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Hoofdstukk 5 
Definitie-theorie e 

"Sadann"Sadann habe ich mir iris Gegenstück zur dcduktionstheoretischen Vollstandig-
keitkeit der Pradikatenhgik den Bcgriffdcr detinitioiistheoretischeii Vollstaxidigkeit 
gcbildet.gcbildet. Der Bcweis der dehriithmstbeoretischen Vollstandigkeit dor klassi-
schenschen Pradikatcxdogik 1. Ordnung konnte durehgeführt werden xnit Hilfe eines 
nicht-tinitennicht-tiniten Analogoxm des Gcxitzexischen Teilforxnelxisatzos, der zugleich ciue 
verschïirfteverschïirfte Form des deduktionstbeoretischen Vollstkndigkeitssatzes darstellt. 
ZuxnZuxn gleichen Gedankenkreis sind zu rechnen das Craigsche uxid das Lyxidonsebe 
Lemma."Lemma." ' 

5.11 Beths definitie-stelling 

5.1.11 Beths globale omschrijving 

Zoalss uit bovenstand citaat blijkt , komt in dit hoofdstuk Beths bijdrage aan do 
definitie-theoriee aan bod: naast de tableaus en de Beth-modellen is dit het derde 
kroonjuweell  in Beths bijdrage aan de logica. Al deze juwelen zit ten in eenzelfde 
setting:: Gentzen-sequenten, Gentzens Hoofdstelling en Gentzens Subforrnule-
stelling. . 

Inn het vorige hoofdstuk, over semantiek, is al de ondergrond verschaft voor 
dee definitie-stelling. Eigenlijk waren we daar technisch al vri j ver op weg. rest 
onss de juiste toevoegingen en een bespreking van het belang van deze stelling. 
Anderzijdss is het niet zo, dat deze stelling louter als een toevoeging gezien kan 
wordenn aan het vorige; hoofdstuk. Publicaties over de definitieleer waren er al 
gedurendee vele eeuwen en Beths stelling kan beschouwd worden als een schakel 
inn die keten. Daarnaast bui uien stellen, dat Beths stelling naar voren springt. 
juistt als een onverbrekelijk onderdeel van de logica in de eerste helft van de 
twintigste;; eeuw. 

Dee definitie-stelling belichaamt de twree aspecten, waarin de hedendaagse 
logicaa uiteenvalt: syntax en semantiek. Beth onderscheidde expliciete (syntac-

l Ui tt nis. E.W. Both, Deduktive und semantische Tafeln für die rein^implikative Logik. 
voordrachtt Math. Institut der Universitat Marburg/Lahn. 27 november 1959. 

115 5 



116 6 HoofdstukHoofdstuk 0. Definitie-theorie 

t isch)) en impliciete (semantisch) definieerbaarheid en liet vervolgens voor de 
elementairee logica zien dat impliciet ook expliciet impliceert (het omgekeerde 
wass al vóór hem bekeken). Di t was voor Beth een volledigheidsstelling voor 
dee definitie-leer of ook de definitie-theoretische volledigheid van de elementaire 
logicaa (zoals al in bovenstaand citaat ter sprake komt). In navolging van Tarski 
t rokk Beth de lij n als volgt door in een onderscheid tussen de deductie-leer met 
eenn syntactisch en semantisch component, en een definitie-leer met eveneens een 
syntactischh en semantisch component: '2 

"Vann oudsher houdt de logica zich niet alleen met de redenering, maar ook met 
dee definitie, bezig. Vooral Tarski heeft het parallelisme tussen deduct ie-theorie en 
definitie-leerr in het licht gesteld: tegenover de vraag, of een gewenste conclusie B uit de 
gegevenn premissen A\, A2.... kan worden afgeleid, staat de vraag, of een definiendum 
aa met behulp van gegeven termen t i . t2. . kan worden gedefinieerd. Door A. Padoa 
wass omstreeks 1900 de tegenvoorbeeld-methode tot de leer der definitie uitgebreid. 
Daarmeee rijst de vraag, of ook met betrekking tot de leer der definitie een volledig-
heidsstellingg geldt. Deze vraag, die merkwaardigerwijs niet eerder zó gesteld was, kon 
ikk in 1953 in bevestigende zin beantwoorden voor de elementaire logica; dit punt is 
sindsdienn nader onderzocht door A. Robinson (1956) en W. Craig (1956)." 

