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(Communlcated at the meeting of January 29. 1949.) 

In een vroegere mededeeling 1) is de onwaarschijnlijkheid toegelicht. 
dat voor het continuum de constructieve orderelatie 0> en de negatieve 
orderelatie > ooit aequivalent zouden kunnen blijken. In het volgende zal 
worden aangetoond. dat het blijken dezer aequivalentie zelfs contradictoor 
is. 

Hiertoe herinneren we aan de in een andere vroegere mededeeling 2) 
gegeven definitie van een aanstuiving als vereeniging r van een positief 
convergente fundamentaalreeks van van elkaar verwijderd liggende reëele 
getal!en cd r). C2 (r) • .... de telgetallen der aanstuiving. en hun van iedere 
c" (r) verwijderd onderstelde limiet c.( r). de kern der aanstuiving. Een zoo~ 
danige aanstuiving zullen we in het bijzonder links gevleugeld resp. rechts 
gevleugeld noemen. als voor iedere 'JI de relatie c" (r) <0 c (r) resp. voor 
iedere 'JI de relatie c,,(r) 0> c(r) geldt. Verder zal. als de fundamentaal~ 
reeks cdr). C2(r) .... de vereeniging is van een fundamentaalreeks van 
linksche telgetallen ldr). 12(r) • .... die alle <0 dr) zijn. en een funda~ 
mentaal reeks van rechtsche telgetallen ddr). d2(r) • .... die alle 0> c(r) 
zijn. de betrokken aanstuiving tweevleugelig worden genoemd. 

Zij a een wiskundige assertie. Dan kan het scheppende subject in ver~ 
band met a en met een aanstuiving r naar het volgende voorschrift een 
onbegrensd voortschrijdende sequentie R(r. a) van reëele getallen Cl (r. a). 
C2 (r. a) • ... creëeren: Zoo lang bij de keuze der Cn (r. a) aan het scheppende 
subject niet de juistheid. resp. noch de juistheid noch de absurditeit. van a 
is gebleken. wordt iedere Cn (r. a) gelijk aan c(r) gekozen. Zoodra echter 
voor r = 1 vóór de keuze van Cr (r. a) of voor r> 1 tusschen de keuze 
van Cr-1(r. a) en die vaIi c,(r. a) aan het scheppende subject de juistheid. 
resp. hetzij de juistheid hetzij de absurditeit. van a is gebleken. wordt zoo~ 
wel Cr (r . a) als voor ieder natuurlijk getal 'JI ook Cr+" (r. a) gelijk 
aan c,(r) gekozen. Deze sequentie Q(r. a). resp. R(r. a). convergeert 
positief tot een reëel getal C(r. a). resp. D(r. a). dat een conditioneel 
dempingsgetal van r door a. resp. een direct dempingsgetal van r door a. 
zal worden genoemd 3) . 

1) Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch .. Amsterdam. 51. p. 963 (1948). 
2) . Ibid. 51. p. 1239 (1948) . 
3) Voor een nog niet toetsbaar gebleken a werd het begrip van direct dempingsgetal 

van" door a onder den naam van dempingsgetal van" door a reedll l.c. 2 ) ingevoerd. 
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Evenzoo kan het scheppende subject in verband met a en met een twee~ 
vleugelige aanstuiving r naar het volgende voorschrift een onbegrensd 
voortschrijdende sequentie S(r. a) van reëele getallen wdr. a). W2(r. a) • ... 
creëeren: Zoolang bij de keuze der Wn (r. a) aan het scheppende subject 
noch de juistheid noch de absurditeit van a is gebleken. wordt iedere 
Wn (r. a) gelijk aan c(r) gekozen. Zoodra echter voor r = 1 vóór de keuze 
van Wr (r. a) of voor r> 1 tusschen de keuze van Wr_l(r. a) en die van 
(JJr (r. a) aan het scheppende subject de juistheid van a is gebleken. wordt 
zoowel wr(r. a) als voor ieder natuurlijk getal 'V ook Wr+ .. (r. a) gelijk aan 
dr(r) gekozen. En zoodra voor s = 1 vóór de keuze van ws (r. a) of voor 
s> 1 tusschen de keuze van Ws-l(r. a) en die van Ws (r. a) aan het schep~ 
pende subject de absurditeit van a is gebleken. wordt zoowel w. (r. a) als 
voor ieder natuurlijk getal 'V ook w.+ .. (r. a) gelijk aan l.(r) gekozen. 
Deze sequentie S(r. a) convergeert positief tot een reëel getal E(r. a). dat 
een tweezijdig dempingsgetal van r door a zal worden genoem<i. 

