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Hoofdstukk 4 
Semantiek k 

"ZUT"ZUT Einführung machte ich mit wcnig Wort en den Hintergrund angehen der-
jenigenjenigen Probleme, Forschungen und Ergcbnissc von dencn ich heutc zu berichten 
habenhaben warde. Ich haba inich anfangs, um 1950 herum, anknüpfcnd an Henkin, 
MostowskiMostowski und Tarski, für die Möglichkait eines topologischan Volkthndigkcits-
beweisesbeweises für die klassische Pradikatenlogik 1. Ordnung intcrassiart. Dies hat 
michmich dann zuniichst dazu geführt, metamathematische Einsichten aufgrund der 
TheorieTheorie der Modellc für die Bogründung rein-mathciimtischer Ergebnisse zu 
verwenden.''verwenden.'' ] 

4.11 Semantiek en algebra 

4.1.11 Achtergronden 

All  in de inleiding werd vermeld, dat rond 1950 Beths logisch werk de eerste 
vruchtenn afwierp. Di t werd voor een groot deel beïnvloed door de model theorie 
enn semantiek zoals die onder meer door A. Tarski ontwikkeld werd. Een extra 
impulss kreeg dit door zijn arbeid in Berkeley als assistent van Tarski. De door 
Bethh ontwikkelde combinatie van semantiek met syntax op de wijze van Gentzen 
kann men als een geheel eigen ontwikkeling en als een aberrat ie ten opzichte van 
zijnn logische mede-Berkeleyanen beschouwen. 

Inn die tij d begon de modcltheorie een steeds grotere p laats in te nemen 
binnenn de logica en werden er tal van bewijzen geleverd, die nu iets vanzelf-
sprekendss hebben, maar waar toen ijverig naar gezocht werd. Di t werd ook 
doorr Beth gedaan, zij het met wisselend succes. De grote stell ingen, met hun 
topologischee en algebraïsche inhoud, waar velen zich mee bezig hielden, lever-
denn ook Beth geen succes. Wel was dit het geval met de definitie-stel ling, die 
eigenlijk,, gerelateerd aan de algebraïsche arbeid van die tijd, u it de toon viel" 

JUi tt ras. E.W. Beth, Deduktive und semantische Tafein für die Tein-irnpltkative Loyik, 
voordrachtt aan Math. Institut der Universitat Marburg/Lahn, 27 november 1959. 

JWi jj  kunnen ons afvragen of in die tijd nog niet het belang van de definitie-stelling, en 
voorall  het cluster bestaande uit de definitie-stelling, 'joint consistency' en de interpolatie-
stellingg voldoende onderkend werd. Later lag dit anders. 
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enn waarvan men zich kan afvragen waarom hij dit was gaan onderzooken. 

I nn de inleiding is reeds verteld langs welke weg Beth tot die definities-stelling 
iss gekomen. Onderdelen van die route zullen nu bekeken worden, maar dat 
wass niet het enige waar Beth zich in die tij d mee bezig hield. Hij heeft in 
brederr en algebraïsch-logisch verband het een en ander willen bijdragen, ook 
all  vanwege de interessante wiskundig-filosofische achtergrond. Dit is hem niet 
zoo erg gelukt. Een voorbeeld hiervan is de rol van het keuze-axioma. Dit hing 
directt samen met enkele algebraïsche vragen, namelijk naar de verhouding van 
volledigheidd tot het keuze-axioma — of anders geformuleerd: de verhouding 
vann het keuze-axioma tot de priem-ideaalstelling (ultrafilter-stelling). Hiermee 
zatt hij midden in het terrein, waar o.a. Tarski zich intensief mee bezig hield. 
Overr zijn gegroeide belangstelling voor algebraïsche en topologische methoden 
schreeff  Beth in 1953 aan G. Hasenjaeger: 3 

"Di ee topologische Darstellungsweise interressiert mich, da sie die Konstruktion von 
Modellenn durch Grenzübergang begründet und also einerseits den Anschluss ermöglicht 
ann Prozesse welche den Mathematikern schon gelaufig sind. und andererseits die Be-
dingungenn hervorhebt welchen ein solches Verfahren untersteht. Die hollandischen 
Signifikerr haben namhch wiederholt versucht, die unendliche Reihe der natürlichen 
Zahlenn als Grenzfall einer unbegrenzt fortgesetzten endlichen Reihe darzustellen. Es 
stelltt sich dann aber heraus, dass der Grenzübergang auch hier nicht ohne Gefahr 
ist;; das brauche ich ja nicht weiter auszufiihren. Und diese Gefahren kann man dann 
wiederr darstellen nach Analogie ahnlicher Gefahren in der gewöhnlichen Analysis. Für 
diee Logik höherer Ordnung geht das auch sehr schön." 

Bovenstaandd citaat wordt duidelijker, als men de volgende overwegingen 
daarbijj  betrekt: 1. De topologie is ontstaan uit onderzoek naar limieten en 
convergentiess in de analyse; het is verder, vooral in de beginperiode, een studie 
vann continuïteit, limieten en afsluitingen. 2. Topologie zoals in het allereerste 
beginn werd door de latere significus Mannoury in Nederland geïntroduceerd en 
werdd nadien vooral door Brouwer, die door Beth misschien hier eveneens als 
eenn significus werd beschouwd, bestudeerd en ontwikkeld. De verwijzing naar 
dee Hollandse significi is verder onduidelijk.4 3. Beth studtïerde rond 1930, dus 
opp het einde van de beginfase van het algemeen topologische onderzoek.5 In die 
tij dd begon de topologie als gebruiksgoed ook naar de logica door te sijpelen. 

Inn het begin van de jaren vijfti g maakte Beth zelf gebruik van topologie. 
Bovendienn hield hij zich bezig met de constructie van modellen d.m.v. een li -
mietproecs.. Dit kwam tot uiting in Beth (1953(2) (met enig voorbereidend werk 
i nn Beth (1952)).6 

3Brieff  Beth - G, Hasen jaeger, 12 mei 1953. 
4D.w.z.. in ieder geval voor mij onduidelijk. 
Algemeenn topologische begrippen zoals compactheid en overdekking waren tegen 1930 

uitgekristalliseerd.. Na 1930 ontwikkelde zich het onderzoek naar algebraïsche topologie, 
homotopie-groepen,, etc. Met betrekking tot Beths uitingen helpt Koetsier & van Mil l (1997) 
onss niet uit alle moeilijkheden. 

üVoorr een uitleg van Beths intenties in Beth (1953d), zie Kreisel (1954a). De modellen, die 
inn Beth (1953d) het limietproces dragen zijn verzamelingen met typen. In dit opzicht roept 
hett een eerder artikel, Beth (1938) in herinnering, dat al achterhaald was vanwege Tarski 
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Naarr aanleiding van een kritische beoordeling van zijn werk door de hiertoe 
doorr Tarski aangezet te B.F. Thompson vermeldde Beth in zijn weerwoord aan 
Tarskiett betrekking tot gebruik van topologie in het algemeen en zijn gebruik 
inn het bijzonder: 7 

"II  think the topologisation applied is the same as in metamathematics and in the 
representationn theory for Boolean Algebras; at any rate, it allows to derive the main 
resultss found in these fields, by an immediate continuation of the considerations set 
forthh in my M.S. I think that the situation is much the same as in geometry. When 
analyticc methods are applied to very simple geometrical problems, they seem artificial 
andd inadequate. Nevertheless it has become usual to apply these methods from the 
outsett instead of applying elementary methods in the beginning and changing to ana-
lyti cc methods after deriving, say the contents of Euclid. Now it seems that the proof 
forr the theorems under consideration is the very moment to introduce topology; as a 
matterr of fact, the more advanced theorems in metamathematics can all be derived 
fromm a small number of basic theorems (the deduction theorem, the Löwenheim -
Skolemm basic theorems, and the prime ideal theorem). 
Ass far as two-valued logic is concerned, generalisations of the theorems under consid-
erationn were based on two main principles: 

oo The topological space involved is not only compact, but bicompact: 

oo The method of relativising quantifiers." 

Voorr B .F. Thompson was Beths gebruik van topologie overbodig vanwege 
dee manier waarop Beth deze in wilde zetten. Beth zelf gaf in zijn antwoord 
aann Tarski de indruk een 'topologische vertal ing' van zijn beweringen te willen 
gevenn om op deze wijze zijn resultaten ook op dit gebied ingekaderd to weten: 
"Thee paper has no pretent ion of stating results which are substantial ly new. As 
aa mat ter of fact, Henkin mentions a topological completeness proof by Gale, 
andd Bernays told me of a topological proof by Schröter. In my case, the first-
stimuluss came from Mostowski's paper on absolute properties of relations." 
Di tt zou anders komen te liggen bij Beths tweede poging, die resulteerde in 

(1933).. Beth (1953(f) verwijst wel naar Tarski (1933), maar niet naar Beth (1938). 
7Brieff  Beth A. Tarski. 17 oktober 1950. 
8Priemideaal-stelliiig:: zie Gratzer (1978).. 
9Vroegerr werden aftelbaar compacte ruimten wel compacte ruimten genoemd, en de com-

pactee ruimten zoals tegenwoordig bicompacte ruimten. Zie verder de Lange noten op het einde 
vann dit hoofdstuk en Engelking (1989). 

10Brieff  Beth A. Tarski, 17 Oktober 1950. Tarski's reactie in de brief A. Tarski - Beth, 
122 oktober 1950, (Berkeley) geeft dit ook al aan: "Since the essential part of your paper 
id.w.z.. het aan Thompson gegeven ms.j is a new version of the proofs of some old theorems 
andd this version differs from the classical proofs mainly in one point". En nog iets sterker 
alss antwoord op de brief van Beth naar Tarski van 18 juni 1951, waarin Beth beweerde, dat 
Rasiowaa &c Sikorski (1950) een oplossing bood voor een probleem, dat hij met Tarski al eerder 
bediscussieerdd had, vroeg Tarski in de brief van 3 augustus 1951 (Berkeley) naar Beth zich af 
welkk probleem Beth nu bedoelde: "In fact it sterns to me that the main defect of the proof 
fromm the point of mathematical elegance is the application of topology. It seems strange to 
applyy a rather difficul t topological result in order to obtain a simple Boolean algebraic lemma 
whichh can be derived directly in a few lines. 1 mentioned this point in writing to friends 
inn Poland and I hope that it wil l also be mentioned in reviews." Op bepaalde punten in de 
bewijzenn maken Rasiowa & Sikorski (1950) gebruik van topologie. Tarski's laatste twee zinnen 
lijkenn overigens meer kritiek op het inmiddels ook door hem gelezen Rasiowa &: Sikorski (1950) 
dann op Beth. Helena Rasiowa. 1917 1994. 
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Bethh (19516): zoals al vaker gebomde haalde Beth met een omwerking van het 
mater iaall  toch weer een resultaat, desnoods uit oen onverwachte hoek. 

Bethh verlegde al vri j snel zijn belangstelling. Na zijn formulering van de 
definitie-stellingg in 1953 hield hij op met het gebruik van dergelijke technieken. 
Bethh heeft wel voor de rest van zijn ontwikkeling veel baat gehad van deze topo-
logischee leerperiode. De constructie van een aantal van zijn valuatie-methoden 
valtt tot die beginperiode te herleiden. Tal van orde-eigenschappen werden later 
doorr hem gebruikt. Het belang hiervan werd nog vergroot, toen hij eind vijftiger 
jaren,, begin jaren zestig semantieken ontwierp, waarbij hij orde-topologieën 
weerr nut t ig kon gebruiken. 

4.1.22 Ups en downs 

Vo l l ed ighe idd en t opo log ie 

Sommigee resutaten van Beth zijn het toch waard orn kort aan te roeren.11 

Belangrijkerr in de betreffende artikelen is een nevenproduct: zijn introductie 
vann gereduceerde logica en diverse soorten van valuaties. Hierop zal later in dit 
hoofdstukk worden teruggekomen. 

Laterr zal er door Beth nog wel eens van topologische herformuleringen van 
logischee eigenschappen gebruik worden gemaakt. Vandaar dat hier zeer kort 
opp enkele begrippen wordt ingegaan, die hij bleef gebruiken (en die standaard 
warenn in de topologische beschrijvingen van die t i jd) . 

Bethh (19516) ging, zoals te doen gebruikelijk, uit van een verzameling V van 
allee valuaties v: deze vormde zijn topologische ru imte. Men kan dan nemen 
dee verzameling van alle valuaties, die een bepaalde formule A (of een verza-
melingg van formules, A) waar maken, deze noemde Beth V(A) [V(A) is een 
deelverzamelingg van Vj: deze verzamelingen nam Beth als basis voor de open 
verzamelingen.**  2 

n E rr zijn er meer dan hier behandeld, maar niet alles apst binnen de hoofdlijn van dit 
geschrift. . 

12Voorr een topologie T = < X, T> > heet een familie T van open deelverzamelingen op X een 
basisbasis van die topologie, als elke open deelverzameling van X gerepresenteerd kan worden als 
eenn vereniging van een deelfamilie van JF. De eigenschappen van een basis zijn als volgt: 

1.. Voor alle paren (F1.F2), met Y\ en F2 elementen van JF, en voor alle elementen x £ Fi HF2 
bestaatt er een F f 7 , met 1 É F RII F C Fj fl F2. 

2.. Voor alle elementen x £ X bestaat er een 3F € T, z.d.d. i £ F , 
Voorr een topologische ruimte (X, D) heet een familie F van open deelverzamelingen op X 

eenn deelbasis van die topologie, als de familie van alle eindige doorsneden F] n Fj fl  n F; i , 
mett F,; € IF een basis is voor (X, T>). 

Voorr een topologie T =<  X, P >: U heet een (open) omgeving voor punt x, als er een 
openn deelverzameling V is zodat x € V C U. Op die manier kan aan elk punt J; van een 
topologischee ruimte de collectie van Us van alle omgevingen van x. worden toegevoegd. Een 
omgevingsruimtee wordt gegeven door een deelverzameling U^, x £ X, die aan bepaalde eisen 
voldoet;; \lx is hier een collectie deelverzamelingen van X. Daaruit kan dan een topologische 
ruimtee in de gewone zin worden gevormd door te definiëren: Y C X is open als voor elke x £ Y 
err een U £ Û  is zodat U C Y Een om ge vings ruimte is een niet lege puntenverzameling, waarbij 
aann ieder punt zekere deelverzamelingen als omgevingen van dat punt toegevoegd zijn. Zie 
verderr Engelking (1989). 
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Err zijn gerelateerd aan de gebruikte logica tal van eigenschappen (al van vóór 
Beth).. Enkele daarvan zijn, dat (a) V bicompact is (en Beth gebruikt hier bicom-
pactt in de zin van hot huidige gebruik van compact), (b) V is een homeomorf1, 

beeldd van Cantors verzameling C.14 (c) De verzamelingen V(A) zijn open en ges-
loten,, bovendien zijn het de enige verzamelingen, die open en gesloten zijn.1 

Voortss geldt voor V, onder aanname van compactheid (Beths bieompactheid),16 

datt elke oneindige deelverzameling van V minstens één verdichtingspunt in V 
heeft.177 Bij Beths later in te voeren normale valuaties kunnen er Hmietpunten 
zijn,, die niet normaal zijn.18 Daarom zal Beth (19516), p. 441, er toe overgaan 
eenn existentie-stelling voor normale valuaties te bewijzen. In de loop van het 
verhaall  komen we deze zaken weer tegen. 