Inn deels dezelfde bewoordingen wordt in Bcth (1958c), pp. 87-88, de anologe 
positiee van deductie en definitie met betrekking tot de begrippen model, vol-
ledigheidd uitgewerkt, maar nu met een sterkere benadrukking van het begrip 
tegenmodel: : 

"[T]hatt whenever a certain conclusion B is not deducible from certain premisses 
Ai,A-2,Ai,A-2, ... ,Am, there is a structure which is a model for all premisses but not for 
thee conclusion and which, therefore, can be used to show the non-deducibility of this 
conclusionn from the given premisses by means of the model method which first applied 
byy E. Beltrami (1868)indexBeltrami, E.. Parallel to the theory of deducibility, we 
havee a theory of definability. A. Padoa has (about 1900) developed a version of the 
modell  method which can be used to prove that a certain notion a cannot be defined 
inn terms of certain given notions t\, t-i... . , tk  A formal system will be complete from 
thee standpoint of the theory of definability if, whenever within this system a notion a 
iss not definable in terms of certain notions t\, ta. , U, this can be proved by means 
off  Padoa's method.1' 

I nn de loop van dit hoofdstuk zal er uitgebreider op worden ingegaan of de 
definitie-stell  ling zelf syntactisch dan wel semantisch is en of het bewijs seman-
tischh dan wel syntactisch gevoerd dient te worden. 

Dee volgende aspecten hebben in de vorming van de definitie-theorie een rol 
gespeeldd — en min of meer in deze volgorde zullen ze ook behandeld worden. 

1.. De definitie-theorie in het verre verleden, d.w.z. vóór 1900: Aristotcles, 

Pascal.4 4 

^Uitt ms. E.W. Bcth, Problemen der hedendaagse logica, voordracht Koninklijk* : Neder-
landsee Akadcmie van Wetenschappen, Amsterdam, S oktober 1956. 

3Wiüiamm Craig, *1929. 
4Blaisee Pascal, 1623 1662. 
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2.. Rond 1900 heeft men de opkomst van de formele logica in Duitsland, de 
Verenigdee Staten en Italië. De Italianen leveren een eerste half gefor-
maliseerdee stap van expliciet naar impliciet: Padoa, Peano, Burali-Forti. 
Pass hierna deed de formele semantiek zijn intrede. 

3.. Eén van degenen, die aan deze ontwikkeling bijdroeg was A. Tarski. Hij 
verbondd definieerbaarheid met een formele theorie en kon over de formule-
,, predicant- en constantenverzamelingen spreken, waartegen de diverse 
begrippenn afgezet dienden te worden. Van Tarski is de definitie-stelling 
voorr hogere orde-logica afkomstig. 

4.. Tot Beths bemoeienis bleef evenwel de kwestie van de inwisselbaarheid 
vann expliciet en impliciet voor de elementaire logica open. 

5.. Na Beth werden er midden vijftiger jaren van de twintigste eeuw ruimere 
formuleringenn bedacht, waar ook de definitie-stelling in gepast kan worden: 
dee interpolatie-stell ing van Craig en de 'joint-consistency' van Robinson. 

6.. Na de ruimere aankleding ran de definitie-stelling kwamen ook de vari-
antenn los, ook voor de logica's tussen de elementaire logica en de tweede 
ordee logica in. Naast de voornamelijk syntactische (Gentzen-achtige) be-
wijzenn van Beth en Craig met een semantische influx gingen nu ook gro-
tendeelss modelmat ige bewijzen een rol spelen. De eerste was die van 
Robinsonn voor 'joint-consistency'. Het soort bewijs hing natuurl i jk ten 
nauwstee samen met de achtergrond van waaruit men werkte, bij Lyndon 
warenn dit bijvoorbeeld preservatie-problemen. 