We beschouwen thans voor ieder natuurlijk getal 'V de h~intervallen 

k~. k~ •...• k~~l. d.w.z. de van links naar rechts geordende ).(4Y+1)~intervallen. 
welker doorsnede met het eenheidscontinuum (d.w.z. de soort der reëele 
getallen :> 0 en <:: 1) een À-interval bevat. Dan valt het eenheidscontinuum 
samen met de "puntwaaier" ]. d.w.z. met de soort der onbegrensd voort~ 

schrijdende sequenties kr,l• k!jJ, k'fsl, ... , die telescopisch zijn. d.w.z. waarbij 
ieder volgend interval in engeren zin binnen het er aan voorafgaande ge
legen is. Zij { een willekeurig punt van ]. verstaan we onder al de assertie. 
die ( rationaal verklaart. en beschouwen we de soort e der sequenties 
R(r. al) en de soort b der correspondeerende directe dempingsgetallen 
D (r. al). waarbij r steeds voorstelt de aanstuiving met kern 0 en telgetal
len 2- n (n = 1.2 •... ). doch { vrij varieert binnen ]. met dien verstande 
dat het ndc element k<;;nl van ( steeds na Cn(r. al) doch vóór Cn+l(r. al) 
wordt gekozen. 

Zouden nu te eeniger tijd de orderelaties 0> en > voor het continuum 
aequivalent blijken. dan zou daarmee in het bijzonder voor elk element e 
van b zijn gebleken. dat het 0> 0 is. dus zou aan elk element e van been 
zoodanig natuurlij'k getal n(e) zijn toegewezen. dat e 0> 2- n(t) is. dus zou 
tevens aan elk element p van e een zoodanig natuurlijk getal n (p) zijn 
toegewezen. dat bij de keuze van het n(p)de element van p. dus ook bij de 
keuze van het n(p)de element van het p bepalende element {(p) van ]. 
hetzij de rationaliteit hetzij de irrationaliteit van {( p) is gebleken. Aldus 
ware aan een willekeurig element ( van] een zoo danig natuurlijk getal 
n (f) toegewezen. dat bij de keuze van het n (f) de element van { hetzij de 
rationaliteit hetzij de irrationaliteit van { is gebleken. Wegens de waaier~ 
structuur van] zou dan bij variatie van ( binnen] voor n (f) een natuurlijk 
getal m als maximum kunnen worden aangewezen 4). D.w.z. voor ieder 

4) VgI. het Mathem. Annalen 97, p. 66. bewezen Th e 0 rem 2. 
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element f van J zou bij de keuze van k~m) hetzij de rationaliteit hetzij de 
irrationaliteit zijn gebleken, hetgeen klaarblijkelijk contradictoor is voor 
alle elementen f van J, die bij de keuze van k~m) hun volle voortzettings~ 
vrijheid, inclusief vrijheid tot latere vrijheidsbeperking, hebben behouden. 

Ook van sommige andere in de klassieke wiskunde aangenomen aequiva~ 
lenties kan door toetsing aan passende soorten van dempingsgetallen van 
aanstuivingen, als boven gedefinieerd, worden aangetoond dat ze niet 
alleen onjuist, doch tevens contradictoor zijn. 