Tott het echte werk kunnen de volledigheidsstellingen gerekend worden. Beth 
meende,, dat met Beth (19516) een verbetering gegeven werd van het eerder naar 
Tarskii  (en Thompson) gestuurde, en ook door ons al aangeroerde, manuscr ip t: 
""  This morning I received a reprint of the paper by H. Rasiowa and R. Sikorski which 

13Homeomorfismen:: continue afbeeldingen van de ene topologische ruimte op een andere, 
waarbijj  de inversen eveneens afbeeldingen zijn. Een afbeelding heet gesloten (open) als het 
beeldd onder die afbeelding van elke gesloten (open) deelverzameling van de domeinverzameling 
geslotenn (open) blijf t in de beeld verzameling. Een bijectic is een homeomorfisme d.e.d-, als zij 
openn en continu is d.e.s.d., als zij gesloten en continu is. Of ook: een continue bijectie is een 
homeomorfismee d.e.s.d., als zij open d.e.s.d., als zij gesloten is. Zie verder Engelking (1989). 

14Dee Cantor-verzameling kan gereprsenteerd worden als de ruimte (0.1}h°, voorzien als 
gewoonlijkk met de product-topologie. Met een gegeneraliseerde Cantor-verzameling bedoelen 
wee een ruimte {0,1}"' , niet m een oneindig kardinaal get al, ook voorzien van de product-
topologie.. De Tychonoff-topologie kan gebaseerd worden op de Cantor-verzameling alsook op 
dee gegeneraliseerde Cant or-verzameling. Zie verder Engelking (1989). In Beth (19596), p. 526, 
pp.. 558, 559. De Cantor-verzamel ing komt weer terug bij de modale logica, zie hoofdstuk over 
Beth-modellen,, afdeling topologie onder Tarski. 

15Volgenss Beth een gevolg van de stelling van Borel: elke open overdekking van een gesloten 
verzamelingg in een compacte ruimte heft een eindige dee lover dekking. Dit was standaard 
(vergelijkk het gebruik door Tarski in de dertiger jaren), hierin was Beth niet de eerste. In 
ms.. E.W'. Beth, Les methodes algébriques et topologiques dans la recherche des fondements 
desdes mathématiques, p. 10. Borel, compactheid, overdekkingen: zie Engelking (1989). Beth 
(19516),, p. 438 geeft ook zijn definitie van open en gesloten. 

1CiBethh (19516), p. 438 439. Beths bicompact: J7 een familie van gesloten verzamelingen 

M,, met P|MFJ'H = ®' ( * au V ü ü r e ^ e dergelijke JF bestaat er een eindige deelfamilie T* met 

OO H = 0. Ofwel, overgaand over de complementen: een ruimte is compact d.e.s.d. als 

elkee familie van open verzamelingen die de ruimte overdekt een eindige deelverzameling heeft 
mett dezelfde eigenschap. In Tarski (1952) wordt overigens compact en bicompact gebruikt op 
dezelfdee wijze als Beth. 

17Eenn x £ X heet verdichtingspunt (accumulatie-punt) van een Y.Y C X, als x G e(Y \ {x}). 
Dee verzameling van de verdichtingspunten van Y wordt afgekort tot rfY. Als x (E Y \ d(Y), 
dann heet x een geïsoleerd punt van Y, Punt x is geïsoleerd punt van X,(X,£>) als \x} open is. 
Deelverzamelingg Y, met Y C X, heet dicht in X als cY = X. Zie verder Engelking (1989). 

18Voorr convergenties in topologische ruimten kan men gebruik maken van filters. Laat T 
eenn familie van deelverzamelingen van een ruimte X zijn rnet de (/ï it er) eigen schappen (a) als 
YY e T. met Y C Z, dan 2 6 T% (b) als Y.Z £ f, dan Y n Z G .F. (c) 0 ^ 7 . Het punt x € X 
heett «en limiet van de filter J7 [x £ lirn^F, of ook de filter T convergeert in x], als voor alle Yj 
geldt,, dat Ŷ  6 ~F, Als de uitdrukking 'voor elke filter in X is er een limiet' veranderd wordt 
inn 'voor elke filter in X is er één limiet', dan heet zo een ruimte een HausdorfT ruimte. Zoals 
menn filters heeft, zo heeft men idealen. 

19BriefBethh Tarski, 18 juni 1951. 
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containss a solution of the problem we discussed some months ago.20 Their proof 
constitutess an important simplification with regard to the proof which I submitted 
you.211 A few days ago. however, I got an idea of a further simplification, which goes 
bevondd both their and mv own proof." 
En:: 22 

"Thee relations of this proof to other extant proofs are roughly as follows. The argument 
whichh in the standard version completes the proof is given at the beginning and yields 
Lindenbaum'ss theorem: this feature is common to all the newer proofs. It leads to the 
constructionn of a compact topological space, as in Rasiowa - Sikorski's proof. Then 
II  use the method of my first ms. and obtain the necessary [en de later in dit hoofdstuk 
uitgebreidd ter sprake komende] existence proof directly from the theorem of Borel.24 

II  do not need the theorems on the Skolem or even the prenex normal form, nor any 
systemm of enumeration of the variables as in the standard proof. The whole proof 
seemss to me more straightforward than the others I have seen so far." 

I nn bovenstaand citaat komt voor: "and obtain the necessary existence proof 
directlyy from the theorem of Borel." Di t werd door Beth in verband gebracht 
mett stelling 17 (compactheidsstelling voor ari thmetische klassen) in Tarski (1952), 
p.. 711: 26 

"II  now found a topological proof for the stronger form27 of Gödel's theorem which 
correspondss to your Th. 17, using only BorePs theorem. 1 need somewhat more cal-
culationn than is used by R. and S.,28 but this part of the argument is not nearly as 
involvedd as the calculations in Church's or Hubert - Ackermann's proof of the simple 
case.. Also I do not need the reduction to the Skolem (or even the prenex) normal 

J Ü(Rasiowa&&  Sikorski 1950). 
2 1Di tt was het ms. waarover Thompson schreef, 
2aa Brief Beth A. Tarski, 4 november 1951. 
" (Ras iowaa & Sikorski 1950), pp. 196, 197. 
2 4'F i rstt ms.: het naar Tarski opgestuurde en door Thompson bekeken ms. 'Theorem of 

Borel':: dit zal hier wel de overdekkingsstelling van Borel zijn; zie verder Engelking (1989); 
'necessaryy existence proof1: de al vermelde existentie-stelling voor normale valuaties. 

2 5Ui tt de beoordeling door F.B. Thompson, die tezamen met de brief A. Tarski - Beth. 
122 oktober 1950 was opgestuurd: "The standard proof reduces the question of validity of a 
sentencee of the lower predicate calculus to the validity of any one of an infinite sequence of 
sentencess in the sentential calculus. The essential step is the use of Skolem normal form. The 
prooff  in this [Beths] paper imitates this reduction, [in de beoordeling door Thompson staat 
hierr in de kantlijn 'avoidable', waarschijnlijk in het handschrift van Beth] Once this sequence 
off  sentences of the sentential calculus is obtained, the question arises whether any member 
off  this sequence is a tautology." Brief Beth - Tarski, 17 oktober 1950: "The argument could 
eventuallyy be revised so as to avoid the introduction of the Skolem normal form." Echt met 
plezierr Skolem verwijderen deed Beth op dat moment nog niet, want hij vervolgde: "This 
however,, make the last part of the proof even more troublesome". Meer nog: "Moreover, the 
introductionn of the Skolem normal form seems to be interesting also from a topological point 
off  view," Een jaar later dacht Beth er dus anders over. 

2tiBrieff  Beth - A. Tarski, 24 juli 1951. Aritmetische klasse: elk algebraïsch systeem, waarvan 
dee definitie geen verzameling-theoretische begrippen gebruikt. De verzameling van alle com-
mutatievee algebra's is een arithmetische klasse. Later gebruikt Tarski specifieke arithmetische 
klassen,, A C, uitgaande van de klasse van de algebra's van het type (.4, -f). 

27D.w.z.. gerelateerd aan desnoods oneindige formule-verzamelingen in plaats van een enkele 
formule. . 

28(Rasiowaa & Sikorski 1950). 
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form.. But you wil l understand that I am not fully satisfied with the proof as long as 
II  have no clear insight into your Th. 13." 

Tarskii  (1952), p. 711: stelling 17 is een corollarium van stelling 13 (compact-
heidsstellingg voor arithmetische functies).29 Tarski's uit leg liet niet lang op zich 
wachten:: 30 

"Ass regards theorem 13, assume that you want to obtain it for a class K of systems 
formedd by a set and a number of operations and relations. Let L be the class of all 
systemss obtained from those of the class K by enriching them by means of an infinite 
sequencee of individuals. Clearly theorem 17 holds for this new class L.31 From theorem 
177 for the class L we can now easily derive theorem 13 for the original class K; we 
treatt so to speak, free variables as individual constants, hence 1 think there must be 
somee error in your argument aiming to refute theorem 13.1' 

Hett ontbreken bij Beth van eisen van standaardformules (Skolein - nor-
maalvorm,, etc.) zal later niet alleen een rol spelen bij het opstellen van de 
definitie-stelling,, maar ook bij het ontwikkelen van de op de subformules berus-
tendee tab leaus. Di t was ook een reden, dat later Beth op Hintikka's claim, dat, 
hi j ,, Hint ikka, eigenlijk al voor 1955 bezig was geweest met de grondslagen voor 
dee Hintikka-modellen, opmerkte ook al een aanloop achter de rug te hebben: 32 

"I tt [bedoeld: Beth (1955b)] is a sequel to a series of papers published in 1951 
andd subsequent years." 

Naa een kort intermezzo over een andere, gelijktijdige, belangstell ing van 
Beth,, het keuze-axioma, gaan we verder met Beths toepassing van topolo-
gie:: Beths introductie van gereduceerde logica tezamen met enige topologie 
omm daarmee een volledigheidsbewijs te leveren. Di t zal aan de hand van een 
uitvoerigee brief van Beth aan Kleene besproken worden. 

22''JJArithmetischeArithmetische functies. Laat B een volzinsfunctie zijn. en te gebruiken bij algfibraische 
(arithmetische)) systemen A = (A,+): B drukt dan arithmetische waarden uit. In dat geval 
wordtt door B een deelverzameling A' in A" {de hier zeer algemeen genomen getallenrijen, 
waaronderr B vervuld wordt) vastgelegd. Men kan ook B nemen m.b.t. een verzameling van 
dergelijkee systemen (/4, +). In dat geval bepaalt B niet een deelverzameling op A*, maar een 
functiee J7; het domein van J7 is dan een verzameling van theorieën (A, + ), en T{A C A  ̂ met 
elkee algebra A = {A, + ); J7(A) = { « £ A" . o o vervult B}, « is een getallenrij. Zo een functie 
F.F. die door een arithmetische volzinsfunctie B bepaald wordt, noemt Tarski (1952), p. 707 een 
arithmetischee functie. De klasse van deze functies noemt hij F en de klasse van de functies, die 
corresponderenn met theorieën (en zinnen), die som en identiteit hebben elementaire functies 
E P.. Hiermee en met operaties (begrippen) uit cylindrificatie (voor de quantoren, Tarski 
(1952).. [>. 708) vallen de bovenstaande stellingen 13 en 17 preciezer uit te drukken; voor 
stellingg 17 komt daar voornoemde A C nog bij. Het zou echter echter te ver gaan hier nader 
opp in te gaan. 

30Brieff  A. Tarski - Beth, 3 augustus 1951, (Berkeley). 
311 Hier plaatste Tarski de nevenopmerking: " Prom what I remember the original proof of 

Giidell  for this stronger theorem holds independent of the fact whether the system of sentences 
involvedd contains finitely many or infinitely many predicates, At any rate Henkin explicitly 
pointt out that his proof applies to systems with infinitely many predicates." 

a-Brieff  Beth K.J.J. Hintikka. 12 juli 1955. Kaarlo Jaakko Juhani Hintikka, *1929. 
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K e u z e - a x i o maa m et ve rzwakk ingen 

Eenn ander belangrijk thema uit de verzamel in gtheoretische topologie in deze 
per iodee betreft do aandacht voor hot keuze-axioma. Rond 1950 waren er nog 
tall  van problemen, die daarmee samenhangen, nog niet beslist: niet alleen met 
bet rekk ingg tot belangrijke vragen zoals onafhankelijkheid, maar ook in de cate-
goriee van de sterkte van de aannamen van allerlei principes. Juist vragen uit die 
tweedee categorie kwam men onder het dagelijkse werk in de logica tegen. Al s 
eerstee zal in deze reeks aan de hand van Beth een maximaal-principe worden 
bekeken,, dat equivalent is met het keuze-axioma. Daarna komen in toenemende 
m a tee van verzwakking volledigheid en ordening aan bod. Toevallig is dit ook 
hett historische verloop van Beths onderzoek geweest. 

M a x i m a a l p r i n c i p e s .. Het eerste resultaat, bestond uit een formulering van 
hett keuze-axioma zelf, zoals tenslot te geformuleerd in Beth (1953c).33 Beth 
gingg uit van een verzameling M met een binaire relatie R. Op M nam hij een 
deelverzamelingg C. Hiermee heeft men ook een inperking van de binaire re-
latiee R tot die C. Veronderstel, dat de precieze omschrijving van C door een 
elementair-logischee for mule-verzameling A geleverd wordt. Met A wordt R, 
beschreven.. Beth nam daarbij als voorwaarde voor A , dat alleen prenex uni-
verselee quantoren gehanteerd mogen worden. Als voor C bovenstaande voor-
waardenn vervuld worden, dan noemt Beth zo een C een (R, A)-keten. Als C niet 
eenn echte deelverzameling is van een andere (i?, A)-keten in M, dan heet C een 
max imalee (i?, A)-keten in M. Hiermee kwam Beth (1953c) op p. 69 tot de vol-
gendee stelling, die een equivalent van het keuze-axioma was: 'Elke (R, A)-keten 
CC in een verzameling M is bevat in een maximale (/?., A)-keten C* in M.' ' 

Be thh kwam in 1952 op bovenstaande omschrijving door zijn voorbereidingen 
vann een heruitgave van Beth (1950). Hij bekeek de ui tspraak 'Elke keten C in 
eenn part ieel geordende verzameling M is bevat in een maximale keten C* in M'. 
Volgenss Beth was dit al in Hausdorff (1914), p. 140 te vinden. Beth schrapte 
'part ieell  geordend' en nam op M een willekeurige binaire relatie R. Beth meende, 
datt het bewijs van Hausdorff geldig bleef en formuleerde daarmee het boven 
gegevenn equivalent van het keuze-axioma. 