5.1.22 Begr ippen 

Expliciett en impliciet 

Vóórr we bovenvermelde punten nauwkeuriger gaan bekijken zullen eerst globaal 
dee belangrijkste begrippen doorgenomen worden. Als eerste dienen zich expli-
ciett en impliciet hiertoe aan. 

ExplicietExpliciet definieerbaar. Als volgt, werd 'expliciet' in Beth (19536), p. 335, 
gedefinieerd: : 

"4.1.. Let A be any set of closed expressions of elementary logic, containing pred-
icatee parameters a (which we suppose to be k-ary). 11, (2 , . . . ,£ ( , .. .J. Then a will 
bee said [explicitly] definable with respect to A and in terms of t i . (2 , . . . , ( ( . . . .. 
iff  there is an expression A{x\,x-i,  .., Xk) containing no predicate parameters 
exceptt ti, t-2,  .  , tt, . . .. and in which the free variables x\. x-j,. . . ,Xk and no 
otherss appear, such that VxiVx j  Vx^ (a(xi ,X2.. .. , x t) «-» A(xi,x2, . .. .xit)) 
iss derivable from A." 

In te rpre ta t ie ss en onafhankel i jkhe id . Een formele theorie kan men als in 
dee eerste instant ie betekenis-neutraal opvatten: een verzameling zinnen voort-
gebrachtt door een deelverzameling door middel van één of ander 'voortbrengend 

5Voorr Beths verzamelingen gothische a, b is hier A.T genomen. Voor £, was hier altijd b, 
genomen. . 
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principe' .66 Door middel van een interpretat ie geeft men er een betekenis aan. 
Mett de toekenning van interpretaties heeft men bovendien een krachtig hulp-
middell  in handen om de afhankelijkheid of de onafhankelijkheid van stellingen, 
maarr ook van begrippen te onderzoeken. Verder kan men het gebruiken bij 
hett onderzoek van de relatie tussen impliciet en expliciet definiëren. Als volgt 
werdd het onafhankelijkheidsonderzoek gedaan. Beschouw de volledige groep 
vann postulaten binnen een theorie. Tracht twee interpretat ies te geven, die ten 
opzichtee van het beoogde postulaat van elkaar verschillen. Slaagt dit, dan is het 
postu laatt onafhankelijk van de rest; blijk t dit onmogelijk, dan is het postulaat 
afhankelijk.. Zo ook kan men tewerk gaan met de begr ippen. 

Opp dit punt aanbeland kan men verder Beth gaan parafraseren — hij heeft 
evenwell  het volgende niet als eerste bedacht. Beth gaat uit van een onderscheid 
tussenn syntax en semantiek. Laat {a, U , H-, -  -}  een verzameling begrippen zijn. 

Stel,, dat men a op onafhankelijkheid test. Dan zijn er twee elkaar uitslui-
tendee gevallen a en b. 

aa Er zijn twee modellen, zodat i'(a) ^ i"{a)  en voor alle j , i'{tj)  — i"{tj) 

bb Bij alle modellen i',i"  zodat i'(a) ^ *'"(«) geldt voor minstens een k: 

Inn het eerste geval is er niets aan de hand. Bij het laats te wordt de vooron-
derstell ingg van alleen verschil van interpretat ie in a geschonden en dus is a niet 
onafhankelijk.. Men heeft nu voor een begrip semantisch aangetoond, dat dit 
afhankelijkk is. De volgende vraag is naar de syntactische kant: wordt dit in 
eenn zin duidelijk gemaakt, d.w.z. kan het begrip dan ook expliciet gedefinieerd 
worden?? En zo ja, hoe vindt men die definitie? Men kan zich ook voor ogen 
stellen,, dat men over een tweetal verzamelingen zinnen beschikt: de verzameling 
zonderr dat niet-expliciet gedefinieerde begrip en de verzameling zinnen daarmee 
uitgebreid.. Het is in dit geval dus niet zo, dat de zeggingskracht van de ene 
verzamelingg groter is dan de andere (dit had men ook niet door de wel expliciet 
vastgelegdee begrippen). 

