de Jongh, 5 januari 1952, (Berkeley) en brief Betli A.G.M, van Melsen, 
9,, 27 mei 1952, (Berkeley). 

116Lezingenn te Stanford, Berkeley, Los Angeles. 
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dinerenn in de chauffeurskroegen langs de weg had verreweg zijn voorkeur. Op 
dee terugweg, met een door zijn vrouw bestuurde auto, van Californië naar New 
Yorkk bezocht Beth nog vele Amerikaanse onderwijsinstellingen niet zijn daar-
bijj  horende vakgenoten.1 17 Het dieptepunt van zijn verblijf in Amerika werd 
evenwell  gevormd door het bericht van het overlijden op 6 februari 1952 van zijn 
vader. . 

Terugg in Nederland, gaf Beth met de lezing Indrukken over een verblijf in 
Amerika.Amerika. '52 een overzicht van Tarski 's logische onderzoek: "het wiskundig el-
ementt weer tot zijn recht te doen komen en de wijsgerige problematiek zoveel 
mogelijkk te ecarteren. Ook wordt de algebraïsche methode in ere hersteld, dit 
medee in verband met de recente ontwikkelingen der algebraïsche methodes." 

Volgenss Beth hadden Tarski en zijn rnederwerkers de relatie-logica weer 
nieuww leven ingeblazen door de theorie der relatie-algebra's, en werkten zij aan 
dee theorie der projectieve en cylindrische algebra's. Al deze theorieën vallen 
weerr in te bedden in de theorie der operationele Boolese algebra's. Alhoewel 
Tarski'ss onderzoekingen niet in de eerste plaats wijsgerig waren wees Beth er 
op,, dat de nieuw verworven inzichten zeer wel verheldering konden opleveren 
voorr de wijsgerige problematiek van logica en wiskundig grondslagenon der zoek. 

2.33 Beth op het hoogtepunt van zijn werk 

2.3.11 Instituut voor Grondslagenonderzoek 

Dee positie van Beth aan de Universiteit van Amsterdam was in zekere mate 
ambivalent.. Hij zat in tussen filosofen en wiskundigen. En zoals in de Inleiding 
reedss vermeld: de filosofen zagen hem voor een wiskundige aan, de wiskundigen 
voorr een filosoof. Dit werd door beide groepen niet positief bedoeld. 

Niett iedereen zag dit zo. L.E.J. Brouwer was de mening toegedaan, dat er 
eenn grotere plaats voor onderzoek in logica en grondslagen van de wiskunde 
ingeruimdd moest worden. Helaas wras Brouwers positie, vooral door eigen toe-
doen,, behoorlijk ondergraven en vloeide er bovendien zeer veel geld weg naar een 
'buiten-universitairr consort ium', dat langs slinkse wegen was opgericht.118 Zij n 
fulminerenn tegen deze gang van zaken heeft weinig geholpen. Bovendien waren 
err nog andere zaken, die een rol speelden. Brouwer had zich gedurende de gehele 
periode,, waarin hij aan de Universiteit van Amsterdam was aangesteld, er voor 
ingespannenn om de wiskunde erkend te krijgen als een op zichzelf s taand vak en 
niett als een bijwagen voor natuurkunde. Dat dit de nodige voeten in aarde heeft 

117Ms.. E.W. Beth. Indrukken over een verblijf in Amerika '52. lezing NVL, 11 oktober 1952. 
118Bedoeld:: het Mathematisch Centrum. Brief L.E.J. Brouwer B. & W. van Amsterdam. 

88 oktober 194C, (Blarieum). (als bijlage bij brief L.E.J. Brouwer - C.G. van Arkel (voorzitster 
Fac.. \V. &; N-, UvA). 1 mei 1951. (Blarieum)). Kortingen, positie Brouwer: J.A. Schouten 
Fac.. W. & N.. L'vA : 28 mei 1951. Algemene positie Brouwer: brief J.G. van der Corput 
Betli.. Heyting. 12 juni 1951. (Stanford). Ook Beth had zo zijn gedachte over de Neder-
landsee volksaard gerelateerd aan het MC: Brief Beth J.G. van der Corput. 30 januari 1952. 
(Berkeley).. Johannes Gualtherus van der Corput. 1890 1975. 
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gehad,, kan men aflezen aan de pogingen van de natuurkundigen aan de Uni-
versiteitt van Amsterdam om gedurende de op stapel s taande veranderingen in 
hett academisch onderwijs in de jaren zestig de oude toestand te handhaven.1 19 

Daarnaastt was de vraag naar toepassingen van de wiskunde groter geworden 
evenalss de mogelijkheden voor afgestudeerde wiskundigen om werk te vinden 
buitenn het middelbaar onderwijs.120 Al dit soort zaken had, evenals de door 
Brouwerr voorgestane inkrimping m.b.t. takken van wiskunde binnen Amster-
dam,, benevens de door hem voorgestane bezetting der leerposten, aanleiding 
gegevenn tot wrijving. Beth zat daar midden tussen in. Onze aandacht gaat 
echterr uit naar Brouwers denkbeelden m.b.t. de logica en de positie van Beth 
inn het bijzonder: , 2 ' 

"[W]i ll  ik er hier nogmaals den nadruk op leggen, dat een zuiver-wetenschappelijke 
overbezettingg aan een universiteit van een klein en onbemiddeld land met weinig ver-
spreidee onderwijsvoertaal uitsluitend is gerechtvaardigd voor takken van wetenschap, 
waarinn eenerzijds de betrokken universiteit onder internationale aandacht een leidende 
roll  vervult, en die anderzijds geëigend zijn om in het voor bepaalde groepen van stu-
dentenn verplichte leerprogramma te worden opgenomen. Deze voorwaarde was en is 
m.i.. te Amsterdam slechts vervuld door de epistemologische wiskunde, de wiskundige 
beïnvloedingg der kennisleer. Bij de daarin gedurende de laatste decenniën plaats-
gevondenn geleidelijke verschuiving der hoofdaandacht (van begrips- en woordanalyse, 
axiomatiekk en topologie naar intuit ionisme en gerelativeerde logica) is de leidende rol 
vann Amsterdam behouden gebleven. En zij zal m.i. ook in de toekomst onder Heyting 
enn Beth behouden blijven, indien ten aanzien van de persoonlijke positie van dezer 
beidee geleerden en ten aanzien van de betrokken leervakken de toestand wordt her-
steld,, die onder Mannoury en mij heeft bestaan. Waarbij dan tevens de ook na het 
vertrekk van van der Waerden en mij aanwezig blijvende plaatselijke overbezetting der 
overigee wiskunde des te duidelijker in het licht zal treden.1' 

Hett was voor Beth ook uit financieel oogpunt steeds moeilijker om vanuit 
zijnn positie te doen wat hern voor ogen stond. Een oplossing kan gevonden 
wordenn in het oprichten van een eigen inst i tuut: V2'~ "Die Hauptsache ware 
natürl ich,, dass wir über ein eigenes Budget verfügen mochten, hauptsachlich für 
Bücherr und eventuell auch für Vortrage auslandischer Gelehrten." Voorbeelden 
hiervann waren er te over.123 Hiertoe deed Beth eerst enig onderzoek naar de 

U 9Brieff  Voorziter Ie Afdeling (J. de Groot) A.D. Mulder (Secr. W. &: N, UvA), 22 februari 
1961,, met toegevoegd ReyeAiny candidaatsexamr.n in he.t nieuwe Academisch Statuut (namens 
dee leden van de onderafdeling natuurkunde). 

120Ziee o.a. brief (afschrift) D. van Dantzig - J.A. Schouten, datum? (rond 1951) (onderdeel 
vann een pakket materiaal t.b.v, faculteitsvergaderingeu, zie J. de Boer (secr.): vergadering 
Iee afdeling W. & N., woe 30 mei 1951 (1. concept, vacaturevervulling Brouwer en van der 
Waerdenn index Waerden, B.L. van der; (Bartels Leendert van der Waerden, 1903 199C); 
2.. J.A. Schouten Far. W. & N.. 28 rnei 1951; 3. uit een brief J.G. van der Corput -
J.A.. Schouten, 11 mei 1951; 4. memorie n.a.v. schrijven van prof. Brouwer aan van Arkel en 
extraa memorie vacature-vervulling). 