Hieroverr schreef hij Tarski aan. Tarski formuleerde het volgende equiva-
lentt van het keuze-axioma: 35 'Elke functie, die een deelverzameling is van een 
relat iee i£, kan ingebed worden in een maximale functie in R.y Volgens Beth 
voldeedd zijn veranderde Hausdorff aan de Skolem-normaalvorm, zij het dat dit 
ietss duidelijker geformuleerd diende te worden: 3fi "For any set of relations and 
forr any set of conditions definable by sentences in satisfaction theoretic Skolem 
normall  form1' gevolgd door zijn versie van Hausdorff. In dat geval zou volgens 

33Zi cc ook Beth (19596), pp. 539 MO. 
3 4Voorr ren uitgebreider bewijs, zie Beth. (19596). pp. 539 540. 
35Brieff  A . Tarski - Beth, 21 december 1952. 
36Brieff  Beth - A. Tarski. 12 januari 1952 [het zal wel 1953 i.p.v. Beths 1952 moeten zijn]. 

Felixx Hausdorff, 1868 1942. 
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Bcthh Tarski 's functionele relatie een bijzonder geval zijn.'17 

Ookk H. Hennes werd door Beth geraadpleegd.38 Volgens Hermes kon uien 
hett nodige al in Wallace; (1944) aantreffen.39 Wallace was gebaseerd op Haus-
dorfff  en beoogde een eenvoudiger equivalent daarvan te zijn: "The simplicity 
liess in the fact that we make no assumptions concerning the relation R which 
replacess part ial order." Verder gaf Hermes net als Tarski een eigen versie in de 
vormm van een generalisatie, waarbij hij uitging van Zorns Lemma. (Zorn: 'als 
elkee keten in een partieel geordende verzameling een bovengrens in die verza-
melingg heeft, dan bevat die verzameling een maximaal element.') 

Mett de in het begin gegeven algemene formulering in Beth (1953c) op p. 69 
kann men niet de nodige variaties op R en A verschillende formuleringen van het 
keuze-axiomaa invangen. Men kan R n-plaatsig nemen, of in plaats van R een 
verzamelingg { ƒ ? ] , . . ., Rn } , met voor elke Ri een bepaalde plaatsigheid. In A kan 
menn allerlei axioma's stoppen, rnaar het is ook mogelijk om de syntactische eisen 
tee veranderen, bijvoorbeeld door de voorwaarde 'prenex universele quantoren' 
aff  te zwakken tot 'semantische normaalvorm'. 

Bethh (1953c) verschaft de nodige voorbeelden: 

1.. Neem voor R een partiële ordening en in A de axioma's voor lineaire orde, 
dann verkrijgt men Hausdorff. 

2.. Laat R een willekeurige binaire relatie zijn en A = (VXVÏ / ( JR(X,T/) V 
i?.(j/,a;))},, dan heeft men de stelling van Wallace. 

3.. Neern A = {VxVyR.(x,y)}, dan heeft men de bijdrage van Hermes. 

4.. Neem A = {Vx3yR(xy),VxVyVz(R(x,y) A R{x,z)) -*  y = z] ofwel R 

moett een functie zijn, dan heeft men Tarski's aangedragen equivalent. 

Gezienn de mogelijkheden om door keuzen op R en A tal van equivalenten 
vann het keuze-axioma op te voeren geeft aan, dat Beths principe; vri j algemeen 
is.. In R.nbin &c Rubin (1963), p. 40 spreekt men er dan ook over als: 40 "I t is 
onee of the most general forms of the axiom of choice we have come across.1' 

P r i e m i d e a l e n.. Het volgende verhaalt van een mislukking. Beth meende in 
19533 ontdekt te hebben, dat het keuze-axioma uit de volledighcidsstclling van 
dee elementaire logica af te leiden viel. Di t schreef hij aan Tarski.41 De in deze 

3 7 1 .. Bewijs-theoretische normaalvorm is een prenex-formule, waarbij alle existentie-Ie quan-
torenn op kop staan; 2. semantische normaalvorm (satisfaction-theoretic normal form) is een 
jj  >r en ex-formule, waarbij alle universele tjuantoren op kop gaan. In geval 1 kan men voor een 
gegevenn formule effectief een formule in de beschreven vorm vinden z.d.d., als de ene formule 
bewijsbaarr is. de ander dat ook is; evenzo voor geval 2, maar dan dienen tic beide formules 
binnenn hetzelfde domein vervulbaar te zijn. Zie verder Kleene (1952a), p. 435 e.v., vertier 
Hubertt en Beruays I en II . 

38Brieff  Beth - H. Hermes. 2 november 1952. 
39Brieff  H. Hermes Beth, 20 november 1952, (Munster). 
40Voorr de samenhang van de verschillende vormen van het keuze-axioma, zie het diagram 

vann Beths aantekeningen voor het college van 28 november 1963. Dit is door hem opgesteld 
naarr Rubin & Rubin (1963). Zie ook Beth (19596), sectie 117, p. 376 e.v. 

4 lBrieff  Beth A. Tarski. 15 september 1953. 
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brieff  voorkomende redenering m.b.t. de opbouw van een systeem en modellen is 
de rmatee verward, dat een zinvolle interpretat ie onmogelijk is.42 Beth refereerde 
inn die brief tweemaal naar volledigheid: "Now on the st renght of a suitable ver-
sionn of the completeness theorem we can say that our axiom system must have 
aa model." En "So it seems that indeed the axiom of choice can be derived from 
aa sui table version of the completeness theorem for elementary logic." In zijn 
antwoordd op Beths brief ging Tarski aan Beths opzet voorbi j, maar vroeg Beth 
wel,, wat deze precies met een 'geschikte versie' van volledigheid bedoelde.43 Had 
Henkinn aan hem. Tarski, niet laten zien dat hij volledigheid uit de priemideaal-
stel l ingg kon afleiden.44 In dat geval zou men met Beth ook het keuze-axioma 
ui tt de priemideaal-stelling kunnen afleiden. 

Be thh dacht een sterke versie van volledigheid nodig te hebben.45 Deze zocht 
hijj  in de stelling van Tychonoff: een product van compacte topologische ruimten 
iss compact .46 Hiermee verlegde Beth het probleem, want voor de stelling van 
Tychonofff  is er een zwakke en een sterke versie. Met de sterke versie, een 
algemeenn geformuleerde stelling over ruimten heeft men een equivalent van het 
keuze-axiomaa in handen.47 Met de zwakke, de; beperking tot (Hausdorff-) T2-
ru imten,488 een equivalent van de priemideaal-stell ing. Pas in 1964 (Halpern) en 
19677 (Halpern, Levy) zou er volledige duidelijkheid onts taan over de onderlinge 
verhoudingen,, namelijk dat het keuze-axioma sterker is dan de priemideaal-
stel l ingg (maar dit is van na Beths dood) .49 

Hett kan zijn, dat de kardinaliteit van de modellen Beth aanvankelijk parten 
heeftt gespeeld. Later werd er op dit aspect in Beth (1959&), p. 536-537 terug-
gekomen,, zij het zonder eigen inbreng. Voor eindige en aftelbare kardinaliteit 
wass volledigheid door Gödel gegeven, maar: "For non-denumerable k, the the-
oremm was stated and proved by A. Malcev in 1936: another proof was given by 

4 2Tott op zekere hoogte doet het aan de constructie in Beth (1959b), pp. 537-538 denken. 
4 3Brieff  Tarski - Beth, 23 september 1903. In dit opzicht is het geval vergelijkbaar met 

dee door Beth aangekaarte discussie met Tarski m.b.t. Heytings intuïtionistische projectieve 
meetkundee en Tarski's meetkunde gekoppeld aan diens beslisbare algebraïsche systeem (Tarski 
1948a).. Ook deze discussie verzandde door de onduidelijkheden van Beth. 

4 4Zi ee hiertoe Henkin (1954). 
4 5Brieff  Beth - Tarski, 3 oktober 1953. 
46Üfwel:: X = J~[  I X,, met X,  ̂ 0, is compact als alle X; compact. Er is voor de producten 

geenn inperking gemaakt op eindigheid. Die inperking op eindigheid is er wel bij de gelijk-
soortigee stelling voor sommen. Overigens legt de stelling van Tychonoff een verband met de 
Tychonoff-ruimte:: een topologische ruimte X is een Tychonoff-ruimt e d.e.s.d., als X inbedbaar 
iss in een compacte Hausdorff-ruimt e. Een stelling: Een ruimte 2 heeft een coinpactificatie 
d.e.s.d-,, als Z een Tychonoff-ruimte is. Het tweetal (X. e) heet een compactifieatie van ruimte 
Z,, waarbij X een compacte ruimte, Z C X, en c : Z —> X een inbedding is z.d.d. — c(Z) = X. Een 
TI - ru imtee T = {X. £>}  is een Tychonoff ruimte (volledig reguliere ruimte) als voor alle x € X en 
voorr alle gesloten Z, met Z C X en x g Z, er een continue functie ƒ bestaat, met ƒ  A' — [0.1] 
opp SR. niet f(x) — 0 en voor z € Z, f(z) — 1. Zie verder Engelking (1989). 

47(Kelleyy 1950). 
4 f l T2-ruimtee (Hausdorff-ruimte), als voor alle (xi,xj), met Xj,Xj € X en i , ^ x,j, er open 

verzamelingenn Y,Z bestaan met X{ E Y.Xj 6 Z c u T nZ — 0. Elke T2 is T l , maar niet 
omgekeerd.. Zie verder Engelking (1989). 

^ Z i ee hiertoe (Jech 1973). Er zijn verschillende methoden voor het bewijs, waaronder forcing 
enn Mostowski's permutatie-model. 
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Henkinn (1949).50 These proofs are based upon the axiom of choice. However, 
ass stated under (4) [een paragraaf in Beth (19596), pp. 535-536], A. Tarski re-
centlyy observed that a weaker supposition is sufficient, for instance the pr ime 
ideall  theorem for Boolean algebras." In Henkin (1949) wordt de omschrijving 
bijj  volledigheid wijder genomen dan in Henkin (1950). Bij aftelbaar heeft men te 
makenn met Löwenheirn - Skolem.51 Maar, zegt Beth (19596): "I n 1934, Tarski 
statedd still another generalisation of Gödel's result for the first-order calculus 
wit hh identity: 'if A has a model of infinit e cardinal number k), then for every 
koko > ki , A has also a model of cardinal number l<2.' In this case, the axiom of 
choicee cannot be avoided, as this version of the completeness theorem implies 
thee axiom of choice." 

Orden ingen.. Beth heeft veelvuldig te maken gehad met het toepassen van 
ordeningsrelaties.. Afgezien daarvan heeft hij zich ook met de theorie over de 
ordeningenn zelf bezig gehouden. Hier draait hot om verzwakkingen van het 
keuze-axiomaa [AC] : 

1.. AC — 2. de B-principes (in sterkte vergelijkbaar met compactheid) — 
3.. de S-principes — 4. de O-principes — 5. AC<1-" . 

Bovenstaandd staatje doorlopend heeft men achtereenvolgens: 

1.. Het keuze-axioma. 2. B-principes, we zijn hier alleen geïnteresseerd in 
B3:: 'in elke Boolese algebra is elk eigenlijke ideaal bevat in een priem-
ideaal '522 3. Alleen principe S3 is hier van belang; S3 is een ingeperkte 
(verzwakte)) versie van principe B3 tot de volledige verzamelmgenalge-
bra's.533 4. Pr incipe 01 houdt in: 'Elke verzameling kan simpel (d.w.z. lin-
eair)) geordend worden'.54 5. AC< W : AC beperkt tot families van eindige 
verzamelingen. . 

Tarskii  (1954c) neemt de equivalentie aan tussen S3 en de B-principes. Vol-
genss Tarski (19546) liet Beth evenals hijzelf zien, dat het principe 01 uit het 
principee S3 afleidbaar is: Tarski vertelde evenwel niet, waar dit bij Beth gezocht 
moett worden.55 Henkin (1954) had al gewezen op de afleidbaarheid van 01 uit 
B-principess (i.h.b. B5). In Tarski (1954b) was de weg van 01 terug naar S3 nog 
eenn vraag. In ,7ech (1973), sectie 7.2, wordt de weg van de ordeningsprincipes 

5üCardinaa.lgetall  k, zie Beth (19596). p. 536: for mul e-verzameling A met k predicaat- en 
individuen-parameterss heeft een model van cardinaliteit k d.e.s.d., als de afsluiting door middel 
vann eerste orde logica over A consistent is {als k eindig, dan is hot model aftelbaar). Zie voor 
kk ook Beth (1953c), p. 66. 

51Ziee ook Bell & Slomson (1969), pp. 80 84: verwijzing naar Vaught (1956) en verder p. 103. 
stellingg 4.3. 

52Voorr de definitie van de B-principes, zie Tarski (1954a). Voor idealen, priemidealen, üie 
Gratzerr (1978). 

5:jVoorr de omschrijving van S3, S-principes, zie Tarski (1954c). 
54'structurcc sirnplement ordonnéV (lineaire ordening) in Beth (1954), p. 29 (lezing in 1952, 

uitgegevenn in 1954). Voor O l: zie (Henkin 1954) en (Tarski 19546). 
55Hott kan ook een mondelinge mededeling geweest zijn. 
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inn die richting afgesneden. De weg van AC<L - terug naar 01 is niet mogelijk 
volgenss (.Tech 1973), sectie 7.3.56 

Dee drie paragrafen afsluitend kan men de volgende toenemende verzwak-
kingenn van het keuze-axioma opstellen, waar Beth een (zeer bescheiden) rol 
heeftt gespeeld 

A CC — Beths keuze-axioma — volledigheid en de priemideaal-stelling — 
principee S3 — principe 01 — principe AC< W . 

Beslisbaree sommen en producten 

Err was nog een vervolg op dit logisch onderzoek van ordeningen, en wel de 
besl isbaarheidd van ordeningstheorieën sec en onder samenstellende operaties 
(som,, product) op die theorieën. Dit blijk t uit een correspondentie tussen Beth 
enn Feferman. Feferrnan hield zich met onderzoek op dit terrein bezig en had 
vann Tarski te horen gekregen, dat Beth ook een resultaat had geboekt.57 Het 
bleekk Beth (1954) te zijn;58 pp. 33-34 met de volgende uitspraken komen ervoor 
inn aanmerking: 

"Pourr chaque algèbre de Boole finie ou dénombrable, il y a une base, c;est-a-dire qu'on 
peutt construire une structure simplement ordonnée (S. <) telle que corps d'ensem-
bless engendré par les segments E(a < x < b) est isomorphe a 1'algèbre de Boole 
donnée.. [. .. ] Il y a done un parallélisme étroit entre la classification des algèbres de 
Boolee et types booléens et celle des structures simplement ordonnées et types eudox-
iens.599 Pourtant, remuneration des types booléens par Tarski n'implique pas encore 
unee enumeration des types eudoxiens, puisque une algèbre de Boole donnée aura en 
generall  plusieurs bases qui appertiennent a des type eudoxiens différents." 