ImplicietImpliciet definieerbaar Nu kan de puur syntactisch geformuleerde definitie van 
' impliciet'' uit Beth (1953&), p. 335, gegeven worden: 

"Thenn our main proof-theoretic result can be stated as follows. (4.2). Let A 
bee any set of closed expressions as described under 4.1.7 For a to be [implic-

°Inn dergelijke formaliseringen komt men twee groepen symbolen tegen: logische en uiet-
logische.. De definitie-theorie heeft betrekking op de niet-logische symbolen, voor de logische 
symbolenn is geen begripsinhoudelijke rol is weggelegd (in Tarski (1943/44) wordt op de begrips-
neutraliteitt van de logica gewezen). Voor de mogelijkheden van logische operatoren alleen, 
ziee Lindenbaurn & "Tarski (1934/35). Adolf Lindenbaurn, 1904 1941(7). Naar de aard van 
logischee operatoren (wel. niet onafhankelijk) kan men natuurlijk onderzoek doen; kan men het 
aantall  verminderen? In 1923 promoveerde Tarski in de wijsbegeerte op een verhandeling over 
eenn primitieve terrn voor de logistiek1, ('Sur Ie terme primitif de la logistique') onder Stanislaw 
Lesniewski,, 1886 1939: A. Tarski (A. Tajtelbaum). ü wyrazie pirwotnym logistyki. (Teza 
doktorska).. Revue Philosophique (Przeglad Filozoficzny) 26 (1923), pp. 68-89. 

74.1:: d.w.z. de expliciete definieer baar he id. 
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itly ]]  definable with respect to A and in terms of 11, f2. . . . , i / , . . .. it is neces-
saryy and sufficient that the expression C = VxiVx^  Vx^ {a{x\, x->..  Xk) «-> 
6(xi,, X'2.. . , %k)) is derivable from the union AUT of the set A with the set T of 
expressionss obtained by replacing every occurence of a in A by a k-ary predicate 
parameterr 6 not occurring in A." 

Vergelekenn met, do semantische definitie: 

oo Stel a is definieerbaar t.o.v. A en de begrippen 11,...: maar dan is A U 
FF U {""C }  inconsistent en kann geen model hebben. 

00 Stel a is niet definieerbaar t.o.v. A en de begrippen t\,...: dan is T U A U 
{-iC }}  consistent en heeft een model. Laat dat model < D,i(a),i(b),i(ti,... > 
zijn.. Neem nu i(a) = i'(a),i(b) — z"(a),z ' ( t ,) = i"(ti),... voor i' en i" 
zoalss helemaal in het begin. Hiermee heeft men interpretat ies en de ma-
chineriee om do onafhankelijkheid van a te bewijzen. 

B e t hss we rkp rog ramma . We zijn nu al zo ver gekomen, dat een overzicht 
vann Beths denkbeelden hoe impliciet definieerbaar in expliciet definieerbaar valt 
omm te zetten, gegeven kan worden. Dit gebeurt aan de hand van oen al eerder 
inn het hoofdstuk semantiek gebruikte brief aan Kleene:8 

"Lett us suppose that in a deductive theory (of elementary logic) I have primitive 
notionss a,t\, t2.  and that I wish to prove the independence of a. Then according 
too Padoa it is sufficient to exhibit two interpretations of the primitive notions which 
coincidee for t i , ta , . . .. but not for a. 