121L.E.J.. Brouwer C.G. van Arkel (voorzitster Fac.Wisk. en Natuurk. UvA.). 17 januari 
1951,, (Blaricum): Brouwer had graag zijn pensioen nog enige tijd uitgesteld om met speciale 
volmachtenn het onderzoek van de Amsterdamse wiskundigen in de juiste banen te leiden. 

m B r i eff  Beth P. Bemays, 28 maart 1951. 
123Logischee instituten aan de UC Berkeley, UC Los Angeles, te Leuven. Cambridge (Har-
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positiee van de logica in het buitenland.124 Met de positieve uitkomsten van de 

correspondentiee schreef Beth de Gemeente Amsterdam aan om te komen tot het 

stichtenn van een Inst i tuut voor Grondslagenonderzoek.1 25 Dit instituut moest 

omvatt ten een Seminarie voor Mathematische Logica en Philosophie der Exacte 

Wetenschappenn onder Beth en een Seminarie voor Grondslagenonder zoek en 

Wijsbegeertee der Wiskunde onder A. Heyt ing.1 26 

Helemaall  gerust op een goede afloop was Beth niet. Zo produceerde hij 

inn het str iktste geheim een manuscript over economie en probeerde dit met 

behulpp van Tarski in de Verenigde Staten als boek uit te geven.127 Hij was 

bang,, dat hij anders voor een niet ernstig te nemen alles-schrijver zou worden 

aangezien,, en daarmede zijn plannen tot een eigen inst i tuut gedwarsboomd 

zoudenn worden.128 Op 23 april 1952 kwam evenwel het volgende schrijven af 

vann Burgemeester en Wethouders van Amsterdam: 1 29 "Naar aanleiding van 

uww voorstel van 30 Mei 1951 om te geraken tot de stichting van een Inst i tuut 

voorr Grondslagenonderzoek en philosophie der exacte wetenschappen berichten 

wi jj  U, dat wij in beginsel daarmede instemmen." 

Inn de beginperiode was Beth vanwege de geringe geldmiddelen voornamelijk 

directeurr over de éénmansstaf E.W. Beth. Deze geringe financiële armslag zou 

tott zijn dood een klaaglied blijven. Het inst i tuut heeft hierdoor niet een zo 

bredee rol kunnen vervullen als Betli zich wellicht had voorgesteld, maar is vrij -

well  beperkt gebleven tot de mathematische logica en de grondslagen van de 

vard),, Helsinki, Zurich, Princeton (Fine Hall en Institute for Advanced Study), Munster, 
Berlijn,, Warschau, Parijs, Turijn, 

1 2 4Bethh werd bijgevallen door A. Fraenkel (brief naar Beth, 4 maart 1951. (Jeruzalem)), 
I .. Johannson (brief naar Beth, 20 maart 1951, (Oslo)), R. Feys (brief naar Beth, 16 febru-
arii  1951, (Leuven)), K. Schröter (brief naar Beth, 28 augustus 1951, (Berlijn; D.D.R.)) en 
H.. Scholz (brief naar Beth, 3 maart 1951 (Munster; B.R.D.). Andrzej Mostowski, 1913 -
1975,, (brief naar Beth. 8 maart 1951, (Warschau)) zag er evenwel niets in om voor logica 
eenn instituut los van wiskunde te creëren. Volgens A. Church (brief naar Beth, 4 april 1951. 
(Princeton))) was situatie in VS als in Polen. J.-L. Destouches - Beth, 29 maart 1951, (Blois). 

125Ui tt een bijlage van het aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam gerichte voorstel 
tott stichting van 30 mei 1951 door Heyting en Beth. Zie verder de brieven Beth A. de Roos 
(wethouderr onderwijs van Amsterdam) van 17 februari 1951 en 4 mei 1951. 

12fiWatt er met Heytings bijdrage gebeurd is, is mij niet duidelijk; een echte rol naast Beth 
binnenn het instituut heeft hij niet gespeeld. Wellicht is ook van belang geweest dat Heyting 
laterr heeft de directie over het mathematisch Instituut voerde. 

127Brieff  Beth A. Tarski, 28 oktober 1951: "These documents do not belong to the field of 
mathematicall  logic, but rather to economy. [... ] This is the first time I hope a manuscript 
too be extensive." 

128Brieff  Beth A. Tarski, 28 oktober 1951: "I t is perhaps better that you do not inform 
mee of the arrival of these documents as the authorities here might not fully approve of these 
activitiess outside my proper field.1' 

Dee zaak is inderdaad in strikt geheim afgewikkeld: er zijn geen manuscripten meer te 
vindenn in het Beth Archief of bij zijn zusters, maar ook niet in het archief van Tarski ondanks 
zoekwerkk van J.Addison en Tarski's voormalige assistent S.R. Givant. Wel zijn er brieven 
vann Tarski betreffende de ontvangst van manuscripten. De aanvankelijk door Beth beoogde 
uitgeverijj  Orange County (N.Y.) antwoordde al helemaal niet op een vraag naar inlichtingen. 

12yBrieff  Burgemeester en Wethouders Amsterdam Beth, A. Heyting. 23 april 1952 (Am-
steram),, [uit Archief A. Heyting, Math. Instituut UvA.] . Voor het instituut werd door de 
Gemeentee al direct geld gereserveerd. 
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wiskunde.. Veel van Beths energie moest worden besteed aan het verbeteren ran 
zijnn directe werkomgeving, zoals de opricht ing en het behoud van zijn inst i tuut. 
Toegegevenn moet worden dat hij wel s teun had van A. Heyting, maar het vertrek 
vann B.L, van der Waerden en N.G. de Bruijn had volgens zijn zeggen zijn kring 
verkleind.. Met zijn insti tuut was het nu wel makkelijker mensen voor langere 
tij dd naar Amsterdam te halen.1 30 

Vanuitt zijn inst i tuut verzorgde Beth het onderwijs. Di t geschiedde m.b.t. 
hett methodologi e-onder wijs voor een aantal faculteiten. Het valt op, dat logi-
caa indertijd ondanks Brouwers aandr ingen geen verplichting was voor wiskun-
destudenten:: 131 "[D] e opleiding der s tudenten voor het doctoraalexamen in de 
wiskundee wederom in hoofdzaak te uiiiforiiiiseren en daarbij in het bijzonder 
voorr alle candidaten een tentamen van eenigen diepgang bij de beide verte-
genwoordigerss van het intuït ionisme [Heyting] en de symbolische logica [Beth] 
verplichtt te stellen." 

Beginn 1961 was Beth vrij moedeloos voor wat betreft de situatie in Amster-
dam.. Er heerste volgens hem op de Universiteit van Amsterdam een bestuurli jke 
chaoss — een locaal handelsmerk dat is gebleven — waardoor zijn wetenschap-
pelijkk werk steeds meer in gedrang kwam, en merkte hij tegen Tarski op: , a2 

"Apartt from my plan to resign unless I find a firm basis for the continuation of my work 
inn Amsterdam, I have no definite plans for the future. If you have any suggestions, I 
wouldd of course be most grateful. Of course, I can hardly take any steps before I have 
handedd in my resignment, but I felt that at any rate I might let you know." 

Maarr begin 1962 was Beth weer vol goede moed.133 Het oprichten in den 
landee van de Centrale Interfaculteiten indexCI nam hem in beslag en hij dacht 
doorr de constructie van deze nieuwe faculteiten de nodige ruimte te krijgen, die 
hemm in de vroegere bestuurlijke construct ie werd onthouden. 