Eerstt de besHssingsvraag in het algemeen zoals in Beth (1954): "On dira 
qu'onn a résolu Ie problème de decision pour une structure simplement ordonnée 
<< S, < > si, pour toute expression eudoxienne close, on sait decider si elle est 
satisfaitee par cet te structure ou non." En in het bijzondere geval van zijn 
stelling:: "Supposons qu'on ait résolu de problème de decision pour les structures 
simplementt ordonnée ( St , <) et (S2,<): alors on peut résoudre égalernent Ie 
problèmee de decision pour leur somme ordonnée." Om Beth (1954), stelling 5 
gaatt het: "Soit (S3, <) la somme ordonnée de (Si, <) et (So, <)  Alors la type 
eudoxienn de (S3, <) est uniquement determine par les tvpes eudoxiens de (Si, <) 
e t ( S2 , < ) . " " 

Hett resul taat van Beth was volgens Feferman het eerste, naast Mostowk-
i'ss werk over directe producten, dat hij gezien had.60 Feferman behandelde 

5t iVoorr wie; precies wat heeft bedacht, üie de historische opmerkingen in .Tech (1973) over 
zijnn hoofdstuk 7, 

57Brieff  S. Feferman - Beth, 1 november 1954, (Fair Haven, N.I). Solomon (Sol) Feferman, 
*1928.. . 

58Brieff  Beth S Feferman, 7 november 1954. 
""expressionn eudoxienne' in Beth (1954) omschreven als 'l<;s expressions ob tenues, en par-

tantt des atonies x = x, x = y,.... y = x, z = x,..., x < x, x < y..... y < ar,. .. par application 
dess oj>érateurs de la logique du premier ordre.1 

ü0Brieff  S. Feferman Beth. 13 november 1954, (Fair Haven. N.I). (Mostowski 1952). 
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daaropp twee stellingen: het beslissingsprobleem voor elke geschikte eindige som 
—— of product —van algebra's kan gereduceerd worden tot de beslissingsproble-
menn van de afzonderlijke algebra's. Cardinaal- en ordin aalsom men — of pro-
ductenn — kunnen evenzo afgehandeld worden.61 Fcferman generaliseerde als 
volgtt Beths stelling 5. Neem aan, dat rnen voor de systemen A. B de theorieën 
Th(^4)) en Th(B) heeft, dan: "(4* ) If T h ( ^ ), Th(SJ are both decidable, so is 
Th(^44 +^ B). By suitable specifications of ^. A and B the operation + - may be 
madee to agree with the cardinal sum. Thus (4*) generalizes a result of Beth." 

Menn heeft dus de beslissingsproblemen gekoppeld aan directe producten in 
Mostowskii  (1952), de eindige ordinaalsommen in Beth (1954), de uitbreiding 
doorr Feferman van Beth (1954) naar willekeurige eindige gegeneraliseerde som-
menn en producten, en tenslotte de oneindige ordinaal sommen door Fraïssé in 

4.22 Afwijkende valuaties en hun afgeleiden 

Zoalss in de inleiding tot dit hoofdstuk is vermeld zijn er door Beth vanaf 1950 
diversee soorten valuaties ontwikkeld: d.w.z. functies die aan formules waar-
heidswaardenn toekennen. Men kan twee hoofdgroepen onderscheiden: 1. reg-
uliereuliere valuaties, die Beth tezamen met een gereduceerde logica ontwikkelde en 
2.. pseudovaluaties. 

1.. In de eerste helft van de vijftiger jaren definieerde Beth gereduceerde logi-
ca.. Aan de hand hiervan construeerde hij normale en reguliere valuaties. 
Inn een reeks van publicaties bracht Beth veranderingen en verbeteringen 
opp dit thema aan: 

oo normale valuaties (1951): toegepast op gereduceerde logica. 
oo reguliere valuaties (uitbreiding van normale valuaties) (1951): toe-

gepastt op gereduceerde logica, en verder gebruikt voor subformules 
(tableauss (1954/55) en definitie-stelling (1953). 

2.. Beth begon in 1954 met zijn pseudo-valuaties. De pseudo-valuaties zijn 
tweewaardigee valuaties van het normale tweewaardige soort, maar met 
singulariteiten.. In de context van de pseudo-valuaties gebruikte Beth zo 
nuu en dan de term reguliere valuaties: dit zijn de gebruikelijke klassieke 
valuaties.. De pseudo-valuaties zijn dan in dit verband niet-reguliere va-
luaties.. Di t heeft niets van doen met. de gereduceerde logica en de daar 
voorkomendee valuaties.6'5 Beth ontwikkelde eind jaren vijftig , begin jaren 
zestig,, de volgende pseudo-valuaties en hun afgeleiden: 

61(Fefermann 1955d), (Fefennan 1955a). 
ÜJVoorr overzichtje: zie Feferman &i Vaught (1959); (if1 inleiding en p. 76 noot 15. 
6 33 Rond 1958 gaf Beth definities van reguliere valuaties; wat daar buiten viel was niet reg-

ulier.. Begin jaren zestig gebruikte viel hij weer terug op pseudo-valuaties. Men kan ook 
zeggen,, dat een pseudo-valuat ie één van de niet reguliere valuaties is. 
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oo pseu do-valuaties (1954): volledigheid, adequaatheid (1954), onafhan-
kelijkheidstestss (1958). 

oo uitgebreide pseudo-valuaties (rond 1960): 

—— I(mplicatieve) valuaties (1961): gebruikt bij implicatieve intuït io-
nistischee systemen. 

—— modale valuaties (1961): implicatieve en strikt implicatieve S4 
enn S5. 

4.2-11 Gereduceerde logica 

Syn taxx en s e m a n t i ek 

Regu l ie ree va lua t i es. De reguliere valuaties waren volgens Beth (1959&) door 
hemzelf,, Henkin en Hasenjaeger onafhankelijk van elkaar gevonden.64 Zij kun-
nenn gebruikt worden voor een vereenvoudiging van volledigheidsbewijzeri. Beth 
maaktee ook van de gereduceerde logica gebruik bij het bewijs van zijn definitie-
stelling.. Hierdoor is het mogelijk om op bepaalde punten predieaat-logica te 
behandelenn als ware het propositionele logica. Gereduceerde logica was volgens 
Bethh (19515): "a logical structure [ . . . ] , which apart from ' typographical1 dif-
ferences,, is equivalent to sentential logic." Zijn doel met de gereduceerde logica 
werdd door Beth in 1955 als volgt omschreven: 65 "Pour jeter un pont entre 
laa logique des énoncés et la logique élémentaire, nous construirons un système 
logiquee que nous appelons logique réduite." 

Menn kan onderdelen op hun topologische mérites gaan beschouwen, wat ook 
doorr Beth gebeurde. Aan de hand hiervan kan men een topologisch volledig-
heidsbewijss construeren.66 In deze sectie zal gekeken worden naar de ontwikke-
lingg en de begrippen van gereduceerde logica; het gebruik komt in de volgende 
sectie,, 'Volledigheid, (gereduceerde) subformules en de aanloop tot de definitie-
stelling'' ter sprake. Enkele hier al vermelde begrippen komen pas later, in het 
hoofdstukk over de definitie-stelling, tot hun recht. 

Gereducee rdee log ica. De syntax wordt door Beth als volgt gedefinieerd: 

oo Atomen: deze zijn van de vorm: 

(a)) VxA(x) (3xAx gedefinieerd als -^Vx~iA(x)). 

(b)) P(pi,  .pn), waarbij P een n-plaatsig predicaat. 

Inn de elementaire gereduceerde logica worden alle vrij e variabelen 
doorr getal-constanten (numerals) 1 ,2 . . .. ,£>,... vervangen.67 

ö4Bethss eerste verwijzing naar Henkin en Hasenjaeger (1953) in Beth (19536), p. 332, noot 
7.. Zie ook (Smullyan 1968), p. 95, 'The Henk in-Hasenjaeger proof'. 

4155 (Beth 1950), tweede druk uit 1955, p. 87. 
ö(iHfi tt door Beth gehanteerde topologische bewijs kreeg navolgers, waaronder van Fraassen 

(1968):: hierin wordt een uitbreiding van Beths valuatie gegeven om deze beter geschikt te 
makenn voor meerdere 'free logic' systemen, waaronder 'vrije variabelen systemen'. Naast van 
Fraassenn heeft ook H. Leblanc zirli met 'free logic' bezig gehouden. 

e 7Zoo een getal-constante, zeg n', heeft als denotatie een n £ A f . 
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ReductieReductie Als A(x) een formule is met x een vrij e variabele, dan 
heett deze formule gereduceerd met betrekking tot de variabele x als 
A{x)A{x) vervangen wordt door de formules A(l), A(2),.. . (dit valt uit 
tee breiden naar n vrij e variabelen en naar eon verzameling formules). 
Constit(A)Constit(A) = {Ap(\),Ap(2), ...,Ap(n), . . .}  de constituenten-ver-
zamelingg van A), als A van de vorm sixmAv{x7U) is. Evenzo voor 
AA = 3xA(x). 

Atomenn zijn formulas, die echte atomen zijn. zoals P(5), en alle 
formules,, die een quantor als hoofdoperator hebben, zoals Vx(Px A 
Q(x,6));; maar formules, waarin dit niet het geval is,, zoals VxPx A 
VxQ(x,6)) vallen bui ten de boot. 

oo Operatoren worden zoals in klassieke logica gedefinieerd. 

Wi jj  kunnen nu de volgende begrippen invoeren: 

oo CA-verzameling [CA-vz] werd (als een ingeperkte subformule-verzamel ing) 
doorr Beth bij de gereduceerde logica gebruikt.68 Een for mule-verzameling 
AA uit de gereduceerde logica is een CA-verzameling als A gesloten is on-
derr het nemen van const i tuenten en de atomen. De verzameling van de 
atomenn en de const i tuenten van een formule A, aangeduid als redsubf(.4) 
[dee gereduceerde subformules van .4], zullen vooral in het hoofdstuk over 
definitie-theoriee een rol spelen. 

oo CA-operatie, door Beth als volgt gedefinieerd: CA(A ) :— P|{A*| A C 
A* ,, A*  is CA-vz } . CA(A ) = A als A een CA-verzameling is. De operat ie 
CAA heeft de topologische afsluitingseigenschappen.69 

Semantiek: : 
normalenormale valuatie. werd door Beth als volgt gedefinieerd: 
Voorr elke formule A binnen de gereduceerde logica, en valuatie v, is v(A) 6 
{0,1} .. Bovendien moet gelden: 

oo De valuatie op de atomen: v(VxA(x)) — 1 d.e.s.d., als v(A(l)) = v(A(2)) = 

. . . = „ ( A ( p )) = -.- = l 

[voorr A — VxA(x) heet v .4-normaal: v heet A-normaal, als v ^ -normaal 
voorr elk atoom A in CA(A) ] 

oo De valuaties op de operatoren: zoals gebruikelijk. ° 

Opsommingen.Opsommingen. Voor de reguliere valuaties had Beth een vaste opsomming 
nodigg van alle existentiële formules in de gereduceerde logica, in het vervolg 
aangegevenn als 3x\ A\ (x\), 1x2A2{x<>),... (of, al naargelang Beths artikel, als 
eenn opsomming van alle universele quantoren Vx\A\ (x j) , Vx2>l2(: r2);  -  ' 

68Zicc (Beth 19536), p. 333 «n (Beth 19596), p. 267 e.v. (The Subformula Theorem). 
ö9Ziee (Engelking 1989). 
70B«thh (19536). p. 332. 
( 1Bethh ging uit van een opsomming van formules naar een bepaalde open plaats: alle 

variabelenn zijn gebonden door «en quantor of zijn gesubstitueerd door een getaleonstante op 
éénn variable na op de k-dt1 plaats (voor lopende k). 
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Pass in de loop der ti jden, van Beth (19516) af, kreeg deze de hier uit 
Bethh (19596), p. 264, geciteerde vorm niet een speciale 'nieuwe getuige' functie 
fifi  : N —> N, die voldoet aan: 72 

—— s( l) = fix [x € N fc Wi 6 N (getalconstante n of individuele variabele xn 

tredenn op in 3y\A\(yi) —ïx> n)]  73 

—— ,s(r + 1) = fix [x E N & x > s(r) &; Vn € N (getalconstante n of individuele 
variabelee a:„  t reden op in 3t/r+i A r + t ( y r + i ) —> x > rz)] 

ReguliereReguliere valuatie: 

oo ?; heet een reguliere valuatie, als u een normale valuatie is en bovendien 
voorr alle p als v(3xpAp(xp)) — 1, dan TJ(J4P( .S(P))) — 1. 

oo Een alternat ieve formulering naar analogie met Henkin (1949), p. 162, 
163,, maar vooral Hasenjaeger (1953), p. 43, zoals vermeld in Beth (19536), 
p.. 332, noot 7: 3xqXq{xq) —> Xq(s(q)): of zoals in Beth (19596), p. 265: 
Eenn valuatie v heet regulier d.e.s.d., als v de volgende formules vervult, 
waarbijj  p, q,r = 1, 2 , . . .: 

VxVxppAApp(x(xpp)) -> Ap(q); 3a:r .4r (x r ) -> Ar(s(r)). 

Menn heeft nu enkele eigenschappen, die met reguliere valuaties samenhangen: 74 

aa Elke normale valuatie v definieert een aftelbaar model voor de formules 
AA waarvoor v(A) — 1 geldt ((Beth 19516), p. 440); en omgekeerd: elk 
aftelbaarr model met een opsomming van zijn elementen definieert een 
normalee valuat ie ((Beth 19516), p. 441). 

bb Elke normale valuatie v kan door een reguliere valuatie v* vervangen wor-
den,, die dezelfde formule vervult. Men kan dit ook voor een formuleverza-
melingg definiëren ((Beth 19596), pp. 264-265). 

cc Voor elke formuleverzameling A is er een reguliere valuatie, die alle for-
muless van A vervult d.e.s.d.. als voor elke eindige deelverzameling A* 
vann A er een reguliere valuatie is, die elke formule van A* vervult ((Beth 
19596),, p. 265). 

7272fix[.fix[. ..]:..]: de kleinste x, die voldoet aan . . .. Vergelijk Beths definitie van de jt-functie niet 
dee analoge definitie in Hasenjaeger (1953), p. 43 en noot 3 op p. 42. Hasenjaeger (1953), 
p.. 42, noot 3 vermeldt nog een brief van Henkin (van 4 mei 1951), waarin deze zegt al vroeger 
dezee vereenvoudiging te hebben bedacht. Zie ook Church (1956), hoofdstuk 5, i.h.b. sectie 54 
'Henkiirss completeness theorem' (suggestie in Hasenjaeger (1953). 

7 3Opp later leeftijd werd Beth preciezer in de leer. In Beth (1959b) wordt i.p.v. getalconstante 
n,, de getalconstante n" gebezigd (n* heeft als denotatie TÏ. £ N); dit geeft bij de toepassing 
vann de s-functie hetzelfde beeld. Beth gebruikt daar s*(«). waarmee hij (.i(n))* , dus wederom 
eenn getalconstante voor een getal in N, bedoelt; evenzo met Beths functie f(k). Om de tekst 
hierr niet nodeloos ingewikkeld te maken wordt Beth hierin niet nagevolgd. 