NowNow I ask, conversely: if it is impossible to find two such interpretations, is it always 
possiblepossible to find a definition of a in terms ofti.t?, . . .'.'* 

Thee answer is not always affirmative (even if inconsistent theories are excluded). 
Forr suppose that our theory contains only the primitive notion a and only the axiom 
VxiVx zz  Vxfc a ( x i , . . .. Xfc). then a is trivially independent, but there are no inter-
pretationss to show it. (You might argue that in this case you have interpretations 
triviall yy showing the independence of a, but this argument does not work if we take 
accountt that, in order to be metamathematically relevant, the ranges Var̂  for indi-
viduall  variables must coincide for two interpretations used in an independence proof 
off  this kind. Anyhow, the trivial cases emerge in a certain stage of my proof.) 

11 have been able to show that, apart from these trivial cases, 

thethe absence of an interpretation proving the independence of a implies the existence of 
aa suitable definition for a. 

Inn the elementary logic with identity, a is of course definable even in the trivial case. 
Soo to obtain the same degree of completeness for definability as for derivability, we 
mustt have elementary logic with identity." 

"Brieff  Beth S.C. Kleene.16 april 1953. ms. p. 2 3. 
9Cursieff  door mij . 
°Cursieff  door mij . 
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A x i o m a ' ss en gedef in ieerde b e g r i p p en 

Wi jj  gaan er nu toe over om de achtergrond van waaruit de begrippen expliciet 
enn impliciet definieerbaar ontstonden aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
I nn de eerste instantie is dit hier onderzoek naar de volgende vragen: a. Bestaan 
err meer soorten definities: b. Valt er een parallel te trekken tussen de behan-
delingg van axioma's en die van begrippen; en c. Beschikt men over een volledig 
begr ippenapparaatt of is er op niet triviale wijze daar nog iets aan toe te voe-
gen.. Men kan hier nog de vraag naar defini eerbaar heids vragen en met Tarski 
dee vraag naar de definieerbaarheid van het begrip 'definieerbaar' aan toe voe-
gen.. Di t gaat echter aan de strekking van dit hoofdstuk voorbij en zal hier niet 
behandeldd worden.11 

S o o r t enn def in i t ies. Het hoofdstuk over definitie-theorie levert een ingeperk-
teree studie dan wat meestal onder de leer van de definities verstaan wordt. Daar 
bestudeertt men diverse soorten definities, vergelijkt deze en schrijft wellicht 
uitverkorenn soorten voor. Men heeft in dat opzicht keus te over. Als voor-
beeldd Burali-Forti (1901); deze onderscheidde naast nominaal nog twee andere 
soorten,, namelijk definitie door postulaten en definitie door abstractie: V1 

"I ll  y a trois formes de definitions logiques. La definition nominale de I'objet x a la 
forme:: x — a, ou a est une expression formée avec des elements déja conmis.[...] 
Onn emploie la definition par postulats pour un groupement x d'objets. quand nous ne 
savonss ou ne voulons pas Ie définir nominalement. Le groupe x est défini par postulats 
auu moyen de relations logiques [... ] On définit par abstraction une operation ƒ, 
lorsqu'onn dit a quelle classe a elle est applicable et que, x étant un element quelconque 
dee er, on établit quels sont les y de a tels que fy = fx. [... ] L'opération ƒ pour les 
aa une fois définée par abstraction, on définit nominalement la classe fa quTon obtient 
enn appliquant ƒ a tous les a." 

I nn dit werk worden alleen nominale definities bekeken. Deze treden binnen de 
definii  tie-theorie in twee verschijningsvormen op: expliciete definities en implicie-
tee definities en in wezen zijn de impliciete nominale definities tegelijk expliciete 
nominalee definities met een te verhelpen gebrekje. In een aantal gevallen heeft 
menn te maken met definitie-soorten, die toch weer te herleiden zijn tot nominale. 