2.3.22 Oprichting van de Centrale Interfaculteit 

Vanoudss heeft men een tweedeling in (a) de aloude filosofische vakken en (b) 
dee filosofie van specifieke vakgebieden. Voor de inrichting van het filosofie-
onderwijss kan men (a) en (b) bijeen brengen of scheiden. In het laatste geval 

130Hieronderr vielen A, Tarski. S.C. Kleene, Robert, L. (Bob) Vaught, *1926, L. Henkin. 
R.. Fraïssé, P. Gilmore. M. Guillaume en later L. Linsky en Richard Merritt. Montague, 1931 
1971.. Tarski kwam trouwens tijdens zijn Europa-reizen welhaast jaarlijks in Amsterdam bij 
dee familie Beth langs. 

131Brieff  L.E.J. Brouwer C.G. van Arkel (voorzitster Fac.Wisk. en Natuurk. UvA.). 1 mei 
1951,, (Blaricum). 

132Brieff  Beth - A. Tarski, 15 maart 1961. Ook Tarski had last van de bureaucratie, gezien 
dee brief A. Tarski - Beth, 1 november 1959. Misschien had Beth er beter aan gedaan al in een 
vroegerr stadium de hielen te lichten. Hiertoe kan men wijzen op de brief Y. Bar Hillel Beth, 
288 april 1952 Yehosua Bar-Hillel, *1915): "You probably know that, due to a coincidence 
off  deaths and other unexpected events, there are openings for logicians and philosophers of 
languagee at many of the first-class American universities like Harvard, Yale. Chicago, Berkeley, 
andd Los Angeles, some of them of a permanent nature, others only temporary. You might be 
interested.. If you want rue to do something about it, I would be glad to do it." 

133Brieff  Beth A, Tarski. 13 februari 1962. 
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bestaatt filosofie-onderwijs voornamelijk de aloude filosofische vakken en is de 
filosofiee van de specifieke vakken ondergebracht bij die vakken zelf. Tussen deze 
tweee uitersten zwenkte de plaats van de filosofie in Nederland. Dit begon al 
mett de officiële verzelfstandiging van de vakken (niet verdwijnen van de facultas 
ar t ium)) in 1811 bij keizerlijk decreet en werd voortgezet in 1815 bij koninklijk 
besluit.. Bovendien werd het onderwijs in tweeën gedeeld — zoals nog steeds 
binnenn de KNA W — in proefondervindelijke wijsbegeerte (wiskunde en natuur-
wtenschappen)) en bespiegelende wijsbegeerte (de rest). Vanaf 1876 zijn er zo nu 
enn dan herzieningen geweest op de Wet tot Regeling van het Hoger Onderwijs 
(eenn raamwet). Verruiming voor de wijsbegeerte werd gegeven in 1921 door 
dee verandering van het Academisch Sta tuut door minister de Visser: er was 
sprakee van een kandidaats- en een doctor aal-exam en. Beide konden afgelegd 
wordenn binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Het kandidaatsexamen 
wass alleen toegankelijk met een gymnasium-A opleiding, het doctoraal stond 
openn voor een ieder, maar wel met aantoonbare kennis van Grieks en Latijn. 
Menn kon wijsbegeerte als keuzevak nemen bij zekere doctoraal-examens of het 
alss hoofdvak van een doctoraal-examen op laten nemen. Dit laatste was bij 
dee Faculteit Wis- en Natuurkunde mogelijk. Met deze toestand had Beth bij 
zijnn aanstell ing te maken. Na de Tweede Wereldoorlog wenste men echter het 
academischee bestel, zoals zoveel zaken in de maatschappi j, op een andere leest 
tee schoeien. Hier gingen jaren van discussie aan vooraf, ook bij de wijsgeren. 
Daarr kende de discussie over de plaats van de wijsbegeerte een langere aanloop, 
all  van voor de oorlog.134 In 1960 kreeg dit alles in de Kamer zijn beslag met 
eenn nieuwe Raamwet, de Wet op het Wetenschappeli jke Onderwijs. Bovendien 
werdd er een nieuw Academisch Statuut opgesteld om de Raamwet verder vorm 
tee geven. Hierin werd opgemerkt: lSb 

"Elkee universiteit kan behalve de faculteiten nog één of meer interfacultaire 
organenn bevatten, belast met de behartiging der studiebelangen en het afne-
menn der examens in die studierichtingen of gedeelten daarvan, welke de grenzen 
vann een faculteit overschrijden. Deze organen worden aangeduid als interfacul-
te i ten/'' En: 1 J6 "interfaculteiten, waaronder een centrale interfaculteit.*' De 
eerstee — en naar later zou blijken ook de enige — bewoner van de Centrale 
Interfaculteitt moest de wijsbegeerte worden. 

Di tt werd door Beth gezien als een verbetering van de oude toestand. Beth 
wass een voorstander van een centrering van filosofie en vakfilosofie. Zonder een 

1 344 De. wijsbegeerte in haar verhouding tot ons Hooger Onderwijs, (ed. Ph. Kohnstamiii, 
e.a.),, Haarlem (Afdeling Nederland der Kant-Gesellschaft), 1933 [lezingen gehouden op 29 en 
300 december 1931 te Amsterdam onder de auspiciën van het Kant-Gesellschaft], Een opvolger 
hiervann was De wijsbegeerte in het Hoger Onderwijs, ANTW 46. (1953/54). pp. 169 198) 
[conferentiee op 8 juni 1954 te Amsterdam]. 

ï35Rapportt van de Commissie voor Hoyer-Ondcrwijswetyeviny, ingesteld hij beschikking 
vanvan de minisier van Onderwijs, Kunsten en wetenschappen, van 18 Mei 1949, No. 9827, 
Afd.Afd. H.O.W. (Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf). 1951: artikel 23 behelst het instellen van 
Interfaculteiten.. Citaat: Afd. III , hfdst. I, art,. 24 (p. lü). 

13GAanvulling:: Rapport van de commissie tot voorbereiding van de. herziening van wetson-
twerptwerp 2597 (ingesteld bij de beschikking van de minister van OK & W van 11 dej-.ember 1956, 
Nr.Nr. 253331, afd. H.O.W.), 's-Gravenhage (Staatsdrukkerij), 1958. p. 38 (art. 17). 
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combinatiee met andere universitaire vakken en vakfilosofie zag Beth filosofie als 
eenn waterhoofd. Er waren echter van het begin af aan moeilijkheden. Filosofen 
vann de oude (literaire) stijl wensten geen bemoeienis van wetenschap binnen het 
bestel,, bovendien was incn het oneens welke opleidingen toegang tot de nieuwe 
studiee konden geven. Maar ook van de kant van de exacte vakken verliep niet 
alless even gemakkelijk. Velen vonden wijsbegeerte der exacte vakken en logica 
maarr niets en wilden deze vakbeoefening binnen wis- en natuurkunde niet in 
dee wet verankerd zien. Beth had derhalve voor zijn opvattingen over hoe de 
toekomstigee Centrale Interfaculteit met daar in geplaatst de wijsbegeerte er uit 
moestt komen te zien naar twee kanten toe stri jd te leveren. Door beide kanten 
werdd hij — en daarbij zijn leeropdracht — in het nauw gebracht. Door de 
voorstellenn gegeven in artikel 91 h van de Ontwerp HO-wet tijdens de vergadering 
vann 20 december 1951 van de Commissie voor Ho ger-Ondcr wijs wetgeving — en 
inn het bijzonder het Leidse filosofische li d Vader F.L.R. Sassen, die hiermee 
buitenn elk overleg gehandeld had — werd hij voor het blok gezet. Er werd 
daarinn voorbijgegaan aan de tot dat moment geboden mogelijkheden om binnen 
dee faculteiten Wis- en Natuurkunde de filosofie van die vakken te beoefenen. 
Bovendienn werden de mogelijkheden daar toe binnen de verzelfstandigde filosofie-
opleidingg sterk beperkt .1 37 

