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Verdere eienskappe van groot kardinaalgetalle en die magsversameling  

Pieta van Deventer 

Hierdie artikel is ’n opvolg op ’n vorige artikel oor die hiperreële getalle en Cantor se 
kontinuumhipotese.1 Daar is verskeie vrae uit die vorige artikel wat nog beantwoord moet 
word, nl.:  

1. Hoe vergelyk die kardinaalgetal van die aantal punte op ’n lynsegment met dié van 
1N ? 

2. Hoe vergelyk die kardinaalgetal van die aantal punte op ’n lynsegment van sê 5 cm 
met dié van ’n straallynsegment, d.w.s. van ’n lyn van onbepaalde lengte in een 
rigting, of beide rigtings? 

3. Hoe vergelyk die aantal punte op ’n lynsegment met die aantal punte wat ’n vlak 
vorm met breedte en lengte elk gelyk aan dié van die lynsegment? 

4. Dieselfde vraag soos in 3, maar nou in 3 of meer dimensies? 
5. Is daar versamelings wat groter is as alle ander versamelings?   
6. Is daar nie teenstellings te vinde in hierdie verskynsel van baie groot getalle nie?  

Cantor (1845–1918)2 het verdere eienskappe m.b.t. die 'sℵ  afgelei. Hier word dan ook steeds 
gebruik gemaak van die inhoud van die dokument van Suber3, asook die publikasie van Brian 
Clegg4 soos in die vorige artikel. Suber se notasie vir die kardinaalgetal van ’n versameling 
A , nl. A , word behou. Ter herinnering dui ons net weer die vernaamste resultate aan, d.w.s. 

0 0 0 0 0 0 01 1 1 2 3ℵ =ℵ + =ℵ + + =ℵ + =ℵ + = =ℵ +ℵ

, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2 3ℵ ==ℵ +ℵ =ℵ +ℵ + =ℵ +ℵ + =ℵ +ℵ + = =ℵ +ℵ +ℵ + =ℵ ×ℵ 

en  

0 1 0N N Q H= = = =ℵ .    

Die { } *
1sr leële s geta  of e f  ml oontl lie k ==ℵ ℵ = c  volgens die kontinuumhipotese. Dit 

beteken dus dat ons hier te doen het met ’n nie-aftelbare versameling met ’n kardinaalgetal 
groter as 0ℵ  .  

Cantor het dit in sy kontinuumhipotese gestel dat *
1ℵ =ℵ , m.a.w. dat daar nie ’n 

kardinaalgetal tussen 0ℵ en *ℵ bestaan nie, maar nie hy of enigiemand kon dit tot dusver as 
korrek of die teendeel bewys nie.  

Ons gaan kyk na die eerste vrae in die lysie hier bo, wat’n studie van die invloed van 
dimensies op sekere kardinaalgetalle insluit. Dit word gevolg deur ’n opbou van die begrip 
van telgetalle uit letterlik niks, asook ’n tergende probleem wat Bertrand Russell geskets het. 

 
1 https://www.litnet.co.za/inleiding-tot-die-een-sy-van-hiperreele-getalle-en-cantor-se-
kontinuumhipotese/ 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor  
3 https://www.mathpath.org/concepts/infinity.htm 
4 Clegg, B. 2003. Infinity: The quest to think the unthinkable. Londen: Running Press. 
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’n Aanduiding van ’n oplossing word gegee, maar nie uitgespel nie. Ons sluit dan af met die 
begrip van die sogenaamde magsversamelings en verdere groter kardinaalgetalle. 

Wat vraag 1 betref, het ons reeds in die vorige artikel aangetoon dat die { } 0re le getalleë >ℵ . 

Aangesien die punte op ’n lyn die reële getalle voorstel, is dit duidelik dat die kardinaalgetal 
van die versameling van punte op enige lynsegment meer is as 1N . As ons nou vrae 2 tot 4 
beskou, kan hulle as volg opgesom word: Wat is die invloed van dimensies op die begrip van 
oneindigheid? Ons noem die metode wat gebruik word om hierdie vraag te bestudeer 
interwisseling (interlacing).5  

Beskou die reële getalle van 0 tot 1, met 0 en 1in die interval ingesluit. Enige punt op ’n lyn 
van lengte 1 eenheid, d.w.s. van 0 tot 1 kan deur ’n reële getal voorgestel word, soos die getal 
0.42187618387282828… Indien ons nou na ’n ooreenkomstige 1 1× -vierkant kyk, kan enige 
punt in hierdie vierkant deur ’n tweetal soos ( )0.137648567 ,0.745956784  aangedui 
word. Nou skep ons uit hierdie tweetal ’n nuwe reële getal wat ’n mens dan op die volgende 
manier op die reële getallelyn sou kon stip. Gebruik die syfers van die twee getalle een na die 
ander alternatiewelik van links na regs om die nuwe getal te skep. Dan lyk my nuwe getal, 
met spasies om makliker te lees, soos volg: 
( )0.137 648 567 ,0.745 956 784 0.173 475 694 586⇒   , wat weer ’n gewone reële 
getal is. 