Bovenstaandee houdt wel in, dat Beths definitie-steling niet naar willekeur 
kann worden toegepast; het toepassingsgebied van de stelling werd door Beth 

111 Een bijzonder geval van defini eer baarhei ds vragen betreft de definieer baarheid van liet 
begripp 'definieerbaar'. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Tarski zich met dergelijke kwesties 
bezigg gehouden: Tarski (19485), dat ook door Beth gerecenseerd is (Beth 1949a) en later 
herhaaldee malen aangehaald: (Beth 1953/54a), (Beth 1953/546) en (Beth 19596), pp. 568 
571.. Beth heeft zelf geen bijdrage aan dit onderwerp geleverd. Volgens Beth leverde Tarski 
hiermeee een bijdrage aan het nominalisme; bovendien vielen naar (Beth 19596), p. 487. Tarski's 
denkbeeldenn m.b.t. defini eerbaar he ids vragen ook te combineren met de paradox van Richard. 
Dezee vindt hierin zijn oorsprong dat men met 'definieerbaar' bedoelt 'definieerbaar met behulp 
vann een eindig aantal woorden'. Zowel Gödel alsook Tarski zijn in de weer geweest om deze 
moeilijkhedenn op te lossen. Tarski's gebruik van de term van 'defini eer baar he id' komt dan 
overeenn met Gödels begrip van 'construeerbaarbeid'. 

12(Buralt-Fortii  1901), pp. 294 295. 



5.1.5.1. Beths definitie-stelling 121 1 

nauwgezett vastgelegd. Moeilijkheden uit later tij d — of de definitie-stelling wel 
off  niet houdbaar is — zijn nogal eens op te herleiden op onbegrip of het niet 
onderkennenn van Beths afgrenzingen. Op het einde van dit hoofdstuk zal daar 
kortt op worden ingegaan. 

A x i o m a ' ss en begr ippen. Met definieerbare begrippen worden afhankelijke 
begrippenn bedoeld. Derhalve gaat aan het onderscheid tussen expliciet en impli -
ciett een onderscheid tussen afhankelijk en onafhankelijk (primitief, onafleidbaar) 
vooraf.. Over de relatie tussen primitief en niet primitief begr ip' * merkte Padoa 
inn 1900 ti jdens het internationale filosofiecongres op: 14 "On peut répétcr pour 
cess Proposit ions les considerations faites au sujet des symboles non-défmis, en y 
remplacantt respectivement les mots syinbole, défini, idéé et simple par les mots 
proposit ion,, dérnontrée, fait et évident." 

Hett onderscheid tussen definieerbare en primitieve begrippen vindt men bin-
nenn een theorie terug tussen de axioma's en de niet gepostuleerde stellingen. 
Beidee onderscheidingen weten zich bovendien met elkaar verbonden, doordat 
binnenn een formele theorie de onafhankelijke begrippen binnen de postulaten 
ingevoerdd worden. Padoa formuleerde dit tijdens het internationale wiskunde-
congress van 1900 als volgt: 15 

"Malgréé cette frappante analogie entre leur röle, la preoccupation du choix des postu-
latss est tres ancienne, tandis que la preoccupation du choix des symboles non définis 
estt tout a fait moderne. [.. . ] Pour remplacer la phrase proposition non dérnontrée, il 
yy a Ie mot postulat. mais on n'a pas encore inventé un mot pour remplacer la phrase 
symbolee non défini, car cette phrase a été employee si peu jusqu'a présent, qu'on n'a 
pass trouvé nécessaire de 1'abréger." 

Tarskii  (19356) formuleerde in navolging van Padoa, maar wel binnen een uit-
gebreideree logische context, naar analogie van de begrippen 1. axioma, 2. stelling, 
3.. inferentie en 4. bewijs (en 5. deductie-theoretische volledigheid) de begrip-
penn 1. grondbegrip, 2. afgeleid begrip, 3. definitie-regel, 4. definitie (en 5. 
définitie-theoretischee volledigheid). Tarski probeerde deze begrippen in een 
niet-elementairr logisch systeem met typen te formuleren en te kijken hoe deze 
begrippenn zijn af te leiden. Ook de semantiek speelde daarbij een rol, zoals 
blijk tt uit het volgende citaat: 16 

"Ess ist nicht schwer klar zu machen, warum sowohl der Begriff der Definierbarkeit 
wiee auch alle abgeleiteten Begriffe auf eine Satzmenge bezogen werden mussen: es 
hatt keinen Sinn, zu erörtern, ob sich ein Zeichen mit Hilf e anderer Zeichen definiëren 
lafit,, ehe die Bedeutung des betrachteten Zeichens festgestellt ist, und auf Grund einer 
deduktivenn Theorie können wir die Bedeutung eines vorher nicht definierten Zeichens 
nurr auf dem Wege feststellen, dafi wir die Satze beschreiben, in denen das Zeichen 
auftrittt und die wir als wahr anerkennen." 