Hiertegenn werd geageerd, niet alleen door Beth en de Nederlandse Vereniging 
voorr Logica, maar ook door de Amsterdamse faculteit Wis- en Natuurkunde bij 
mondee van de voorzitster C.G. van Arkel en door Heyting tegen Sassen.138 De 
Tweedee Kamer kon zich eveneens in de bezwaren vinden.139 Anders lag dit 
mett Beths eigen Amsterdamse Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte. Daar 
liett men hem bij monde van de faculteits voorzit ter D. Cohen, die zelf wel een 
medestanderr van Beth was, officieel in de steek.1 40 

Hett conflict werd bijgelegd, maar gedurende de verdere aanloop tot de 
regelingg van het filosofie-onderwijs zouden toch steeds weer nieuwe onenigheden 
ontstaan,, waardoor Beth voortdurend gedwongen was op zijn hoede te blijven en 
tee reageren. Telkens weer was er sprake van beperkingen of andere moeilijkhe-
den,, zoals bijvoorbeeld bleek uit de opvatt ingen van minister J.M.L.Th. Cals in 
1959.. Het was natuurli jk geen alomvattende samenzwering, maar men kan wel 
sprekenn van jarenlange telkens weer hernieuwde pogingen om Beths ideën dwars 
tee zitten of de door hem voorgestane filosofie-beoefening het bestaansrecht te 

137Voorr de commissie Hoger Onderwijs en Sassen, zie de 'lange noten' van dit hoofdstuk. 
138Voorr de brieven van C.G. van Arkel en A. Heyting, zie de 'lange noten' op het einde 

vann dit hoofdstuk. Er zij vernield, dat Sassen in later tijd op zijn aanvankelijk ingenomen 
standpuntt is teruggekomen. 

1 399 Zitting 1953/54-2597, Regeling van het hoger onderwijs (Hoger Onderwijswet), Voorlopig 
verslag,verslag, No. 5 (ad art. 91, p. 14): "Het verzoek van de Ned. Ver. voor Logica en Wijsbegeerte 
derr exacte wetenschappen, om ook de bezitters van het diploma HB-B toe te laten in de facul-
teitt der Wis- en natuurkunde een doctoraal examen met hoofdvak Wijsbegeerte af te leggen, 
werdd door vele leden [van de Tweede Kamer] ondersteund. Vele andere leden verklaarden zich 
accoordd met dit artikel [artikel 91h], behoudens dat zij voor het doctoraal wijsbegeerte het 
eindexamenn HBS wilden handhaven." 

Err zij vermeld, dat ook Beth in het gelukkige bezit, van een HBS-B diploma was. 
MÜBrievenn D. Cohen - leden Fac. Lett, en Wijsb., 8 jul i 1953; Beth D. Cohen, 10 juli 

1953;; D. Cohen - Beth, 15 jul i 1953 (afwijzing door Lett, en Wijsb.). 
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ontnemen.1411 Tenslotte zou alles min of meer naar tevredenheid van een ieder 
geregeldd worden. Helaas voor Beth kon hij vanwege zijn overlijden daar niet 
meerr de vruchten van plukken. 

2-3.33 Logici en historici aan Beths leiband 

Mett de verbroedering tussen UIPS en UIHS waren Beths bezigheden nog niet 
afgelopen.. Het in goede banen leiden van de samenwerking zou nog heel wat 
moeilijkhedenn met zich meebrengen. Beth had nu wederom te maken met de 
PS-- en HS-sectie van de UIHPS, de UIHPS zelf, maar ook met de institutionele 
leden.. De aanwas van de institutionele leden was groot. Voor Beth waren de 
Amerikaansee tak en de hernieuwde AIPS van belang. 

Dee aanwas van institutionele leden was wel mooi, maar bracht volgens Beth 
ookk de nodige gevaren met zich mee. Per land konden allerlei instellingen gaan 
claimenn de rechthebbende op een l idmaatschap van de UIPS te zijn. Een voor-
beeldd van een dergelijk warrig ledenbestand trof men bij de IM U aan. In vele 
landenn had men geen methodologische of logische verenigingen. Op die manier 
hadd men kans, dat de plaatselijke academie van wetenschappen een dergelijke 
positiee op ging eisen of een afvaardiging wenste te installeren, en voor men het 
weett zit men op die wijze opgescheept met filosofen, sociologen en andere in 
Bethss ugen voor dit doel onbekwarnen maar dan wel stemgerechtigden. Op die 
wijzee was het, wederom volgens Beth, mogelijk de sectie PS van de UIHPS te 
infilteren.. Dit soort lieden vindt elkaar zeer snel, en voor men het weet wordt 
menn opnieuw opgescheept met intr iganten en samenzweringen.142 Ook in de 
Verenigdee Staten was dergelijk gevaar aanwezig, en al snel wist Beth zich in de 
positiee van adviseur op de achtergrond te brengen. Men had daar te maken met 
dee National Academy of Sciences, de Nat ional Science Foundation en de Na-
tionall  Research Council als adviserende l ichamen, en een tegenstelling tussen (i) 
dee ASL en (ii ) de Philosophy of Science Association [PSA] gecombineerd met de 
Historyy of Science Society.14"1 De PSA eiste de belangrijkste plaats op binnen de 
toekomstigee Amerikaanse PS-sectie. Di t was tegen de zin van de afgevaardigde 
vann de ASL, de door Beth bijgestane A. Tarski .1 44 Tarski bracht naar voren, dat 

1 411 Om dit beter duidelijk te maken zou er helaas veel meer dan de hier beschikbare ruimte 
nodigg zijn. Het materiaal is wel aanwezig binnen het Beth Archief. 

M2Brieff  Beth A. Tarski, 14 oktober 1957; algemeen rondschrijven Betli van 28 juni 1956 
(overr de onbetrouwbaarheid van de historici). 

I 4 3I nn zekere zin verzwakte de internationale status van de ASL de positie binnen een louter 
Amerikaansee vertegenwoordiging. Anderzijds bestond het grootste deel van het ledenbestand 
vann de ASL uit Amerikanen. Een verdere verzwakking van de positie van de ASL had als 
oorzaak,, dat zij als internationale organisatie al in de PS-sectie van de UIHPS zat. Ten onzent 
werdd alles in gezapige rust geschikt binnen het overkoepelende UIHPS-comité bestaande uit 
A.. Heyting. H. Freudenthal, P.H. Brands en kolonel P.W. Scharroo (zie brief H. Freudenthal 
Beth.. 16 jul i 1958. (Utrecht)). 

144Dezee bijstand door Beth was niet zo vreemd: Beth had vele malen de ASL vertegenwoor-
digdd bij vergaderingen en had bovendien bestuurlijke functies binnen de PS en de UIHP. Beth 
gingg er toe over om een brief (Beth A. Tarski, 24 mei 1956) voor algemene circulatie te 
schrijven,, waarin hij aangaf hoe de UIHPS in elkaar zat. Beth vermelde daarin dat de ASL 
niett volledig de PS-werkzaamheden van de UIHPS in de VS dekte;. Volgens Tarski was dit. 
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dee PSA niet veel te betekenen had en eigenlijk de ASL alles vertegenwoordigde. 
Opnieuww onderkende Beth in deze gang van zaken, dat methodologie en logica 
alss 'semi serious domains' beschouwd werden.145 Maar door stug aanhouden 
vann Tarski, die niet geheel zonder macht was vanwege zijn positie binnen de 
UIHPS,, viel de uitslag van de stemmenverhouding tenslotte beter uit.146 

Naa al deze perikelen was de weg vrij voor subsidie-tochten. Tarski bleek zeer 
handigg te zijn in het verkrijgen van geld voor logica ten nadele van subsidies voor 
anderee afdelingen zoals wetenschapsfilosofie. Toegegeven moet worden, dat de 
anderenn in de loop der tijden zo hun rooftochten gehouden hadden. Wel viel al 
snell  op bestuurlijk vlak het verschil op tussen de Amerikanen en de Europeanen. 
Dee Amerikanen bezetten een belangrijke positie, maar controleerden niet alles. 
Bovendienn waren zij nogal open en wensten zich aan de reglementen te houden. 
Inn Europa werd nog steeds veel in achterkamertjes ben petit comité' afgehandeld, 
dee Europeanen hadden de meeste stemmen en de afstand tussen de Amerikaanse 
bestuurlijkee minderheid en de Europese meerderheid bedroeg duizenden kilo-
meters.. Dit gaf aanleiding tot wrijving, ook tussen Beth en Tarski. 