Nou: Vir enige punt in die tweedimensionele vierkant is daar dus ’n unieke reële getal, 
ongeag hoeveel punte daar in die tweedimensionele vierkant is. Gee aan die versameling van 
punte in hierdie tweedimensionele figuur die naam A . Dit volg dus dat die versameling van 
punte in A  se elemente aftelbaar is met die elemente van die versameling van reële getalle 
Z , m.a.w. 1A Z= =ℵ . Let op dat die aanvangsvorm van 1 1× nie nodig was nie. Dit kon ’n 
7.7 8.1× -vlak of enige ander tweedimensionele figuur wees waarmee ons begin het. Beskou 
nou ’n driedimensionele of ’n n -dimensionele figuur. Deur bogenoemde argument te volg, 
volg dit dan ook direk dat al hierdie konstruksies se kardinaalgetalle 1ℵ  is, hoe ongelooflik 
dit ook mag klink; ’n werklik merkwaardige resultaat. In die geval van drie dimensies sal ’n 
mens dan in plaas van tweetalle drietalle skep en interwissel, of in n  dimensies n - talle skep 
en dit daarvandaan verder voer. Hierdie resultaat bevestig ook nou ’n ooreenkomstige 
resultaat vir die afleiding wat ons vroeër vir 0ℵ  gesien het, nl. dat 

3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

nℵ =ℵ +ℵ =ℵ +ℵ +ℵ = =ℵ ×ℵ =ℵ = =ℵ  . Die beroemde Duitse wiskundige 
Richard Dedekind (1831–1916)6 wat ook baie aandag aan hierdie groot kardinaalgetalle gegee 
het, se kommentaar hierop was, vry vertaal: “Ek sien dit, maar ek kan dit nie glo nie.”7 

’n Volgende merkwaardige resultaat is die wyse waarop die telgetalle as die versameling van 
kardinaalgetalle gedefinieer kan word deur met letterlik niks te begin. 

 
5 Voorstelle vir ’n beter vertaling naam vir hierdie proses sal verwelkom word. Interwisseling 
is die skrywer se eie poging tot nuwe woordskepping. Vervetering of intervetering of 
wisselvetering is ook moontlike vertalings. 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dedekind  
7 Clegg, B. 2003. Infinity: The quest to think the unthinkable. Londen: Running Press. 
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Al wat ons benodig, is die leë versamelingφ . Stel nou die kardinaalgetalle voor deur ’n 
versameling van leë versamelings te skep, een na die ander, maar op ’n baie besondere 
manier soos in die derde kolom van die volgende tabel beskryf: 

Kardinaalgetal  Beskrywing 
0 φ  Die leë versameling 
1 { }φ  Die versameling wat slegs een 

versameling bevat (die leë 
versameling) 

2 { }{ },φ φ  Hierdie versameling bevat twee 
versamelings (die leë versameling, en 
die versameling wat die leë 
versameling bevat) 

3 { } { }{ }{ }, , ,φ φ φ φ  Hierdie versameling bevat drie 
versamelings (die leë versameling, en 
die versameling wat die leë 
versameling bevat, en die 
versameling wat die leë versameling 
sowel as versameling wat die leë 
versameling bevat, bevat) 

4 { } { }{ } { } { }{ }{ }{ }, , , , , , ,φ φ φ φ φ φ φ φ  Ensovoorts 

  

Op hierdie manier kan die telgetalle gedefinieer word deur elke keer net nog ’n voorheen 
gedefinieerde versameling by te voeg by dié wat ons reeds het. Dis duidelik dat hierdie tabel 
sonder enige beperking uitgebrei kan word. Op hierdie wyse het ons dus in die linkerkantse 
kolom die versameling van kardinaalgetalle wat dan die telgetalle definieer. Hierdie proses en 
die volgende paragraaf hou ook verband met ontwikkelings deur ’n Italiaanse wiskundige, 
Peano8 (1858–1932), wat goeie leesstof op sy eie is. 