13Veelall  zullen de termen begrip en symbool door elkaar worden gebruikt. Met begrip 
bedoeltt men eigenlijk een interpretatie van een symbool. 

" (Padoaa 1901), p. 317. 
15(Padoaa 1902), p. 354. 
i y (Tarskii  1935fc), p. 98, noot 6. 
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Def in i to r i sch ee vo l led igheid. 17 Er zijn nu al analoga bekeken voor van 
elkaarr (on)afhankelijke axiomas en stellingen. Bij een hiermee gevormde theorie 
heeftt men allerlei eigenschappen. De meest in het oog vallende is wel die van 
(logisch)) syntactische volledigheid. Bij een echte toevoeging aan een logisch-
syntactischee volledige theorie ('Post-completeness') vervalt men in een triviale 
theorie.. Heeft men iets dergelijks ook bij begrippen? Kan het zijn, dat men 
opp een gegeven ogenblik een verzameling begrippen heeft, waaraan niets meer 
valtt toe te voegen en, als men dan nog iets gaat toevoegen, dit dan een triviale 
(ofwell  expliciet definieerbare) uitbreiding geeft? 

Hiertoee moeten enkele hulpbegrippen worden ingevoerd. Valt er een verza-
melingg te construeren, die volledig is in zijn constanten (begrippen)? Dat wil 
zeggen,, er is geen verzameling zinnen te construeren, waar symbolen in zit-
ten,, die niet met behulp van de in de als volledig te beschouwen verzameling 
voorkomendee constanten definieerbaar zijn en ook geen triviale toevoeging in-
houdenn van nieuwe symbolen. Bij elke verzameling is het mogelijk een logisch 
bewijsbaree zin toe te voegen, met een nieuwe constante om zo tot een triviale 
uitbreidingg van de theorie te komen. Om dit te vermijden ging Tarski (1935&) 
naarr de modellen kijken — die toch al een belangrijke rol in de ideologie spelen, 
gezienn zijn al geciteerde noot 6 (zie de vorige §'Axioma's en begrippen'). Hij 
voerdee het begrip 'categorisch' in. Di t is van toepassing wanneer de modellen 
wederkerigg isomorf zijn: 18 

"Auss verschiedenen Gründen, die wtr nicht naher analysïeren werden, schreibt man 
demm Kategorizitatsbegriff eine grofie Bedeutung zu: eine nicht kategorische Satzmenge 
(spezielll  wenn sie als Axiomensystem einer deduktiven Theorie verwendet wird) macht 
denn Eïndruck einer nicht abgeschlossenen, nicht organischer Ganzheit, sie scheint den 
Sinnn der in ihr enthaltenen BegrifFe nicht genau zu bestimmen." 

Hett kan zijn, dat de verzameling isomorfismen uit één element bestaat. Dan 
heett de theorie mono-transformeerbaar. Volgens Tarski zijn alkxm dergelijke 
theorieënn volledig m.b.t. de verzameling primitieve begrippen, andere theorieën 
kunnenn nog verrijkt worden: 19 'Mede monotransformable Satzmenge ist in 
Bezugg auf ihre spezifischen Zeichen vollstandig." 