Ditt bleek al snel. Men had binnen de PS de oude statuten van de UIPS bij te 
schavenn vanwege de veranderde opzet (binnen de UIHPS). Dit zou op 10 septem-
berr 1958 te Brussel moeten geschieden in een algemene en door tal van natio-
naliteitenn te bevolken vergadering. Zo geschiedde, helaas bleek al snel dat door 
onzorgvuldigg handelen van de notuliste, G. Willame, alle officiële en door de ver-
gaderingg bekrachtigde besluiten waren zoekgeraakt. Blijkbaar oudergewoonte 
gingenn met instemming van de secretaris J.-L. Destouches de penningmeester 
—— en (voor sommigen plotseling) adjunct-secretaris — E.W. Beth en R. Feys er 
toee over om met zijn tweeën de notulen te reconstrueren. Niet iedereen was het 
hierr mee eens. De toekomstige voorzitter van de PS-sectic (ook dit lag niet meer 
officieell  vast) S.C. Kleene gebruikte zelfs in een afkeurende brief de aanhef: 14 

"Dearr colleagues (Fain tempted to say, Dear Fellow conspirators)." 

Dee door Tarski voorgestelde en door de vergadering bekrachtigde verwijde-
ringg van de AIPS werd daar echter niet meer duidelijk in verwoord. Beth was 
err geen voorstander van en had orn niets meer als bestuurslid met de AIPS te 
makenn te hebben zijn penningmeesterschap laten omzetten in een waarnemend 
penningmeesterschap.. Zo was hij nergens meer verantwoordelijk voor, maar kon 
zichh naar hartelust nog wel met alles bemoeien. 

Dee uiteindelijke bekentenis, dat echt alles weg was, bracht de toekomstige 
PS-voorzitterr en toenmalige ASL-voorzit ter Kleene tot verontwaardiging. Deze 
verbleektee evenwel bij die van Tarski, die zijn aangenomen voorstel ook in een 

juist,, maar het kwalijke gevolg zou zijn. dat men dan zou denken dat de PSA dit wel deed. 
Enn dit was volgens Tarski (brief A. Tarski Beth, 13 augustus 19556) zeker niet waar, en 
derhalvee was Bcths briefte gevaarlijk orn rund te sturen. 

145Brieff  Beth Tarski, 5 oktober 1956. 
1 4 6S.C.. Kleene was al eerder met een ongunstige stemmenverhouding overstag gegaan, maar 

Kleenee werd door Tarski van dubbel spel verdacht: accoord gaan met een slechte vertegen-
woordigingg voor de ASL met de bedoeling, dat de ASL dan niet in de PS zou stappen. Voor 
tegenstandd binnen ASL, zie brief A. Tarski - Beth, 24 mei 1950. 

147Brieff  S.C. Kleene bestuur PS-sectie. 8 januari 1959, (Mahrburg/Lahn). 
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lateree reconstructie-lezing plotseling weggewerkt zag: 
"Fromm Professor Betlrs letters it follows that he decided to distribute the new draft of 
thee Minutes as the final, official text, without getting an approval from those people 
whosee help he sought and used in preparing the new draft. I regard this decision as a 
gravee though unintentional error on the part of Professor Beth, and I urgently appeal 
too Professor Schmidt, the President of our Division, to take necessary steps to correct 
thee error." 

Di tt luidde tevens het einde van de organisatorische bezigheden binnen de 
UIHPSS van de door Tarski's brief beledigde Beth in. Het was echter niet het 
eindee van al zijn organisatorisch werk. Met betrekking tot de al besproken 
oprichtingg van de Centrale Interfaculteiten had hij nog genoeg te doen. 

2.3.44 Beth naar Johns Hopkins 

Inn deze periode viel Beths tweede reis naar de Verenigde Staten. Nu niet naar 
Berkeley,, maar als 'visiting professor' voor logica en wetenschapsfilosofie naar 
Johnss Hopkins University te Baltimore. Beth was daar de eerste (en ter plaatse 
enige)) logicus na het verdwijnen van C S. Peirce in 1884.] y 

Opp 19 januari 1957 ernbarkeerde het echtpaar Beth zich op de Nieuw Am-
sterdamm met het plan om op 28 januari 1957 in Hoboken (New York) aan te 
komen.. Helaas werd het een dag later: 15° "[W] e zijn deze reis geteisterd door 
eenn vliegende storm, waarbij vergeleken de orkaan van December 1951 [Beths 
eerstee reis naar de VS] nog maar kinderspel was. Bovendien begaf de machine 
hett driemaal, waardoor het vaartuig een willoze speelbal van de golven werd." 

Naa New York ging het over Princeton naar Johns Hopkins,151 In tegen-
stellingg tot het bezoek aan Berkeley moest Beth het voor zijn wetenschap nu 
hebbenn van bezoeken buiten de universiteit. Hij nam de gelegenheid te baat 
omm vooral bij zijn kennissen in het oosten langs te gaan.1 52 Daarnaast reed hij 
naarr Californië om Tarski en R. Carnap (Los Angeles) op te zoeken.153 Zij n 
belangrijkstee reis was naar Cornell, I thaca (New York) voor het AM S Summer 
Inst i tutee of Symbolic Logic,154 Afgezien van een door hem te geven lezing over 
intuïtionistischee logica werd daar zijn interesse in mechanisering verdiept. Na 

148Brieff  A. Tarski - bestuur PS, 12 februari 1959. 
149Charless Saunders Peirce, 1839 - 1984, had een positie aan Johns Hopkins tussen 1879 en 

1884. . 
150Brieff  Beth D.K. de Jongh, 4 februari 1957, (Baltimore). 
1 511 In Princeton bezoeken aan S.C. Kleene, G. Kreisel en de rec.ursie-theoreticus 

J.J.C.. Dekker. Diner Kleene: Brief Beth W.V. Quine, 23 februari 1957. (Baltimore) Boven-
dienn had hij daar de door hem van de Amsterdamse natuurkundige J. de Boer voor % 300,-
overgenomenn grijze zes-cylinder zes-zitt.er Chrysler Royal 1949 met 'fluid drive1 in de tegen-
overr het station van Princeton gelegen garage Doten op te halen (brief J. de Boer Beth, 29 
novemberr 1950, (Princeton, Inst. Advanced Study)). 

152Naastt de al eerder genoemden ook H.B. Curry, Hiz, Craig en P. Gilmore (State College, 
Pennsylvaniaa State University). 

I 53Reiss Californië: brieven Beth LM. Bochcnski, 5 mei 1957. (Baltimore). Beth -
W.H.J.. Fuchs. 15 juli 1957 (Ithaca (Cornell) (NY)). Bezoek aan Carnap: brief Beth R. Car-
nap,, 28 jul i 1957 (Ithaca (NY)). 

1544 AMS: American Mathematical Society 
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opp verzoek van H. Gclernter een lezing op het IBM Research Centre te Yorktown 
tee hebben gegeven spoedde hij zich naar New York om zich aldaar op 9 augus-
tuss op de Nieuw Amsterdam in te schepen. Op 19 augustus kwam hij thuis, 
nett op tijd voor het door Heyting georganiseerde colloquium Constructivity in 
Mathematicss van 26 tot 31 augustus te Amsterdam.155 

Eenn staartje had dit gast-docentschap wel. Er werd hem een vast professo-
raatt aan Johns Hopkins aangeboden. Dit weigerde Beth evenals het aanbod van 
'visitingg professor' te Berkeley voor de eerste helft van 1958.156 De gezondheid 
vann zijn vrouw en hemzelf hielden dit tegen. Bovendien had hij weer academi-
schee verplichtingen in Amsterdam, waaronder het in goede banen leiden van de 
opvolgingg van de inmiddels overleden H.J. Pos.157 Wel verscheen Beth in 1958 
tee Edinburgh om een lezing te geven voor het vierjaarlijkse Wereldcongres voor 
Wiskundigen. . 