Bertrand Russell was ietwat ongemaklik met versamelingsteorie en het ongemaklike 
scenarios geskets. Voordat u die volgende beredenering aanpak, skink ’n beker koffie. U gaan 
dit nodig kry. Een van die scenarios lees soos volg:9 Beskou die versameling { }die menseras . 
Hierdie versameling bevat al die versamelings van bevolkings op aarde, tesame met hulle 
deelversamelings, byvoorbeeld inwoners van afgebakende woongebiede soos stede, ens. Ons 
het nou die versameling van al die lede van die menseras, dink “menswees”. Stel nou ’n nuwe 
versameling voor, nl. die versameling van alles wat nie aan die beskrywing “menswees” 
behoort nie. Hierdie versameling bevat homself, want die versameling van alles wat nie mens 
is nie, behoort nie aan die beskrywing “menswees” nie. Ons weet dus sommige versamelings 
bevat hulself. Daar is ook versamelings wat nié hulself bevat nie, byvoorbeeld die 
versameling {alle musiekkomposisies}. Hierdie versameling is nie ’n musiekkomposisie nie. 
Nou vra Russell die volgende vraag: By die versameling van versamelings wat nie elemente 
van hulself nie: Is so ’n versameling ’n element van homself? Indien dit wél ’n element van 
homself is, dan is dit ’n versameling wat nie ’n element van homself is nie. Dus is hy nie ’n 

 
8 https://www.math.wustl.edu/~kumar/courses/310-2011/Peano.pdf   
9 Clegg, B. 2003. Infinity: The quest to think the unthinkable. Londen: Running Press. 
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element van homself nie. Indien hy nié ’n element van homself is nie, is hy nie ’n 
versameling wat nie ’n element van homself is nie. Gevolglik is hy tóg ’n element van 
homself. Hier is dus ’n teenstelling wat nie oplosbaar is nie. 
 
Wat is dan die probleem? Versamelingsteorie berus op ’n aantal basiese aannames 
waarvandaan alles wat ons oor versamelings weet, afgelei word. Hierdie aannames is nie 
voldoende om geslote te wees t.o.v. volledigheid nie. Dit het nodig geword om hierdie 
basiese aannames te herbedink. Cantor se aannames is aangepas deur ’n stel aannames 
bekend as die Zermelo-Fraenkel-aksiome10, waarop ons nou nie sal ingaan nie, want dit 
verander nie aan dit wat ons hier bo afgelei het nie. Dit is nogtans ’n baie interessante 
onderwerp op sy eie. 
 
Dit bring ons by die volgende vraag, nl. of daar versamelings bestaan wat groter is as alle 
ander versamelings i.t.v. hulle kardinaalgetalle. 

Die antwoord is dat daar wel sulke versamelings is, en ons gaan nou so een skep. Hierdie 
versamelings staan bekend as die magsversamelings (power sets). Let ook daarop dat ons hier 
net aan die puntjie van die seekoei se oor raak. 

’n Magsversameling van ’n versameling A word aangedui deur *A . Die magsversameling van 
’n versameling A  bestaan uit al die deelversamelings van A . Beskou { }1,2,3S = as 

voorbeeldversameling. Dan is { } { } { } { } { } { } { }{ }* , 1 , 2 , 3 , 1,2 , 2,3 , 1,3 , 1,2,3S φ= . Die 
magsversameling bevat dus die leë versameling sowel as die versameling self. Die elemente 
van die magsversameling is self versamelings. Beskou nou die kardinaalgetalle van die 
genoemde versamelings, 33; * 2 8S S= = = . Dis maklik om aan te toon dat * 2 SS = . Elke 
versameling het sy eie magsversameling en nou is dit duidelik dat die kardinaalgetal van die 
magsversameling van enige versameling groter is as die kardinaalgetal van die onderliggende 
versameling.   

Wat beteken dit? Beskou die versameling van reële getalle, Z . Die kardinaalgetal van die 
magsversameling van Z is dus 1* 2Z ℵ= . Dit volg nou uit die vorige paragraaf dat 1ℵ  nie die 
grootste kardinaalgetal is nie. Hier het ons nou ’n volgende, groter kardinaalgetal. Waar dit 
kan eindig, geen woordspeling bedoel nie, weet ’n mens nie.  

Ek vertrou dat hierdie gedagtes u wél geprikkel het om meer oor hierdie onderwerp na te lees. 
Dit sal u beslis lei tot die Peano-aksiome, asook die Zermelo-Fraenkel-aksiome wat vroeër 
genoem is. Mag dit u aandag vir ’n geruime tyd vasknoop en mag u dit  geniet.  

 

 
10 https://mathworld.wolfram.com/Zermelo-FraenkelAxioms.html  
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