744 We geven de opsomming voor een algemene indruk van wat men met reguliere en normale 
valuatiess vermag. Er worden geen bewijzen gegeven, maar wel de plaatsen waar men Beths 
bewijss kan vinden. Dit hoofdstuk wordt weliswaar gepresenteerd alsof de vermelde resultaten 
onzee eerste belangstelling hebben, maar dit is ten dele waar. Dit hoofdstuk wordt in de 
eerstee plaats gebruikt als aanloop tot de definitie-stelling. Derhalve zal er over tal van zaken 
(bewijzen)) heengelopen worden. 
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dd Voor elke formule verzamel ing A is er een normale valuatic v, die alle 
formuless van A vervult d.e.s.d.' als A is consistent relatief elementaire 
logicaa ((Beth 19596), p. 266) [hiertoe gebruikt men de punten b en c]. 

ee Als er geen reguliere verzameling is, die een formule A vervult, dan \~EL 
—1̂44 [Het bewijs hiervan zal deels ter sprake komen in de nog te bespreken 
brieff  van Both naar Kleene. Bij dat bewijs zijn wel bovengenoemde punten 
alss basis nodig]. 

Bethh gebruikte enkele punten van bovenstaande opsomming, waaronder de 
eerstee en de laatste om van daaruit naar de hem als Löwenheim - Skolern -
Gödell  benoemde stelling (eigenlijk meer een conglomeraat van stellingen, nml. 
diee van Gödel, Skolern en Löwenheim), te komen ((Beth 19516), p. 443): 
1.. Een formule-verzameling A heeft en aftelbaar model d.e.s.d., als de intersectie 
overr al de uitbreidingen van A consistent is. 2. Een formule-verzameling A heeft 
eenn model van een oneindig kar din aal getal d.e.s.d., als de intersectie van alle 
uitbreidingenn van A consistent is. 

Ui tt punten 1. en 2. haalt Beth vervolgens 3. Een formule-verzameling A heeft 
eenn aftelbaar model d.e.s.d., als het een model van etui oneindig kardinaalgetal 
heeft;; en 4. Een formule-verzameling A heeft een model d.e.s.d., als elke eindige 
deelverzamelingg van A een model heeft. 

Vo l led ighe id,, sub formules en de a a n l o op tot de def in i t ie -s te l l ing 

Bothh leverde met de combinatie van gereduceerde logica met topologie volledig-
heid.. In Beth (19596), pp. 267-274 wordt alles veel toegankelijker uitgewerkt 
naa eerst een bespreking van de gereduceerde logica op pp. 263-267. Na de 
subfonnule-stell ingg komen daar de stelling van Herbrand on Gentzons hoofd-
stellingg aan de beurt .75 Men kan Beth parafraseren om een hoeveelheid tech-
nischh mater iaal te omzeilen. Gelukkig is dit niet nodig, doordat Beth dit al voor 
onss gedaan heeft in een brief naar Kleene.76 Waar het in de brief naar Kleene 
voorall  om gaat is §10 van Beth (19516). Daar wordt een existentiestelling voor 
dee normale valuaties gegeven. Dit moet wel volgens Beth (19596), p. 441, want: 
VV wordt verondersteld bicompact [compact in onze zin] te zijn, dus weten we, 
datt elke oneindige puntenverzameling een l imietpunt moet hebben. Maar oen 
verzamelingg normaio punten kan l imietpunten hebben, die geen van alle normaal 
zijn:: derhalve benodigen we eon existentie-stelling voor normale valuaties. 

Ui tgangspuntt in de brief vormde Beth (19516), p. 441 e.v. Daar wordt een 
deelverzamelingg V' van de valuatie-verzameling V genomen rn.b.t. oon gegeven 
verzamelingg gesloten formules {C\,..., C\-,...}  uit do elementaire logica. 
Bothh bewijst de stelling, dat do verzameling {C\ ,CV-, . . .}  inconsistent is 
d.e.s.d.,, als V' = 0. Als volgt definieerde Beth V' met behulp van V: 77 

75Ziee de 'Langt: noten' op het einde van dit hoofdstuk. 
7eBrieff  Beth S.C. Kleene, 16 april 1953. In dit hoofdstuk zal een deel van die brief 

geciteerdd worden, de restanten treft men in het hoofdstuk over definitie-theorie aan. 
77I nn de brief naar Kleene maakt Beth gewag van 'correction sheets'. Vanwege de context 

enn de beschrijving van de indices kan men veronderstellen, dat de door Beth gebruikte, maar 
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vv = n*  v(c*) n npnm (v^v^Ay^) ) u a vr*» » n 
nn n,nn(v(VxnA^K) ) u (J. vKY,(s))). 

Datt wil zeggen: de valuaties van V' voldoen aan alle formules d plus alle 
disjunctiess van de formules VxniXp(xm) —> X p ( r ) . terwijl voor elke formule 
yx„Xq{xyx„Xq{xnn),), die niet wordt waargemaakt, een 'tegenvoorbeeld1 ->Xq(s) wordt 
waargemaakt.. De lezer herkent hier de normale valuatie. En nu de brief naar 
Kleene:: 78 

"Noww 1 prove: 

(i)) Every normal valuation (as just described) provides a denumerable model (this 
iss pretty obvious). 

(ij )) If V' is empty, then the formulas C* are inconsistent.79 The proof of (ij) involves 
thee following steps: 

(ija)) If V' = 0. then a fortiori the smaller set V" is empty. The set V" is obtained 
byy replacing the union of sets V((->Xj(s)) [dus \Js V((-i.Y,(s))] by one set 
V(-iX(s(q))).V(-iX(s(q))). The trick in the proof consists mainly in the choice of the 
functionn s(q). [dit was ook in Beth (19516) de omzetting van V over V' in 
V",, ofwel van \Js V(-.X,(s)) in uiteindelijk V{->Xq(s(q)))]*° 

(ijb)) If V" = 0, then V'" — 0. where V'" is obtained by taking in account only 
thosee k, m. n,p, r, s which are smaller than a certain constant M; this step 
iss non-finitary [introductie van V gecombineerd met compactheid; zie de 
sectiee 'Volledigheid en topologie' met de opgesomde eigenschappen]. 

(iij )) If V'" = 0, then the expression obtained by dropping the V"s and replacing set-
theoreticc by logical operations is a contradiction of sentential logic; this follows, 
off  course, from the completeness of sentential logic. 
[hett gaat hier dus om de formule 

AfcCfcc A ApAj-tf^-M*™ ) V /\rXp(r))/\/\q/\nVxnXi(xn)v\j^Xq(s)), 
off  liever, in de volgende stap: dezelfde formule, maar nu met ~>Xq($(q))) op het 
eindi.p.v.. \J^Xq(s))] 

(iv)) Now the indices p.r, . . . are replaced by free variables, as pointed out on the 
correctionn sheet, and quantification theory is applied in an obvious manner, 
usingg the properties of the function s(q) [zoals in de vorige sectie vastgelegd]; it 

niett ju dc brief genoteerde*  formule, die uit Both (1951b), p. 441, maar met de verbetering 
vann Beth (1953c), p. 70 is (deze correctie bestaat uit het toevoegen van extra indices). De 
herzienee versie (1955) van Beth (1950) ligt dan nog te ver in de toekomst. Wel komt daar 
inn tegenstelling tot Beth (1950) een uitvoerige bespreking van de topologisch - algebraïsche 
aspectenn voor. Het ms. E.W. Beth, Les methodes algébriques et topologiques dans la recherche 
desdes fondements des mathémattques is daar een voorloper van. Beth (19566) (Beths lezingen 
uitt 1954) geeft wederom in het Frans een bespreking van alle hier voorkomende zaken. In Beth 
(19596)) treft men Beths laatste vers»;. In Beth (19536) wordt in noot 2 op p. 331 ook Kleene 
bedanktt voor 'reading a draft of this paper'. In Beth (19536) wordt wel een deel van Beth 
(19516)) gebruikt, maar voor een hoeveelheid technische uitweiding wordt er in Beth (19536) 
tochh doorverwezen naar Beth (19516); en juist naar een behandeling zoals in Beth (19516) 
wordtt in de brief naar Kleene door Beth gerefereerd en geparafraseerd. 

T8Brieff  Beth - S.C. Kleene, 16 april 1953. 
7 9Mett de formules C*. bedoelde Beth de elementen uit de boven omschreven verzameling 

{C i , . . . ,C f cc } . 
suVoorr de reden hiertoe, zie onder 'Valuatie-verzamelingen' in de 'Lange noten1 op het einde 

vann dit hoofdstuk.. 
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followss that the conjunction of all Ck with k smaller than M is a contradiction 
off  elementary logic. Let us consider the negation C of the conjunction under 
consideration,, then C is a theorem of elementary logic.7' 

Gebruikmakendd van V'" als leeg stelt Beth (19516), p. 442, dat 

voorr geen valuatie op 1 kornt; maar dan is onder negatie die formule in de 

omzetting g 
A ^ „ , < A / ( V ^ ^ p ( x m )) -ï- Xp(r)) -» (A„.,< A .f(-Y,(*(9) ) "> VxnXq(xn)) -)

-A t <A "/C t ) ) 
eenn stelling uit de gereduceerde logica (r en s(q) in de formule zijn getalcon-
stanten).. Van hieruit wil Beth (1951è), p. 443 laten zien, dat -«At<M ^k een 
stellingg uit de elementaire logica is, en de elementair-logisch deductieve afslui-
tingg van {C i , . . ., C* , . . .}  inconsistent. Wi j zullen niet alle stappen in dit bewijs 
gaann aflopen, slechts enkele kenmerkende onderdelen worden bekeken.81 

Dee manier, waarop Beth weer naar elementaire logica gaat wordt in boven-
staandee niet aangegeven. Hier en in het hoofdstuk over de definitie-stelling, 
waarr Beth deze stap ook moet maken, hebben wij dit nodig. 
Laatt x i , X2, - - - een opsomming zijn van de variabelen, dan kan men voor elke M 
eenn getal Z vinden z.d.d. n < Z voor elke n in de opsomming (Z is de grootste 
index).. Ga nu elke ingevoerde get al constante j vervangen door een variabele 
Xj+z-Xj+z- Vanwege het onhandige opschrijfwerk verving Beth Xj+z door Zj, en 
hierinn volgen wij hem. Elke gereduceerde formule Xp(r) wordt hiermee staps-
gewijss vervangen door een elementair-logische formule X*(zr). We gebruiken 
X*(zX*(zrr)) i.p.v. Xp(zr), want naast r kunnen er nog andere constanten in zit-
ten.. Als voorbeeld nemen we bovenstaande formule, maar nu met de bewerking 
toegepastt op de beide getalconstanten r,s(r) en een nadere specificatie op de 
aff  schattingen: 

Mett de al gebonden variabelen gebeurt er natuurlijk niets. Met deze omzett ing 
komenn we weer de elementaire logica binnen. 

Wi jj  gaan naar de twee delen van bovenstaande formule kijken, namelijk vóór 
enn na de hoofdimplicatie. Er van ui tgaande, dat \~EL VXX*(X) ->  X*(zr, heeft 
menn volgens Beth ook 

*-EL*-EL f\p<P,m<Af,r<R(VXmXp(X™) "> XpM CJ] 

*-EL*-EL {f\„<N, q<Q(X* q(
z»W)) -> Vx„X g( x n) ) -»  - / \ *<K ' Cfe), maar dan heeft men 

ookk met de existentiële generalisatie van de vorige formule van doen: 
\-EL\-EL 3 ^ ( I ) - - - 3 2 S ( Q ) ( A I , < J V W < Q ( ^ ( ^ ( 7 ) ) -*  Vx nY„(x n) ) -4 -"Afr<ir cfc) t 

Bethh gaat er nu toe over om te bewijzen, dat het linkerdeel van deze; implicatie, 
d.w.z.. /\n<Kttl<Q{X*{zBiq)) ->  Var„.Y,(a;n), een elementair logische stelling is.82 

811 Men wordt voor het nauwkeuriger werk verwezen naar de oorspronkelijke tekst in Beth 
(19516),, pp. 442, 443 (gecombineerd met verbeteringen uit Beth (1953c), p. 71), Beth (1950), 
maarr dan de tweede druk uit 1955, pp. 90 92 en Betli (19596). p. 266, 267. 

83Voorr de uitvoering van dit deel van het bewijs, zie Beth (19516), pp. 442. 443 en Beth 
(1950),, tweede druk uit 1955. pp. 91, 92. 
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Daarmeee kan hij laten zien, dat \~EL - I A A - < K ^ ) - Hiermee komt hij op de 
gevraagdee inconsistentie uit. 

Wi jj  gaan weer terug naar de brief van Beth naar Kleene op het punt waar 
wi jj  opgehouden zijn: 

""  Now if we consider C [in de vorige formules haden we al C :=  At<Af ^k kunnen 
inzetten],, then we have a situation which strongly reminds of Gentzen's Extended 
Hauptsatz.833 If C is a theorem of elementary logic, then the derivation of C can 
bee given a certain normal form. First we derive, by sentential logic, the expression 
mentionedd under (iij) . Then we apply quantification theory in a certain well-specified 
manner,, as indicated on the correction sheet. 

Ass far as I see. there are the following differences between the Extended Hauptsatz 
[E.H.]]  (as stated in your book*4, p. 460) and its proof, and mine. 

1.. The E.H. is concerned with sequents; but this does not matter on account of 
yourr theorem 1 in your 'Two papers'. ° 

2.. My proof is not finitary. But this does not matter either. For if we know that 
CC is a theorem, we have a proof of C, and this enables us to determine the 
constantt M mentioned under (ijb). So the part of my proof that is relevant 
fromfrom a finitary point of view remains intact. 

3.. The expression mentioned under (iij ) contains quantifiers, which is not the case 
withh the formulas occurring in Gentzen's midsequent [t/m de middensequent 
alleenn proposities in een bewijs, waarin EH gebruikt]. This again does not mat-
ter.. For if the negation of the expression mentioned under (iij ) is a theorem of 
sententiall  logic, then we can obtain new theorems of sentential logic by applying 
thee rule of substitution, and prenex formulas play up to stage (iij ) the role of 
atomss of sentential logic. Now either C is simply an identity of sentential logic in 
termss of its prenex constituents, or we have a valuation v for these constituents 
withh «(C) = 0. 

(a)) In the first case, the derivation of C is trivial. 

(b)) In the second case we can perform a substitution in the expression under 
(iij )) which eliminates the quantifiers (if for a prenex constituent of C, 
v(C)v(C) = 1, then we substitute an identity of sentential logic for it, etc.). 
Thiss trick is applied in my own application of the theorem under consider-
ation). . 

4.. I do not suppose C to be prenex." 