Hiermee beëindigen wij vooreerst de beschrijving van Beths organisatorische 
bezigheden,, het laatste traject in Beths leven werd bepaald door zijn Euratom-
project.. Hieraan zal in de loop van dit werk een heel hoofdstuk gewijd worden. 

2.3.55 Huiselijke aangelegenheden 

All  deze werkzaamheden van Beth werden steeds afgeremd door zijn, al eerder 
gememoreerde,, niet al te beste fysieke constitutie. Hij had veel last van aan-
doeningenn aan de luchtwegen waaronder astma, bronchitis en longontsteking. 
Ondankss deze aandoeningen was Beth altijd in een walm van sigarenrook gehuld. 
Off  zoals een betrouwbare bron meldde: 'een grote sigaar, waaraan een klein 
mannetjee hing, gehuld in een pak dat waarschijnlijk onder zijn matras gelegen 
had'.. In die tijd werden gezien het voorgaande jammer genoeg de hoogleraren 
hunn vergeten sigarenpijpjes nog achterna gedragen.158 Beth was op zijn tijd een 

1 555 Thuiskomst: brief Beth G. Boas, 3 november 1957; Constructivity: brief Beth 
A.. Tarski. 5 september 1957. 

1 5 6Hett aanbod van Johns Hopkins werd door Beth wel gebruikt als dreigmiddel om de beste-
dingsbeperkingg van ui ju instituut vandaan te houden. Brieven Betb College van curatoren 
UvA,, C april 1957 (Baltimore); Curatoren UvA Beth, 17 april 1957. Berkeley: brieven 
A,, Tarski - Beth, 24 mei 1957. University of California - Beth. 3 september 1957. Beth niet 
naarr Californië: Telegram Beth L. Constant (Dean UC Berkeley), 29 november om 20 uur 
23. . 

157Brieff  Beth - A. Tarski, 15 oktober 1957. Teveel onbekwamen probeerden zich in de 
stoell  van Pos neer te vleien. Hierdoor voelde Beth zich in zijn positie bedreigd. Het werd 
uiteindelijkk een harde strijd, waaruit de door Beth aangedragen J. Staal, een wijze uit In-
diaa en vroegere leerling van Beth, als overwinnaar te voorschijn kwam — ten detrimente 
vann de hegelianen. Dit had wel een andere omschrijving van de leeropdracht tot gevolg. 
Vann 'Geschiedenis en systematiek der nieuwere en nieuwste wijsbegeerte1 in 'Systematiek der 
wijsbegeertee en algemene wijsbegeerte (waarbij inbegrepen vergelijkende wijsbegeerte)'. Of 
zoalss in de brief H. Oldewelt (hoogleraar wijsgerige anthropologic) aan Beth en W. Wiersma 
(hoogleraarr filosofie van de klassieke oudheid) van 10 november I960 puntig opmerkt werd: 
"Eistt de tot nu toe vigerende opdracht dat men achter zich kijk t om voorwaarts te kunnen 
gaan,, Staal realiseert de andere methode: dat hij rondom zich ziet." 

158Brieff  M E. 't Hart (KNAW) - Beth, 10 april 195C: "Uw sigarenpijpje gaat hierbij. Het 
iss in de zaal gevonden." Beths bestellingen waren niet misselijk. Zo werd door hem bij de 
Tabakss en Sigarenfabriek Scharijvel op 16 januari 1958 weer eens een bestelling van 300 stuks 
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liefhebberr van de goede zaken des levens, naast zijn sigaren een smakelijk diner 
enn een goede wijn — hiervan zijn vele schriftelijke getuigenissen in het archief 
tee vinden. De pot van de Beths viel altijd in de smaak. Als Kleene weer eens 
voorr enige tij d in het verzuurkoolde Duitsland was beidde hij ongeduldig de tij d 
tott hij weer bij Beth de overheerlijke éénpansgerechten naar binnen kon smikke-
len.1 599 Buiten zijn werk om was Beth een liefhebber van klassieke muziek. Zelf 
speeldee hij viool, zijn vrouw zong.1 60 Zij n liefde voor de muziek ging tot en met 
hett romantische repertoire. Beths protesten tegen het opnemen van de stuitende 
atonalee muziek van na de eeuwwisseling in de klassieke abonnementsseries van 
hett Concertgebouw zijn echter op niets uitgelopen. 

Dee oorzaak van Beths ziekteverschijnselen valt misschien op te maken uit de 
brieff  die zijn huisarts D.K. de Jongh aan Beth verstrekt had voor liet geval hij 
opp reis ergens last van kreeg en daardoor een ar ts zou moeten raadplegen: 161 

"Thee background of his asthma is chronic nervous stress in a highly intelligent 
mann who constantly produces an almost incredible amount of work." Het is 
natuurl i jkk maar de vraag of dit een juiste diagnose was. Bovendien had Beth 
all  als kind erge last van de luchtwegen. Beths slechte gezondheid valt ook af te 
lezenn uit de al genoemde brief aan A.H. Fraenkel, waarin Beth de lange periode 
vann niet direct wiskundig bezig zijn verklaart: 16~ "another factor is probably a 
considerablee improvement in my state of health, which previously did not allow 
mee to concentrate on mathematical problems as long as seems to be necessary 
i nn most cases. When I met with the Padoa problem I decided to use it as a test 
case,, and the result has been certainly encouraging." 

Hett fysieke gestel van Beth is zelfs een keer uitgespeeld bij een poging orn 
hemm als 'visiting professor' in Aust in (Texas) aan te trekken. Niet alleen werd 
hemm daar toe een riant salaris aangeboden, tevens werd door J.R. Silber vermeld, 
datt men in Austin te maken had met een goed kl imaat voor astma-li jders.163 

Overr Beths psychische gestel kan gezegd worden, dat hij de indruk geeft over 
hett algemeen een aimabel mens te zijn geweest. Toch werden er wel eens mensen 

No.. 48 Maestro Noble geplaatst. 
1 599 Afspraak éénpansgerecht. op 8 april 1959 om 18.00 uur: brief S.C. Kleene Beth, 23 maart 

1959,, (Marburg/Lahn). 
i(iOy ej ee gez(.iiig t; sarneiizijiis van Beth niet zijn vakbroeders uit binnen- en buitenland werden 

doorr haar opgeluisterd. 
161Verklaringg D.K. de Jongh. dd. 5 december 1951. 
162Brieff  Beth - A. Fraenkel, 31 januari 1954. 
163Brievenn J.R. Silber (Chairman Department of Philosophy, Univ. Texas, Austin) - Beth, 

11 april 1963; afwijzing door Beth: Beth Silber, 27 april 1963. Indertijd had Silber van 
R.. Montague vernomen, dat Beth aan deze kwaal leed. 

