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INTUITIONIST IS CHE WISKT.Th"DE __ ,.._ - - __ , __ . . 

1. In de intuttionistische wiskunde bescbouwen wij v'iisku.ndige 

systemen, die wij in onze geest opbouwen. De vraag, of zulk ecL 
systeem oak onafbankelijk van die opbouw bestaat, mag geen rol 
spelen in de bewijzen. 

W-ij beginnen met bet stellen van een eenheid en een da.arva.n 
onderse-~eide'1 '"'£➔nheid; de herhal-ing van dit proces levert de rij 
de:r natnurlijl-:e getallen .. 
2. aEen get3.l met c1e eigenschap E bestaat" betekent:. ttWij kun

nen een get"l-1 met de eigensohap E construeren". "Een getal met 
cJe eigetschaJ :8 cestae:t niet (kan niet bestaan)" betekent: 1tt":i-;: 

de onde:rstell:i.ne; 1 d3.t een getal met de eigenschap E gevonden 

zou z ijn, k::i:1.:ym wij een contradict ie af leiden". Er is geen re-
den om aan te nemen, dat altijd een van die twee uitspraken jujst 
is. Zelfs als de tweede onjuist is, mag men niet beweren, dat de 

eerste juist i.s. 
3. De rekenkunde der gehele en meetbare getallen geeft geen 

moeilijkheden. De definitie van bet begrip "re~eil getal" moet 
een kleine wijziging ondergaan. Men kan ze bijv. als volgt gevcn. 
Onder een Ak-interval verstaa.l'.l wij een interval (a/2k+i, a+2/2k+.,i),. 

a en k geheel. Een reeel getal i~ een onbepaald voort te ·zetten 
rij• van ). -intervallen, waarvan elk binne.n het troorgaande J.igt. 

Twee reele getallen zijn gelijk (iX=/3) als binnen ieder inter\"aJ. 

van o<.. een interval van j:> ligt: zij zijn van elkaar venrijderd. 

( 0( #(!::,), als ecn interval van· Q(. en een van{!> buiten elkaar liggi::.,};'l, 
Stelling 1. Twee re~le getallen, die niet van elkaar vc1'·wi.j"'· 

derd kunnen zijn, zijn gelijk. 
Stelling 2. Uit 04. j/3 volgt, dat voor ieder re~el get al {J of 

O{ # ¥ ,. 6f f6 -# t . 
De deli.rig kan a.lleen gedefinieerd worden voor bet gcval, 1~.:'. 

de deler van nul verwijderd -is. Overigens gelden de gowone regciY 

voor de hoofdbewerkingen. Als <:x f Oen /3 fot dan is fi-~f O • Mr-,;: 

als ex#·. = O, da.n mag. men niet .zoggen, dat of ~ = 0, of fv = 0 • 



-2-
4.. In de d:riehocken ABC en DEF zij a=1-p, b=t, o=1+p, d=1-q, 
e::::1, f=1+q. Hier is p do limiet van de geta.llenrij (:pn), waar-
. -n in Pn = 2 wanneer onder· de eersto n decimale.n van -rt"" geen dric 
opcenvolgende zevens voorkomen, maar p = 2-k, ala dit wel bet . .n 
geval is, en k bet rangnunnner van de laatste 7 uit bet ee~sto 
drietal voorstelt. q is evenzo gedefinieerd ,- met dit ver.sohil, 
dat in het laatate geval, als bovendien k oneven is, qn = -z-k_ 
cos-teld wordt. a+c = d+f, ac = df, dus hook B = hoek Ds ook is 
b = d, maar mon 1nag niet bewercn, dat .llABC ~ 6DEFJ wel, dat 
bet onmog8lijk is, dat zij niet congruent zijn •. 
5. De asrichtingen van do kegelsnedc ax2 + 2bxy + cy2 = 1 
worden bepaald uit tg 2~= a ~bo• Dit gaat, ala b 4f:·O of a=-Jf::c, 
ma.ax niet in hot volgende voorboold: x2+ y2 + (px + ry)2 = 1, 
waarin p dezelfdc betekenis heeft ala onder 4, en r analoog ge
definieerd wordt met 8 in plaats van 7. 
6. n · linf;aire vcrgelijkingon met n onbeko.nden ku.nnen met de 
regel van Creamer opg::::lost worden, als hun determinant d 4i=o. Dez~"J · 

O}?lossing (x1 = a1 , •••••••• , xn = bn) is de enige in vorsoherpte. 
z~n: G?ldt voor nir..stGns een index k, dat bk# 8k, dan is voor 
x1 = b1 , ...... , .x:n = bn minstens een linkerlid van bot correspon-
derende re0ht &!'lid vorwijderd. 
7. Deling door een veelterm is alloen uitvoerbaar, als de be-• 

gincoefficient van O verwijderd is.De bepaling va.n de G.GJ). 
door deling is dus in het algemeen niet uitvoerbaar. 
8. Een reeks met positieve termen, waarvan de deelsommen be

perkt zijn, behoeft niet te convergeren, zelfs niet als men de 
convergentie als volgt negatief definieert: Er beataat een got~i 
s, zodat bet voor ieder positief getal ~ onmogelijk is, dater 
geen n bestaat, zodat \s - sm) < £ voor m > n. 
9. Sommige theorieen, zoals die der oneindige reeksen, valle.n 
uiteen in een positieve en een negatieve tbeorie; m.eestal is de 
positieve de belangrijkste. Bij andere theorieen, bijv. die 
over de ontbinding in factoren van veeltermen over een wille

k0urig lichaam,. bestaat alleen de negatieve vorm. Er zijn ool-t 

delen der wiskunde, die van intuitionistisob standpu.nt uit ge..
heel opnieuw opgebouwd mo_eten word en,, -zoals de theorie dor \rer- · 

zamelingen. ___ ......,...,... ___ .,... 