Wi jj  gaan nn over tot een volgend probleem, en dat brengt ons met een 
verderee stap eigenlijk ook bij de definitie-stelling en de tableaus.86 Hoe vallen 
Bethss gereduceerden te relateren aan Gentzens subformules. Beth gaat in on-
derstaandee tekst in op de invoer, naast normale valuaties, van de C-normale 

83Ziee de 'Langt; noten' op het einde van dit hoofdstuk. 
84(Kleenee 1952a), p. 460-463. 
8 5'Twoo papers': Kleerie (1952c). 
S 6Dee door Beth gebruikte bewijzen zullen wij hier niet bespreken, zie hiertoe Beth (19596), 

pp.. 267 274 voor de subformules telling en de stelling van Jacques Herbrand, 1908 1931; 
Bethh (195Ü), tweede druk uit 1955, p. 93 97: stelling van Herbrand. In het hoofdstuk over 
semantischee tableaus wordt nog kort ingegaan op een tableaumatige formulering van Gentzens 
hoofdstelling. . 
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valuaties.. Deze zijn wc al eerder tegengekomen bij de bespreking van de CA-
verzamelingg en de normalt; valuaties voor zowel een formule A (.4-normaal: hier 
toevalligg C-normaal geheten voor een formule C) alsook een verzameling van 
formuless A (A-normaal). 

"Noww the theorem discussed so far, which is the Löwenheiin - Skolem Gödel 
theorem,, but the proof of which, as given in my paper, suggests, if I am not mistaken, 
Gentzen'ss E.H., is not sufficient for my present purpose. And this brought me to 
provingg a theorem which also seems to include the Subformula Theorem. I show that 
thee expression mentioned under (iij ) can be chosen so as to contain only subformulas 
off  C. This can be done by considering, instead of normal valuations, the larger set 
off  all C-normal valuations, in which correct behaviour is only required with regard to 
thee subformulas of C. 

Lett Vc be the set of all C-normal valuations. 
Noww if VC' = 0, then V' = 0, trivially . But we have also that, if Vc # 0, then 

V'' ^ 0 (for it is easy to change a C-normal into a normal valuation without changing 
thee values of the subformulas of C), hence if V' = 0, then Vc = 0. 

Thee condition Vc — 0 is expressed by the formula on the correction sheet with 
thiss qualification that only those values of p and q are taken into consideration, for 
whichh \fxmXp(xm) and sixnXq{xn) are subformulas of C. Hence the whole argument 
remainss unchanged." 

Recapitulerend,, met enige negatie-transformaties, kunnen wij nu de volgende 
equivalentiess en stellingen naar Beth opsommen. Laat C een gesloten formule 
uitt de elementaire logica zijn, dan heeft men de volgende equivalenties: 87 

aa Er is geen model voor ->C (d.w.z. C is logisch geldig), 

bb Voor elke normale valuatie v: v(C) = 1. 

cc Voor een index M is de formule Z , 

ZZ = V™P r<M(VxmXp{xm) A - .X p( r ) ) V V„,,< A f (A'„(*(ï) ) A ^xnXq(xn)) 
VC, , 

eenn stelling uit de gereduceerde logica. 
dd C is een stelling uit de gereduceerde logica [of ook omgekeerd: als voor 

eenn gesloten formule C er geen reguliere valuatie v bestaat, die C vervult, 
dann is ->C een stelling uit de elementaire logica (Beth 19596), p. 266]. 

ee Voor elke {C}-normale valuatie v: v{C) = 1. 
ff  Een formule Z gelijk als onder punt c is een stelling uit de gereduceerde 

logica,, waarin voor alle \fxTnXp(xm), 3x„Xq(x„)  geldt, dat VxmXp(xm), 

3x3xnnXXqq(x„)£CA{C). (x„)£CA{C). 

Inn bovenstaande opsomming trekt vooral punt c met formule Z = Vm,p.r<A-f 
{Vx{VxmmXXpp{x{xmm)) A -n-Yp(r)) V V , X , , < A / W » V ? ) ) A -Vx n.Y , (x n) ) V C de aandaclit. 
ZZ correspondeert min of meer met Gentzens midden-sequent. Tot en met Z 
wordtt de afleiding van C uitgevoerd met gereduceerde (^'proposit ioncle') logica, 
vanaff  Z elementaire logica. Zie voor het belang van dit punt het hoofdstuk 
definitie-theoriee met Beths stappenplan en natuurlijk Gentzens hoofdstelling. 

ST(Bethh 19536): a, b, c, d equivalenties op p. 332; uitbreiding e, f equivalenties p. 334. 
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Bethh (1953ft), p. 333 merkt op: Z geeft een lay-out voor een afleiding van C 
inn elementaire logica, behoudens dat Z niet automatisch Gentzens subformule 
eigenschapp bezit (zie ook het hieraan voorafgaande laatste deel van het ci taat 
uitt de brief van Beth naar Kleene). Beth (19536), p. 334 merkt op, dat voor 
elkee stelling C in de elementaire logica er zo een formule Z bestaat [zoals onder 
puntt c], waarbij die Z een stelling in de gereduceerde logica is en waarin alle 
atomenn subformules van C zijn. Hieraan dient men niet voorbij te gaan, ofwel 
zoalss Henkin in een brief tegen Beth opmerkte: 88 "I must confess that when 
II  first read i t [Beth (1951ft)] through I quite failed to appreciate the fact (or 
itss significance) that a formula C is a theorem of functional logic if and only 
iff  a related formula Z is a theorem of reduced logic.1' Die C hoeft bij Beth in 
tegenstellingg tot Gentzen geen prenexe formule: te zijn. 

Wi jj  besluiten hiermee Beths gebruik van gereduceerde logica en reguliere 
valuaties,, dat essentieel zou blijken voor zijn afleiding van de definitie-stelling. 
Hiertoee introduceren wij nu een bewering, die een hoofdrol zal vervullen in het 
volgendee hoofdstuk: 
alss \~EL A, dan >r RL \ / redsubf(.4) V A. 

\J\J r e d s u b f )̂ V A is een vergroving van de formule Z, die wij onder punt c van 
dee laatste opsomming zijn tegengekomen. 

Wi jj  gaan nu verder met Beths tweede soort valuaties, die veel sterker afwijkt 
vann normale 'witness constructies' zoals bij Henkin c.s. 

4.2.22 Pseudo-valuaties 

Pseudo-va lua t iess door  de j a re n h e e n. De pseudo-valuaties zijn tweewaar-
digee valuaties van het normale soort, maar met singulariteiten.89 Beth gebruikte 
dee pseudo-valuaties voor de volgende doeleinden: 

1.. Subforrnul e-stel ling en volledigheid. 

2.. Tarski's beslissingsprobleem m.b. t. adequaatheid van axioma-stelsels. 

3.. Twee- of meerwaardige valuaties bij onafhankelijkheidsproblemen 

4.. Modale en derivatieve logica (pas in het hoofdstuk over implicaticve logica 

tee bespreken). 

Inn het begin van 1954 werkte Beth aan een aan Robert Feys op te dragen 
artikell  over pseudo-valuaties en hun consequenties. In dit typoscript, waarvan 
tweee verschillende versies90 aanwezig zijn, gebruikte hij zijn in eerdere jaren 
verworvenn kennis van Gentzens stellingen — i.h.b. de subformule-stelling. 

Naastt een behandeling van de subformule-stelling en volledigheid dacht Beth 
inn de aan Feys opgedragen manuscr ipten ook een beslisbaarheidsprobleem met 

88Brieff  L. Henkin - Beth, 22 augustus 1953, (Berkeley). C i.p.v. Henkins T gebruikt. 
89Voorr een historisch overzicht van de ontwikkeling van deüe valuaties door Beth van 1954 

tott 1964: zie de Jungh & van Ulsen (1999). 
Versiee A. Ms. E.W. Beth, A subformula theorem for the sentential calculus, and a char-

acterisationacterisation of its axioms; versie B. ins. E.W. Beth, A subformula theorem for the sentential 
calculus,calculus, and a characterisation of axiom systems adequate for it. In beide gevallen wordt 
vermeld:: 'dedicated to Robert Feys\ 
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zijnn pseudo-valuaties te kunnen oplossen. Het betrof een in 1946 door Tarski 
gesteldee vraag naar de beslisbaarheid of een willekeurige groep logisch geldige 
formuless al dan niet een adequaat axioma-stelsel voor de propositie-logica was. 
Di tt liep echter spaak. Zijn werk voor een lezing91 en het aan Feys opgedragen 
artikell  was aanvankelijk voor niets. 

Helemaall  vruchteloos was Beths werk echter niet. Tezelfdertijd was Beth ook 
opp het idee van zijn tableaus gekomen, die afgeleid worden uit normale valuaties. 
Voorr zijn pseudo-valuaties maak te Beth in die tij d gebruik van soortgelijke 
configuraties.. Men kan beider gebruik het beste omschrijven als proto-tableaus. 
Hett eerste echte tableau verscheen in Beth (1955a), en dit werd het alsnog aan 
Feyss opgedragen artikel. 

Inn de tweede helft van de jaren vijfti g probeerde Beth het opnieuw met de 
pseudo-valuatiess (soms onder een andere naam: niet-reguliere valuaties). In dit 
gevall  ging het om onafhankelijkheid en adequaatheid te demonstreren. 

Di tt houdt in dat zo een valuat ie voor minstens één formule een afwijking 
vertoontt vergeleken met de andere 'normale klassieke' valuaties. Binnen een 
dergelijkee formule kan de afwijking tot gevolg hebben, dat op een aantal sub-
formuless van die formule een normale klassieke waardering plaatsvindt, maar 
datt op één of meerdere plaatsen subformules met afwijkende valuaties aanwezig 
zijn.. De singulariteiten vindt men in diverse soorten -— hierover later meer. 
Al ss men hiermee een model kan construeren, waarbij een beoogd axioma op een 
afwijkendee waarde uitkomt en de rest van de beoogde axioma's niet, dan kan 
menn de pseudo-valuaties gebruiken voor onafhankelijkheidsbewijzen. Al s deze 
proceduree voor alle beoogde ax ioma's gebruikt kan worden en de axioma's on-
afhankelijkk zijn, dan is er sprake van een adequaat axioma-stelsel. " De door an-
derenn hiertoe gebruikte modellen zijn zeer verscheiden, bijvoorbeeld n-wraardige 
valuaties.. Voor Beths tweewaardige valuaties zal de irregularitcit ergens anders 
vandaann moeten komen. Al s men met een normaal klassiek valuatie-type werkt 
zullenn de axioma's onder alle valuaties op waar uitkomen. Men is derhalve ge-
dwongenn een extra valuatie toe te voegen, die dit niet doet. Derhalve moet men 
pseudo-valuatiess iets ruimer formuleren dan de gebruikelijke klassieke valuaties 

E enn eers te def in i t i e van pseudo -va lua t i es. Beth beperkte zich aanvanke-
lij kk tot sytemen met negatie en implicatie, vandaar de volgende definitie van 
pseudo-valuatie: pseudo-valuatie: 

a.. v(A) = 1 of v(A) = 0 

b.. als v(A) = 1, dan v{->A) = 0 

c.. als v(A) = 1 en v{B) = 0, dan v(A - > f l ) = 0 

Merkk op, dat Beth uitdrukkelijk slechts een deel van de valuaties heeft vast-
gelegd.. Voor de rest van de combinaties kan men de gebruikelijke klassieke be-
delingenn kiezen, maar het is nu ook mogelijk daarvan af te gaan wijken. Vandaar 

9 1Ms,, E.W. Beth, A subformula theorem for the sentential calculus, and a characterisation 
ofof axiom systems adequate for it (abstract, bedoeld oin in 1954 voorgedragen to worden). 

92Voorr een uitgebreidere bespreking hiervan, zie het hoofdstuk over definitie-theorie. 
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Bethss lemma 3: 0,i elke gebruikelijke klassieke valuatie is een pseudo-valuatie, 
maarr niet elke pseudo-valuatie is een gebruikelijke*  klassieke. 

Diee ruimere keuze-mogelijkheid werd in Beths ms. 'A subformula theorem 
. . .. '-versie A, p. 2 als volgt met de term singulariteit omschreven: 
—iA—iA is een singulariteit van de Ie soort voor v, als v(A) = v(-<A) — 0: A —> B 
singulariteitt van de 2e soort, als v(A) = v(B) = v(A —ïB)=0: van de 3e soort, 
alss v(A) = v(A -> B) = 0 en v(B) = 1; van de 4e soort, als v(A) — v(B) — 1 
enn v(A —ïB) = 0. Hierop sloot Beths lemma o aan: 94 "Any pseudo-valuation 
iss either a valuation [d.w.z. een normale valuatie], or i t presents at least one 
singularityy of the first, the second, or the fourth kind." 

Menn kan het natuurl i jk anders doen, de soor tnaam is ook niet van belang; de 
enigee voorwaarde is, dat er aan de definitie van pseudo-valuaties wordt voldaan. 
Daarnaastt telkens een ander voorschrift kiezen bood de mogelijkheid om de 
onafhankelijkheidd van telkens andere formules te testen, d.w.z. hij moest één 
formulee (axiomaschema of een speciaal geval daarvan) anders interpreteren dan 
dee rest van de groep. 

Wi jj  zien bij de pseudo-valuatie-tableaus een proposit ie en de negatie daarvan 
somss ondergebracht bij eenzelfde kolom. Bij de semantische tableaus zou die 
negatiee nog verder worden afgebroken, hier niet. Di t verschijnsel wordt door 
Bethh ook syntactisch geformuleerd: 9;1 

oo "We assert the sequent A\,A2,...,Ak =>o B if at least one of the following 
condit ionss is satisfied: 
1.. The closure of {A\ , ^ 2 , . . ., A^} under modus ponens contains two contradic-
toryy formulas A and —iA. 2. The above-mentioned closure contains the formula 
B? B? 
Aann de hand van de definitie voor valuaties en bovenstaande opmerking komt 
Bethh tot de volgende begrippen: Een pseudo-valuatie v blokkeert de boven-
s taandee sequent, als v de antecedent Ay, A2, - - - , A*  vervult, maar niet de succe-
dentt B. En zo kan een dergelijke sequent worden aangenomen, als er niet zo 
eenn blokkerende v bestaat. Wi j kunnen nu op de toepassingen overgaan. 

Tarsk i ' ss bes l i ss i ngsp rob leem. 

I nn 1946 formuleerde Tarski het volgende beslissingsprobleem: m 

"Tarskii  then surveyed the status of the decision problem in various logical fields: 
sententiall  (propositional) calculus, [...]. In all of these, even in two-valued sentential 
calculus,, where we would like to be able to decide when a set of formulas is an adequate 
axiomm system, he pointed out open, important problems." 