Niett alleen Beth had met oneigenlijke kwalificaties te maken, ook Bochenski. Carnap had 
zichh er voor ingezet een Flint professorship bij filosofie aan de UC Los Angeles voor Beth los 
tee krijgen. De buit ging echter naar Bochenski, volgens Carnap in zijn brief van 3 januari 1858 
(Loss Angeles) aan Beth vanwege: "Among the other reasons the department was intrigued 
withh the fact that Bochenski is a specialist, on dialectical materialism and has proposed to 
lecturee about this here. Since, due the strange political situation. American professors shy 
awayy from giving such courses, having it come from an absoluteley 'safe' source (in priest's 
robes!)) has its great attraction.,1 Bedoeld is de periode net na die, waarin het duo Nixon 
McCarthyy opereerde. 
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doorr zijn optreden geërgerd, zoals P.H. van der Gulden in 1939 opmerkte: 164 

"Misschienn — houd mij dit ten goede — is je toon soms reden, dat sommige 
liedenn zicli nodeloos geprikkeld voelen: je hebt wel eens de allure of ji j alleen 
alless al doordacht en afgedaan hebt, die mij amuseert, maar die anderen — niet 
alleenn Franken, ik weet 't — soms zeer hindert ." 165 

Zelfkritiekk op eigen handelingen of denkbeelden was soms niet Beths sterkste 
punt,, laat staan het accepteren van krit iek van anderen. Duidelijk kornt dit 
naarr voren bij zijn houding op een recensie in de J.S.L. met betrekking tot zijn 
eigenn werk. Dit werd door hem wel zeer uitvergroot door zijn krit iek op het 
redactionelee beleid van de J.S.L., dus op A. Church.3 66 Na vele brieven niet zijn 
grievenn aan tal van personen nam Beth afscheid van zijn redactionele werk als 
'consultingg editor' en recensent voor de J.S.L. Aan hem waren niet de woorden 
vann Kleene besteed: 167 "I t is my impression that in America it is the custom 
too have more give and take in criticism between recognized scholars, wi thout 
offensee being given or prestige being damaged, than in Europe." En zeker niet 
Church's:: , 68 "Frankly, a man who publishes his work thereby submits i t to 
generall  opinion, and must be prepared to find that some opninions at least are 
nott in accord with his own." 

Bethh kon zich bovendien bij tij d en wijl e zeer kwaad maken, of om in de woorden 
vann hemzelf in een brief aan S.C. Kleene te spreken: 169 "I t is a fact that under 
certainn circumstances I am liable to extremely violent reactions, but resentment 
off  the durable kind is rare; this develops only in those cases in which I am sure 
thatt there is a definite intention to harm. I may add that, in these cases, I 
usee not to show my reactions and pat ient ly wait for a chance to retal iate." Di t 
laatstee is natuurlijk wel de handelswijze van elk verstandig mens, alhoewel Beth 
wellichtt al te vaak samenzweringen jegens zijn persoon en werk vermoedde. In 
dee loop der tijden zou dit hem toch nogal wat ruzies bezorgen. 

Daarnaastt had hij in zijn eigen werk een gedrevenheid, die hem wellicht wel 
eenss al te snel tot publiceren bracht. Al s een kenmerkend citaat kan het volgende 
gekozenn worden: 17° "M y main objection is that it [JSL] publishes so slowly 
whichh is quite contrary to my temperament." Men kan hierbij opmerken, dat dit 
niett alleen op ingestuurd materiaal sloeg, maar ook betrekking had op zijn nog 
aann het papier toe te vertrouwen denkbeelden. Zijn bij andere Nederlanders, 
waaronderr Po,1 71 verbazing wekkende grote productiviteit op het gebied van 

l t i4Brieff  P.H, van der Gulden Beth, 13 julil93{?)9, (Amsterdam). 
11 ü5Franken was de promotor van Beth. P.H. van der Gulden haalde zijn amusement overigens 

vann twee kanten: achter Beths rug stookte hij hij Franken. 
1 6 öBethh wilde bovendien wetenschapspolitiek gaan bedrijven d.m.v. de JSL, iets waarvan 

Churchh niet. gediend was. 
: 67Brieff  S.C. Kleene Beth. 10 jul i 1951 
l ö8Brieff  A. Church Beth, 11 maart 1949 
l t i9Brieff  Beth S.C. Kleene, 19(?). Bij deze brief geen datum, maar wel geschreven (en 

verstuurd??)) naar aanleiding van onenigheid met A. Church over het redactionele beleid van 
dee JSL, i.h.b. over de recensies. 

170Brieff  Beth - A. Tarski. 29 mei 1953. 
171Brieff  H.J. Pos Beth, 23 mei 1950, (Haarlem). 
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dee geschiedenis en de wijsbegeerte der wiskunde werd volgens Beth1 72 door 
dee volgende zaken vergemakkelijkt. Bij alles wat hem interessseerde en wat 
hijj  bestudeerde maakte hij altijd uitvoerige aantekeningen. Daarboven voelde 
hijj  een sterke drang om mee te werken aan verspreiding van denkbeelden, die 
hemm belangrijk voorkwamen. Ethische motieven, inzonderheid een gevoel voor 
verantwoordelijkheidd en rechtvaardigheid speelden volgens hein eveneens een 
regulerendee rol. 

2.44 Lange noten 

Tarsk ii  en de leer  van de p r io r i te i ten . Volgens Staal (1965) vond de eerste 
ontmoetingg van Beth met Tarski plaats gedurende de Entretiens d'Amersfoort in 1938. 
Volgenss Beths Curriculum Vitae en Beth (196üft) al een jaar eerder te Parijs. Dit zal 
well  het Congres Descartes van 1 6 augustus 1937 geweest zijn. Beiden gaven daar een 
lezing.. Zijn eerste aanvaring met Tarski had Beth in 1937.173 Hierin onderhield Tarski 
Bethh over prioriteiten. Ook met betrekking tot Carnap (en Kurt Gödel. 1906 1978) 
hadd Tarski blijkens die brief zo zijn grieven: "Auch der Satz über die Widerspruchs-
freiheitt der Logik mit dem Unendlichkeitsaxiom (also der klassischen Analysis), der 
Satz.. den Sie Carnap zuschrieben und der nur mit Hilfe sehr starker Mittel begründet 
werdenn kann, stammt von mir — ich habe ja hauptsachlich zu diesem Zweck die 
Wahrheitsdefinitionn konstruiert. Das Ergebniss stammt von 1929 (also noch vor den 
Ergebnissenn Gödels), ich habe darüber noch im J. 1930 in polnischer Sprache und 
inn 1932 in deutscher Sprache berichtet." 174 G. Gentzen merkte naar aanleiding hi-
ervann op: 175 "Mi t der Widerspruchsfreiheit der Stufenlogik is es mir leider ebenso 
ergangenn wie Ihnen; ich erfuhr namlich nachtraglich, dass im wesentlichen dasselbe 
schonn in einer alteren Arbeit von Tarski, 'Einige Betrachtungen über die Begriffe der 
u>-Vollstandigkeit',, Mhf. f.Math. u. Phys. 40, 1933, S. 97 112, durchgefuhrt wurde." 

C o m m i s s iee Hoger  Onderw i j s , Sassen. Notulen 13e vergadering van de cie. 
Hoger-Onderwijs:: 17tj "Wat betreft de wijsbegeerte deelt professor Sassen mede, dat 
dee bedoeling is dat hiervoor een vakopleiding komt in de Centrale Interfaculteit. Voor 
eenn eigen candidaatsexamen wordt de studie in de wijsbegeerte een echte vakstudie, 
aansluitendd bij de vakstudie in elk der faculteiten. Hier wordt dus gebroken met het 
svsteemm van het geldende statuut, dat elk candidaatsexamen tot een doctoraalexamen 
wijsbegeertee toegang geeft. Prof.dr Lam [gast van de RU Leiden] acht deze opzet wel 
aanvaardbaar." " 

172Brieff  Beth H.J. Pos, 24 mei 1950. 
173Brieff  A. Tarski Beth. 19 februari 1937, (Warszawa). 
1 7 i l19322 in deutscher Sprache': bedoeld is Tarski's artikel, dat in de brief van Gentzen 

vermeldd wordt,. Beths artikel onder Tarski's vuur is Beth (1938). 
1T5Brieff  G. Gentzen Beth, 12 december 1936. (Gottingen). Veel extra's gaf het. artikel 

vann Beth nu ook weer niet zie hiertoe ook Church (1937). Later kon Beth op zij» beurt. 
m.b.t.. dit onderwerp gaan terechtwijzen: Kreisel (19546) sloeg Beth over en schreef alles aan 
Setsuyaa Seki toe (brief Beth Kreisel, 24 april 1954). Beth bad succes: ee» erratum door 
Kreisell  in Mathematical Reviews 15, p. 1139. 