Bethh meende hier een antwoord op te kunnen geven met zijn pseudo-valuaties: ' 
"Onee problem was to find for the two-valued sentential calculus a subformula theorem 
correspondingg to the subformula theorem for the lower predicate calculus, which I 

9 3Bethss ms. 'A subformula theorem . .. '-versie A, p. 2 
944 Beths rns. A subformula theorem . . .' -versie A, p. 3. 
9 5Ms.. Beth, 'A subformula theorem . .. 'versie A. B, p. 2. 
9t i(Tarskii  1947). 
97Brieff  Beth A. Tarski. 30 juni 1954. Alessandro Padoa, 1868 1937. 
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appliedd in my paper on Padoa' method. It occurred to me that it would be interesting 
too have such a theorem as it would at once entail a solution of a problem which you 
statedd at Princeton in 1946. namely, to find a method by which we would be able to 
decidee when a set of [logisch geldige] formulas is an adequate axiom system." 

Bcthss gedachten dienaangaande worden als volgt verwoord in het abstract ran 
dee nooit gehouden lezing: im 

"Supposee we have an axiom system for the sentential calculus which is adequate in the 
followingg sense: it enables us to derive all logical identities by means of substitution 
andd modus ponens. Then for the derivation of a given logical identity .4 it is sufficient 
too substitute, in the axioms [en de volgende opsomming geeft eigenlijk de subformule-
stellingg voor de volzinnencalculus99] : 

1.. A and its subformulas, 
2.. One single logical identity previously derived (for instance, one of the axioms), 
3.. Certain formulas built up from the formulas under 1 and 2 in accordance with 

ruless which do not depend of the axiom system under consideration, and to 
applyy modus ponens. 

AA proof for this theorem is given by means of pseudo-valuations, that is. functions v 
whichh assign to each formula A a value v(A). such that [en hier volgt de al gegeven 
definitiee van pseudo-valuatie]: a. v(A) = 0 or v(A) — 1, b. If v(A) = 1, then v(->A) — 0, 
andd c. If v(A) - 1 and v(B) = 0, then v(A -> B) - 0. 
Thee theorem provides a decision procedure for the adequacy of an axiom system; this 
solvess a problem stated by Tarski." 

Al ss volgt ging Beth over naar Tarski 's beslisbaarheids vraag: 10° "There is a 
decisionn procedure for the adequacy of a given axiom system Ax for the sentential 
calculus.. Let Axo be an axiom system the adequacy of which has been previously 
establishedd (various systems of this kind are found in the l i terature). Then for 
Axx to be adequate, it is necessary and sufficient that for each axiom in Axo it 
permitss a derivation as described in the s ta tement of theorem 19 [zie geciteerde 
abstract].. [...] This solves a problem stated by A. Tarski". Ofwel, laat zien 
datt je een al als afdoende bewezen axioma-stelsel kunt afleiden uit je nieuwe 
stelsell  en je bovendien niet de klassiek geldige formules te buiten gaat. Als 
corollariumm nam Beth: "Then; is a decision procedure for the independence of 
aa given adequate axiom system Ax for the sentential calculus." 

Tarskii  was minder enthousiast over deze resultaten dan Beth: 101 'T haven't 
hadd time; to study your paper, but there is one remark which I have to make 
att once. Your corollary 3 (which gives an affirmative answer to a problem 
formulatedd in my Princeton talk) is in direct contradiction to a result stated by 
Lineall  and Post in the Bulletin of the Amer. Math. Soc. vol. 55, 1949, p. 50." 102 

AA subformula theorem for the sentential calculus and a characterisation of axiom systems 
adequateadequate for it. 

" D i tt is tevens stelling 19 in Bcths ms. 'A subformula theorem . .. '-versie B, p. 9 
100Betkss ms. 'A subformula theorem . .. '-versie B. p. 9. 
101Brieff  A. Tarski Beth, 13 juli 1954, (Berkeley). 'Your corollary 3' in het citaat betreft 

dee verwijzing naar de 'oplossing' van Tarski's beslissingsvraag in Beths ms. 'A subformula 
theoremm . . .' versie A, p. 6. 

10:2Eriii ll  L. Post, 1897 1954 en Lineal lieten in hun mededeling zien. dat er ecu corre-
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Beterr dan parafraseren van Lineal &: Post (1949) is het om één van de 
auteurss aan het woord te laten. Di t is mogelijk vanwege S.L. Guldens [Gulden 
publiceerdee onder het pseudoniem 'S. Lineal'] antwoord op de al vermelde brief 
vann Beth naar Post: l03 

"Sincee the abstract1 * is not as clear as one would like, permit me to give a clear (I 
hope)) statement of the central result of this work: 

Givenn a finite set A\,..., An of tautologies of the sentential calculus we say that the 
deducibilityy problem for this set is recursively solvable if there is an effective (recursive) 
proceduree for determining whether any tautology A is derivable from Ai,.... An using 
onlyy substitution and modus ponens. 

Thee theorem is then: 
'Thee deducibility problem for finite sets of tautologies of the sentential calculus is 

inn general unsolvable.' 
Inn fact the following stronger result holds: 

'Onee can write down explicitly a set Ai,..., An of tautologies whose deducibility 
problemm is recursively unsolvable.' 

Fromm this we have as immediate corollaries that the following problems are recursively 
unsolvable. . 

1.. Is there an effective decision procedure which will determine in general whether 
aa finite set of tautologies is independent or not? 

2.. Is there an effective procedure for determining in general whether a finite set of 
tautologiess is a complete set of axioms for the sentential calculus or not. 

11 assume that from what you say in your letter that your results would have 
producedd a positive solution to 2." 

Lineall  & Post (1949) was een abstract zonder bewijzen (toch door een ieder 
geaccepteerd).. Pas in latere tij d is er een nauwkeurig bewijs voor Lineal &c Post 
(1949)) geleverd: als eerste een schets van een bewijs in Davis (1958) p. 137-142; 
ditt werd later gepreciseerd in Yntema (1964).105 

All  eerder had een en ander ten gevolge gehad, dat Beth afzag van een op 
dee meeting van de Association for Symbolic Logic op 1 september 1954 te Am-
sterdamm te houden lezing. Beth had zich inspanningen getroost era aan de 
vooravondd van het in Amsterdam te honden internationale wiskunde-congres de 
eerstee volledig wetenschappelijke bijeenkomst van de ASL in Europa te houden. 
Eenn bekroning hierop lag in het zelf kunnen aandragen van een mooi resultaat. 

spondentiee van het Tarski- probleem aan te tonen valt met de woord-problem en. Dit zijn 
afll  ei baar he ids vragen van identiteiten in zgn. 'productie-systemen'. In het geval van de partiële 
propositie-logica'ss worden hiertoe de semi-Thue systemen gekozen. Hierdoor is het mogelijk 
omm door middel van over te hevelen resultaten een aantal stellingen, die samenhangen met 
Tarski'ss vraag, te beantwoorden, 

l o : j Bethh had van G. Post te horen gekregen, dat haar man op 21 april 1954 aan trombose 
overledenn was (brief Gertrude Post Beth 21 september 1954, (New York, NY)) Wel had ze de 
brieff  naar S.L. Gulden (S. Lineal) doorgestuurd. Deze nam nu de voorlichtende taak op zich: 
hett citaat is genomen uit de brief Samuel L, Gulden Beth, 18 oktober 1954, (Bethlehem, 
Pennsylvania). . 

1044 (Lineal k Post 1949). 
105Eenn overzicht van dit alles wordt gegeven in Singletary (1968). 
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Bethh probeerde zijn onderzoek een andere wending te geven.106 Hij dacht 
mett oen verzwakking de kwestie van Tarski 's vraagstuk en de beantwoording 
daarvann door Post en Lineal te kunnen omzeilen en wel resulaten te kunnen 
boekenn op: 

a.. Het gebied van de subformule-stel ling, waar hij in zijn artikel over Padoa 
enn de definitie-stelling gebruik van had gemaakt. Het resultaat op dit ter-
reinn kan gezocht worden in de semantisehe tableaus, waar de subformule-
stellingg een hoofdrol vervulde.107 

b.. De onafhankelijkheidsbewijzen. 

Mett betrekking tot punt a merkte Beth tegen Tarski op: , 08 "The considerations 
inn connection with the suformula theorem I presented in the lectures which I 
gave'inn Paris [in 1954]: Beth (1956b)] and they wil l be published as part of the 
fulll  text of these lectures." En met betrekking tot punt b: "and in connection 
withh the non-normal interpretations of the sentential calculus to which recently 
Churchh had devoted a paper.1' Dit sloeg op Church (1953), dat meerwaardige 
valuatiess behandelde.100 Beths opmerking dienaangaande is derhalve een eerste 
aanzett tot Beths in 1958 uitgewerkte denkbeelden —deze zullen in dit hoofdstuk 
nogg aan bod komen als onafhankelijkheidsbewijzen. 

Bethh bleef dus doorwerken aan mogeli jkheden orn zijn tweewaardige, maar 
niett normale valuaties te kunnen gebruiken: l l ü "And there is also the notion 
off  a pseudo-valuation which I still expect to be useful in some connections." In 
zekeree zin zou hem dit gelukken, zij het niet op het terrein van beslissingspro-
blemen.. Afgezien van de onafhankelijkheidsbewijzen lag later bij Beth vooral de 
waardee bij de toepasbaarheid voor de semant iek van implicatieve fragmenten 
vann klassieke, intuïtionistische en modale logica. In een verder stadium wer-
denn deze valuaties gekoppeld aan een systeem van clusters van hulpvaluaties 
enn hulptableaus in navolging van S. Kr ipke. Bovendien had hij oog voor de 
algebraïschee aspecten van pseudo-valuaties(niet door hemzelf verder uitrgew-
erkt) .1 11 1 

Onafhanke l i j khe idsbewi jzen. . 

Church .. Toepassingen lagen voor Beth in de al gememoreerde onafhankelijk-
heidsbewijzen:: 112 "I t is often suggested t hat the matrix method is the; only 

10£iBrieff  Both A. Tarski, 22 jul i 1954. Zie voor een verzwakking van punt 3 van zijn 
definitiee ook de brief Beth Post, 24 juli 1954. 

107Ziee hiertoe het hoofdstuk over de semantische tableaus. 
108Brieff  Beth - A. Tarski, 22 juli 1954. 
109Churchh (1953) niet geraadpleegd, wel de recensies G.F. Rose (19546), A. Rose (1954a) en 

Mullerr (1956).. 
U üBrieff  Beth Tarski, 11 februari 1955. 
i n B r i eff  Beth - A. Tarski, 30 juni 1954. Later zal hier op worden teruggekomen, ook i.v.m. 

dee Jüugh k Troelstra (1966). Dirk Herman Jacobus de Jongh, *1939, Anne Sjerp Troelstra. 
*1939. . 

11JBrieff  Beth A. Tarski, 30 juni 1958 
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mort;; or less systematic aproach to independence problems, and therefore the 
existencee of a different approach might be a fact of some interest, even though 
att present I am not in a position to offer any new results." En naar Church: 1 13 

"I nn my studies on semantic tableaux I have come across a method which seems 
too be unknown and which lends itself to systematic application. We can stick to 
two-valuedd truth-tables, provided we admit non-regular formulas, whose values 
aree not consistent with these t ru th tables." 

Dee inhoud van de laatste zin in bovenstaand citaat vindt men bij ui tstek 
weergegevenn in het 'proto-tableau', dat Beth gebruikte voor hot zoeken naar 
eenn niet-reguliere valuatie.114 En in Beth (1960a) heet het: "In their original 
shape,, semantic tableaux also suggest non regular valuations [pseudo-valuaties] 
byy means of which wre can establish the relative independence of Church's 
axioms.. [...] Again, non-regular valuations, suggested by suitable semantic 
tableaux,, can be used in proofs of relative independence." 115 

Bethh wenste door middel van een tweewaardige valuatie onafhankelijkheid 
tee bewijzen. Per te beschouwen formule moet er een valuatie genomen worden, 
waaronderr die formule een andere waarde krijgt dan formules ten opzichte waar-
vann hij onafhankelijk moet zijn. Wi j herhalen nog eens onze eerdere waarschu-
wingg over terminologie. Beth onderscheidde hiertoe reguliere en niet-reguliere 
valuaties.. Onder reguliere valuaties verstond hij de normale klassieke twee-
waardigee bedeling.116 Onder niet-regulier alles wat niet onder regulier valt, 
maarr wel tweewaardig is. Onder niet-regulier vallen derhalve de pseudo-valuaties. 

Volgenss Beth was zijn methode ook bruikbaar voor meerwaardige syste-
men:: , s "in order to prove independence for an axiom system for three-valued 
logic,, one may try to construct a non-regular valuation using the given three 
truth-values." " 

Churchh (1956), p. 112, maakte bij zijn onafhankelijkheidsbewijzen gebruik 
vann meerwaardige valuaties binnen een matr ix-methode: "In the proposit ional 
calculuss a standard device for establishing the independence of axioms and 
ruless is to generalize the method of §15 as follows. Instead of two truth-values, 
aa system of two or more truth-values, 0, 1 , . . ., n, is introduced, the first m of 
these,, 0 , 1 , .. ., m, (where 1 < m < n) being called designated t ru th values." 

Hiernaa wordt door Church de methode beschreven met behulp waarvan een 

1 1 3BriefBethh A. Church, 12 jul i 1958. 
114Ziee voor een voorbeeld het hoofdstuk over semantische tableaus; dit werd gehaald uit ms. 

E.W.. Beth, 'A subformula theorem . . .' versie B, p. 1. 
115I nn 'A subformula theorem . . .' versie B, p. 3 e.v., tipte Beth een transformatie van pseudo-

valuatiess in reguliere valuaties aan. 
116Ziee o.a. Beths ms. 'A subformula theorem . . .' versie B. p. 2. Nogmaals: men moet hier 

niett aan Beths gereduceerde logica denken {die is trouwens alleen van belang voor de volle 
elementairee logica, niet voor propositie-logica). 

117Definitiee naar de brief Beth A. Church, 12 jul i 1958. Zoals hier geformuleerd zijn de 
extraa voorwaarden van de pseudo-valuaties vervallen en bestrijken de niet-reguliere valuaties 
ietss meer. In Beth (1961/) heet evenwel alles weer pseudo-valuatie, en dit geldt voor alle 
hiernaa volgende voorbeelden. 

118Brieff  Beth - A. Church, 12 jul i 1958. 
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onafhankelijkheidsbewijss te leveren valt: 119 "The foregoing method of finding 
independencee examples by means of a generalized system of t ru th values sug-
gestss also a generalization of the propositional calculus itself. [...] Especially 
iff  this is done in such a way that every tautology is a theorem, the resulting 
logisticc system is called a many-valued propositional calculus in the sense of 
Lukasiewicz." " 

Hett systeem, waarop Beth zijn methode uitprobeerde, was P2 uit Church 
(1956),, p. 119. Naast modus ponens en substitutie heeft men voor P2 de axioma-
schema'ss 202, 203 en 204. Afgezien hiervan zal ook Peirce een rol spelen. Boven-
dienn wilde Beth zijn methode ook tot de elementaire logica uitstrekken (hier 
gemakshalvee 205* en 206* genoemd).1 20 Daarbij nam Beth nog Churchs regel 
3011 van universele generalisatie en substitutie. Dit was volgens Beth voldoende 
voorr een volledige axiomatisatie van bovenstaand fragment. 