1 7ee Notulen 13e vergadering va» de commissie voor Hog er-Onderwijs, tezamen met de voorzit-
terss van de faculteiten Wis- en Natuurkunde, op 20 december 1951 ten departemente. 
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Hiernaastt kan men het Rapport van de Commissie voor Hoger-Onderwijswetgeving 
leggen:: 17T "De in het eerste lid bedoelde scholen zijn voor het afleggen van de examens: 
[.... ] in de centrale interfaculteit de afdeling A en de afdeling B van een gymnasium, 
dee hogere burgerschool A en de hoger burgerschool B, met dien verstande dat tot de 
examenss in de wijsbegeerte alleen het eindexamen in de afdeling A van een gymnasium 
toegangg geef." 

Enn tenslotte het commentaar in de brief van de nu sterk door Beth gewantrouwde 
enn zeker niet meer als neutraal tussenpersoon geziene Sassen: 17s "In het door de 
Commissiee Hoger-Onderwijswetgeving aan de Voorzitters van de faculteiten wis- en 
natuurkundee voorgelegde ontwerp-statuut voor die faculteit was in de lijst der hoofd-
vakkenn bij het doctoraal examen wis- en natuurkunde de wijsbegeerte weggelaten; 
dee vergadering van 20 December 1951 heeft daartegen geen bezwaar gemaakt." Dit 
wass net het gebied, waaraan Beth zijn bestaansrecht binnen Wis- en Natuurkunde 
ontleende. . 

H o g err  Onderw i j s -we t, C .G. van Arke l , A . H e y t i n g . Brief C.G. van Arkel 
(voorzitsterr Faculteit Wis- en Natuurkunde, Univ. van Amsterdam): 179 "Zoals bekend 
werpenn de onderzoekingen over de grondslagen der wiskunde, evenals de relativiteits-
theoriee en de quantenmechanica een geheel nieuw licht op de kennistheorie en de Logica 
enn hebben zij daardoor ook [op] andere delen der Wijsbegeerte diepgaande invloed. 
Omm over deze zelfstandig te kunnen oordelen is het niet voldoende, van de resultaten 
derr moderne theorieën uit populaire uiteenzettingen kennis te nemen, maar is het 
noodzakelijk,, deze theorieën met inbegrip van het omvangrijke wiskundige apparaat 
tee beheersen, hetgeen alleen bereikbaar is voor hen, die de HBS-B of Gymnasum-B 
hebbenn gevolgd. Nederland neemt, wat betreft de Wijsbegeerte der exacte wetenschap-
pen,, een eervolle plaats in, die het zal verliezen, als de in artikel 91h voorgestelde 
regelingg ingevoerd wordt. De beoefening der Wijsbegeerte zal dan van de meest 
actuelee problemen worden afgesneden. De tegenstelling tussen de beoefenaren der 
exactee wetenschap en die der Wijsbegeerte, die in de laatste decenia bezig was, over-
brugdd te worden, zou opnieuw worden verscherpt, hetgeen zowel voor de studie der 
Wijsbegeertee als voor die der exacte vakken een nadeel zou zijn" 

Dee brief van van Arkel had precies zo door Beth opgesteld kunnen zijn. Heyting 
gaff  als antwoord op de brief van Sassen van 23 juni 1953 naar hemzelf en Beth: 180 "De 
thanss voorgestane regeling maakt de wijsbegeerte tot een vak naast vele andere vakken. 
Inn plaats van ze te verheffen tot de plaats, waar diepere bezinning op de waarde en 
dee draagwijdte van de op alle gebieden van wetenschap verkregen resultaten mogelijk 
wordtt gemaakt. Daardoor wordt de instelling der Centrale Interfaculteit, die ik als 
eenn grote vooruitgang heb beschouwd, voor mij vrijwel waardeloos." 

B e t hss maatschappe l i j ke s te l l i ngname. Beth had ook buiten de wetenschap 
weinigg op met een verengde dogmatische houding, hetgeen o.a. uit het volgende citaat 

177 Rapport Cie. Hoger-Onderwijs wetgeving, ingesteld bij beschikking van de minister 
vann Onderwijs, Kunsten en We ten schapen, van 18 Mei 1949. No. 98527, Afd. H.O.W.. V 
Gravenhagee (Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf), 1951: Afd. III . Hfdst. II , art. 91. 

178Brieff  F.L.R. Sassen Beth. Heyting, 23 juni 1953, (VGravenhage).) 
1'9Brit i ff  C.G. van Arkel - Voorzitter Commissie HO-wetgeving, 14 mei 1952. 
l s 0Brieff  A. Heyting F.L.R. Sa-ssen. 7 juli 1953. (Laren). 



2.4-2.4- Lange noten 47 7 

blijkt :: 1S1 "Di t geldt ook voor het volgende punt, dat ik echter wel moet aansnijden, 
omdatt dienaangaande onzekerheid en misverstand is gebleken. Ik ben Nederlands 
Hervormdd opgevoed en door een predikant van de ethische richting 'aangenomen1, 
maarr zou nu niet meer als lid van een kerkgenootschap willen worden aangemerkt. 
Ditt vloeit voort uit twee overwegingen. 

Tenn eerste voel ik niets voor de in de N.H. Kerk ingevoerde (resp. weer effectief te 
maken)) leertucht. Ten tweede heb ik een afkeer van het bestaan van kerkgenootschap-
pen,, gefundeerd op een gefixeerde domatiek (dit is een geïmproviseerde formulering), 
diee altijd tot schismatiek en sectarisme moet leiden. 

Wanneerr ik, anderzijds, de mensen in Christenen, Joden, Boeddisten, [... ] zou 
moetenn indelen, dan zou ik me zonder aarzeling tot de Christenen rekenen. Dit geldt 
overigenss voor velen van hen, die men thans als Humanisten aanduidt; voor het Hu-
manismee voel ik dus niet, al kan ik het bestaan van de beweging begrijpen." 

Opp maatschappelijk gebied liet Beth zich zien als liberaal, socialisme en commu-
nismee hadden niet zijn voorkeur: 182 "In het sociaal politieke vlak ben ik fel gekant 
tegenn extremistische doctrines als fascisme en communisme maar sta ik ook zeer kri-
tischh t.o. van het socialisme in het algemeen, dat 1° deze doctrines naar mijn mening 
heeftt voortgebracht en 2° ook in zijn gematigde vormen de vrijheid in gevaar brengt/' 
Voorr Beths opvattingen omtrent het begrip van vrijheid kan men wellicht terugver-
wijzenn naar sommige denkbeelden van de door Beth zo bewonderde K.R. Popper. 
Datt de Universiteit van Amsterdam soms als een rode of een Leninistische universiteit 
omschrevenn werd vond Beth niet erg prettig zoals blijkt uit zijn reactie op de brief van 
H.. Reith.184 

Bethss houding in de Tweede Wereldoorlog is al voldoende besproken in dit hoofd-
stuk.. Over zijn houding met betrekking tot de in zijn tijd spelende Indische kwestie 
valtt weinig te zeggen, brieven van zijn hand ontbreken. 

1811 Brief Beth - F.L.R. Sassen, 11 november 1958. 
1822 Brief Bc;th F.L.R. Sassen, 11 november 1958. 
183Ziee hiertoe Beths recensie van Poppers De vrije samenleving en haar vijanden, 1 en 2: 

Vijandenn der vrij e samenleving, Sociale ingenifiurskunst, in Elseviers Weekblad van 12 mei 
1951. . 

184Brieff  H. Reith (Dean filosofie, Notre Dame U.) - directeur filosofie üvA. 17 februari 1959, 
(Notree Dame): Beth H.M.J. Oldewelt, 2 maart 1959; Oldewelt Beth, 1 maart, 1959, 8 
maartt 1959. 
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