202.. A -> (B -* A): 

203.. (.4 -> [B -> C)) -  {(A -+B)^{A-+ C)): 

204.. (->A -4 ->B) -> (B -> A). 

Peircee ({A -4 B) -J- A) -> A. 

205**  VxA{x) -4 A(y) l2] 

206**  Vx({A(x) -> VyA(y) ) - > p ) - + j ). 

Bijj  elk axioma-systeem zal Beth weer nieuwe niet-reguliere (pseudo-) va-
luatiess moeten bedenken voor elk axioma in dat systeem. Hier zullen enkele 
voorbeeldenn gegeven worden. In de eerste plaats gebeurt dit voor het systeem 
P2.. Daarvan zal slechts één geval behandeld worden: axioma's 202, 204 zijn 
waarr en axioma 203 is onwaar. 122 

Eerstt de niet reguliere valuatie v: 

1.. v(a) = 1 voor de atomaire formule a, en voor alle andere atomaire 
formuless p: v{j>)  = 0: 2. v(->A) zoals gebruikelijk regulier voor willekeurige 
formulee A; 3. v(a —> b) — 1 voor de atomaire formules a en b, v(A —  B) 
voorr willekeurige formules A en B zoals gebruikelijk regulier. 

Dee door Beth hieruit getrokken conclusie behelsde de punten a, b en c: 

a.. Voor willekeurige formule A: v(A) = 1 als A bewijsbaar uit alleen 
dee axioma's 202 en 203: b. Maar nu volgt voor het volgende speciale 
gevall  van het axioma 203, waarbij a,b,c atomaire formules: v((a —> (b —> 
c))) -» ((a -4 6) -» (a -+ c))) = 0. c. Enerzijds volgt, niet, dat als 
v(A)v(A) = v(A -4 B) = 1 dan ook binnen (202, 203) v{B) = 1, anderzijds 
volgtt dit wel als men het volledige systeem (202, 203, 204) neemt. 

119(Churchh 1956), p. 114. 
120Brieff  Beth A. Church. 12 jul i 1958: ecu systeem bestaande uit negatie, implicatie en 

universelee quantificatie als primitieve begrippen. 
121I nn Beth (1960a), p. 283, bevorderd tot Vy{(\?xA(x) -  A(y)) 
^-'Voorbeeldd naar de brief Beth A. Church. 12 jul i 1958 en in Beth (1960a). p. 282. 
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Eenn tweede i l lustratie betreft de elementaire logica: stelsel P2 tezamen met 
205**  en 206*. Voor de onafhankelijkheid van axioma 205* ten opzichte van 
2022 - 204 en 206* construeerde Beth de volgende niet-reguliere valuatie v: 1 23 

Ookk hier zal Beth d.m.v. een speciaal geval het axioma op onwaar zetten. 

1.. De valuaties op de operatoren gedragen zich regulier. De quantoren 
vormenn hier de uitzondering: 2. Al s A' een atomaire formule is ran de 
vorm:: a,b, . . ., a(x),a(y), . . ., b(x), . . .. r(x, z ), r(x,y), ..., etc, dan is 
v(X)v(X) = 0. 3. v{VxA(x)) is regulier zoals gebruikelijk met evenwel één 
uitzondering:: v(Vxa(x)) — 1. In Beth (19596), p. 681 worden alle vrij e 
variabelen,, zoals y in VxA(x) —> A(y), door 1 vervangen en neemt, men een 
uitverkorenn atoom a(x). Geval 3 wordt dan: v(VxA(x)) — v(3xA(x)) — 
v(A(l))v(A(l)) behalve r(Vxa(x)) = 1. 

Ui tt dit alles verkrijgt men v(\fxa(x) -» a(y)) — 0. 

P e i r cee Een speciaal geval is de formule van Peirce: Deze zal in een later hoofd-
stukk een rol spelen als een toegevoegd axioma, wanneer men van intuïtionistisch 
naarr klassiek gaat: 124 Als Peirce wel in stelsel P2 afieidbaar zou zijn, dan was 
P22 niet intuïtionistisch, en als Peirce in P2 niet afieidbaar zou zijn, dan zou 
P22 niet klassiek zijn. Alles staat of' valt met de onafhankelijkheid van Peirce 
m.b.t.. P2. Men kan ook zuiver implicatief te werk gaan: dan heeft men 204 
tee verwijderen en draait het om de positie van Peirce t.o.v. 202 en 203. Als 
Bethh de onafhankelijkheid kon bewijzen, dan nam Peirce een aparte positie in. 
Inn de loop van zijn resterende jaren zou Beth bij de bespreking van een sys-
teemm (en hij concentreerde zich vooral op implicatieve systemen) de positie van 
Peircee nooit vergeten: 125 "Or, ce cas spécial est particulièrement interessant 
étantt donné qu'il suffit de suppr imer 1'axioma-schema 3 [Peirce] pour obtenir 
unee axiomatisat ion de la theorie intuit ioniste de 1'implication." 

Dee pseudo-valuaties voor Peirce kon Beth aanvankelijk niet goed construeren. 
Di tt wordt door hem in Beth (1961/) toegegeven.12fi Wel liep het goed met de 
axioma'ss 1 en 2 van Beths gehanteerde systeem (202 en 203 van P2): 127 "I l n'est 
pass difficil e de construire des pseudo-valuations qui permettent de démontrer 
1'indépendancee relative des schémas 1 et 2" 1 28 Maar niet m.b.t. Peirce: 129 "Je 
n'aïï pour tant pas immédiatement réussi a construire une pseudo-valuation qui 
mont.roo l ïndépendance du schema 3 [Peirce]." 

Bethss eerste poging, zoals in de brieven naar Tarski en Church, liep mis. 
Tegenn Church merkte hij nog op: 1 3' "However it turns out to be difficul t 

123Ui tt de brief Ba li - A. Church. 12 jul i 1958. 
"*Voo rr dit voorbeeld: brief Beth - A. Tarski, 30 juni 1958. 
m ( B e thh 1961/); zuiver implicatief systeem: 202. 203 en Peirce, p. 33. 
126Ziee voor een preciezere analyse de Jongh fc van Ulsen (1999). 
1277 (Beth 1961/). 
128Zoalss in Beth (1960a) en in de besproken brief naar Church van 12 juli 1958. 
1 2 9(Bethh 1961/), p. 33. 
130Brieff  Beth A. Tarski, 30 juni 1958; brief Beth A. Church, 12 juli 1958. 
1 311 Brief Beth A. Church, 12 jul i 1958. 
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too show by this method that Peirce' law cannot be derived from 202 and 203 
alone.""  Hierdoor werd er ook in zijn lezing uit 1958 Vil geen pseudo-valuatie 
voorr Peirce beproefd en 1959 was hij nog steeds niet zo ver: de opgave; over 
pseudo-valuatiess in Both (1959ft), p. 681 slaat Peirce over. Wel werd het goed 
uitgewerktt in Beth (1961/), in Beth (1962a) en in Beth (1960d). Er moet op 
wordenn gewezen, dat Beth daarbij geen gebruik maak te van tableaus met hulp-
tableaus,, alhoewel hij deze toen al tot zijn beschikking had, maar op zijn oude 
manierr doorging. Wel had hij intussen een beter inzicht verkregen in de se-
mantiekk van de intuïtioiiistische logica, hetgeen de posit ie van Peirce kan hebben 
verhelderd. . 

Voorr een uitvoeriger schets aan de hand van Beth zij men verwezen naar 
Bethh (1962a), 125, 126. Daar vindt men de bewijzen van de onafhankelijkheid 
vann 202 uit Churchs stelsel P2 t.o.v. 203 uit Churchs P2 en Peirce indexPeirce, 
C S .,, van 203 t.o.v. 202 en Peirce en tenslotte voor Peirce t.o.v. 202 en 203. Ter 
afsluitingg bespreken we het laatste geval. Hiertoe merkt Beth (1961/) op, dat 
elkee formule A uit een iuiplicatief systeem uniek gerepresenteerd kan worden in 
dee vorm Ai —> (A-> —> » (Ak —> M) , waar Aj een willekeurige formule 
is,, maar M een atoom.1 - i3 Men noemt A van type a, als M — a. Hieruit haalt 
Bethh de volgende pseudo-valuatie: 

1.. v(a) = v(b) — 0, maar v(M) = 1 voor elk ander atoom; 2. Als A van 
typee a, B van type h, v(A) = v(B) = 1, dan v(A —> B) = 0 en A -*  B 
heett een singuliere formule. In alle andere gevallen wordt A —> B op de 
gebruikelijkee reguliere manier van een waarde voorzien. 

Bethh laat nu achtereenvolgens met behulp van bovenstaande pseudo-valuatie 
zien,, dat axioma's 202 en 203 niet singulier kunnen zijn en beide de waarde 1 
verkrijgen,, en dat modus ponens waarde behoudend is. Peirce komt voor a en 
bb uit op 0, en vanwege modus ponens kan het niet uit 1 en 2 afgeleid worden. 

4.33 Lange noten 

C o m p a ctt  en b i compac t. Compacte ruimten [d.w.z. de oude bicompacte ruimten] 
hebbenn boven de aftelbaar compacte ruimten dat zij multiplicatief zijn [en de andere 
niett eens eindig multiplicatief]. Of anders gezegd, men gebruikt compact (in de zin van 
Bolzano-Weierstraii),, indien elke oneindige deelverzameling van een ruimte minstens 
éénn verdichtingspunt in die ruimte heeft. 
Eenn topologische ruimte (geldt dus ook voor de omgevingsruimten) is bicompact. in-
dienn elke overdekking van die ruimte door een aantal deelverzamelingen een eindige 
overdekkingg bevat. 
Bijj  metrische ruimten vallen compact en aftelbaar compact samen, ofwel iedere com-
pactee metriseerbare ruimte is bicompact [alles in de oude zin] (de overdekkingsstelling 
vann Heine-Borel-Lebegue). Men heeft compacte separabele ruimten. Elke separabele 

Laterr gepubliceerd als (Beth 1960a). 
Vann deze methdode gaat ook Beth (1960d) uit. 
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ruimtee (onder Hausdorff) is metriseerbaar. Elke compacte separabele ruimte is bi-
compactt volgens de overdekkingsstelling. Merk op: 1. Een separabele ruimte is een 
regulieree ruimte met aftelbare basis. 2. Een metrische ruimte is het paar (X,/?), met 
metriekk p op X x X als volgt gedefinieerd: (a). p(x,y) = 0 d.e.s.d. als x — y, (b). 
p(x.p(x. y) = p(y.x). (c). p(x. y) + p(y, z) > p(x, z). 3. Ruimte X heet metriseerbaar als er 
eenn metriek p op X bestaat z.d.. dat de door p geïnduceerde topologie samenvalt met 
dee oorspronkelijke topologie van X. Zie verder Engelking (1989). 

Snede-e l im ina t ie,, sub fo rmu les. Met Gentzens structurele snede-regel kan men 
dee middenterm elimineren. De snede-regel kan vlgs. Gentzens Hoofdstelling geëlimi-
neerdd worden: met behoud van de eindsequent verkrijgt men een equivalente afleiding 
zonderr snede-toepassing.134 Als extra is er de subformule-eigenschap: in een snedevrij 
bewijss treden al de in het bewijs gebruikte formules als subformules op in de te bewijzen 
formulee (eindsequent).135 

Eenn variant op de snede-eliminatie is de 'verscharfter Hauptsatz"130 met extra 
eisenn op de vorm van het bewijs. Doel is naast snede-eliminatie het gebruik voor con-
sistentiebewijzenn (Gentzen). Extra eisen: (a) Formules alleen in prenex-vorm en geen 
variabelenn mogen vrij alsook gebonden in een sequent voorkomen, (b) Het verloop van 
hett bewijs zonder snede is als volgt: ergens in het bewijs treedt een middensequent op; 
omm deze af te leiden mag men geen quantoren gebruiken (en ook niet in de middense-
quentt voorkomen). Tot en met dit punt mag er alleen van propositionele gevolgtrek-
kingenn en structurele regels gebruik worden gemaakt, daarna alleen van predicatieve 
enn structurele regels.De 'verscharfter Hauptsatz' is gerelateerd aan Herbrands stelling 
uitt 1930, die door Gentzen ten onrechte als een speciaal geval werd gezien. De stelling 
vann Herbrand is algemener geformuleerd: geen beperking tot prenex-formuïes. Alleen 
zijnn de bewijzen van de stellingen bij Herbrand niet zo duidelijk. ' 

Valua t ie -verzamel ingen.. In Beth (19596), p. 525 wordt de reden voor de in-
perkingenn van de valuatie-verzamelingen uitvoeriger besproken (cursief door Beth): 
"Ass reduced logic was simply a version of sentential logic, it follows that the set V° of 
allall  valuations of reduced logic is again a separable compact Hausdorff space. However, 
wee only used normal valuations, and the set V' of all normal valuations, which can be 
definedd as 

nP(v((a^.vP(* P))unrv(-^(r)))nn,(v((--3*,-Y,( fl! ,))uri,v(^(*)) ) ) 
iss not a set of satisfactory topological character. Therefore, it is replaced by a 

certainn subset V*, namely, the set 

f)fl((3xf)fl((3xppXXpp(x(xpp))\J))\J f ] , V(-.X p(r))) n n,(V((-«3x,-Y,(x,))U V(A',(*)(ff)) ) 

134Geiitzeiii  (1935a), p. 195 e.v. 
135(Gentzenn 1935a), (Gentzen 19356), (Kleene 1952a). 
13tiExtendedd Hauptsatz, norma! form theorem, Herbrand Gentzen theorem, midsequ«;rit 

theorem. . 
137Geiitzenn 1935, p. 196 e.v., (én Gentzen 1969, p. 87, 88); zie ook (Kleene 1952a), p. 450, 

(Herbrandd 1930) ('It; tliéorème fundamental, voor verbeteringen en aanvullingen door Denton 
enn Drebeii, zie ook (Herbrand 1971)) «n (van Heijenoort 1967). 
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off  all regular valuations. As a subset of V°, V*  is clearly a closed set. Therefore, in 
itselff  it is a compact (and of course, a separable Hausdorff) space. This fact provides 
thee basis of the completeness of elementary logic." 

Inn Beth (19516) kwam dit natuurlijk ook al naar voren in verband met de door 
Bethh aangenomen compactheid (in de moderne zin). Daarvan is al iets aangeroerd 
inn de sectie 'Volledigheid en topologie' onder de diverse eigenschappen. Nu een aan-
vullingg op de algemene formulering van Beths bicompactheid: de toepassing op V. 
VV bicompact, V(A) C V, A een familie van gesloten verzamelingen M, met de in de 
hoofdtekstt aangenomen eigenschap van een eindige deelfamilie met overdracht van 
eigenschap.. Laat nu T de familie van die V(A) waarvoor voor een eindige deelfamilie 
BB van A geldt, dat f^ M C V(A). Dan is T een ideaal.138 

138Zi ee voor ideaal Gratzer (1978). Voor topologische begrippen, zie de al eerder in dit 
hoofdstukk gegeven voetnoten en Engelkiiig (1989). 
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