5.1.33 Geschiedenis van de definitie-theorie 

P e r i o dee vóór  de mode rne s e m a n t i ek en s y n t ax 

P reh i s t o r i e.. Voorgaande denkbeelden zijn niet uit de lucht komen vallen. 
Dee belangstelling voor een leer van definities gaat ver terug. Reeds bij de oude 
Griekenn treft men het gebruik van definities aan. Zij kenden een lange peri-
odee van een wiskundige en logische ontwikkeling. Gedurende die tij d werden al 
begripsvastleggingenn gebruikt. Een algemene theorie opstellen over begripsvast-
leggingenn en thcxirieëii is een andere zaak. Men laat veelal de leer van de defini-

1 7Mett 'defmitorische volledigheid' wordt alleen hier even iets anders bedoeld dan het al 
eerderr ingevoerde begrip. 

18Tarskii  (19356), p. 92. 
19Tarskii  (1935b), p. 93, stelling 4. 
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tiess bij Aristoteles beginnen. In later tij d werd dit weer opgepakt door mensen 
zoalss Pascal in zijn De Ve.sprit géométrique uit 1657.20 Beth (19626), p. 83. 
verweess or als volgt naar: 

"Danss son admirable opuscule De l'esprit géométrique et de l'art de persuader [, .. ] 
Pascall  fait observer qu'on 'ne reconnait en geometrie que les seules definitions de nom' 
Cee procédé permet ;de substituer [... ] la definition a la place du défini.'21 Et ;rien 
n'éloignee plus promptement et plus puissamment les surprises captieuses des sophistes 
quee cette methode, qu'il faut avoir toujours présente, et qui sttffit seule pour bannir 
toutess sortes de difficultés et d'équivoques.' " 

1900::  P a d o a. Na Pascal lag het onderzoek naar definities lange tij d stil. Er 
t radd een opleving op rond 1900. Dit had te maken met hernieuwde belangstell ing 
opp het einde van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw voor 
hett bestuderen van logica op een meer formele basis. Bij de formelere opzet van 
dee logica werden nadere omschrijvingen gegeven waaraan een formele theorie 
moett voldoen. Bovendien werd langzamerhand de relatie duidelijker tussen een 
formelee theorie en de interpretat ie van een formele theorie. Rond 1900 was men 
nogg niet in alle aspecten zo ver, maar wel al ver genoeg om aanleiding te geven 
tott het nader beschouwen van de rol van definities met betrekking tot primitieve 
enn niet-primit ieve begrippen. 

Eenn deel van dit onderzoek vond plaats binnen het kader van de 'School van 
Peano'.. Deze Ital iaanse school hield zich bezig op het gebied van formalisering 
vann de wiskunde en dtïed pogingen tot het opzetten van een moderne gefor-
maliseerdee logica. Leden van de school, zoals C. Burali-Forti en Peano22 zelf, 
schrevenn over dit onderwerp, maar veel verder dan het beschrijven van wat een 
nominalee definitie was en de combinatie met de leer van de postulaten kwamen 
zijj  niet. Anders lag dit bij Padoa met zijn definitie-leer en onafhankelijkheids-
test.. Men treft bij Padoa overigens wel hetzelfde euvel aan als bij de rest van 
dee 'school': 23 een voornamelijk de problemen omschrijvend taalgebruik zonder 
datt formeel precies duidelijk wordt gemaakt wat er bedoeld wordt. Padoa 's 
gebruiktee systeem stamde af van Peano. Diens systeem was primitiever en min-
derr formeel dan het systeem waar Frege mee werkte. Het meest exacte deel 
bijj  Padoa bestond uit zijn interpretaties (en modellen). De gebruikte logica 
liepp achter, evenals de constellatie van de modellen gerelateerd aan de theorie. 
Volgenss McKinsey was dit ook de oorzaak van het geringe gebruik dat nadien 
vann zijn on afhankelijkheids test werd gemaakt.24 

2tJVolgenss R. Taton stammen dr fragmenten van Pascals 'De l'esprit géométrique' uit 1657. 
Pass na Pascals dood in 1662 is de-ze verhandeling uitgegeven. Zie hiertoe R. Taton in L 'Oeuvre 
acientifiqueacientifique de Pascal, (Centre International de Synthese, Section d'Histoire des Sciences), 
Pressess Universitaires de France, Paris. 1964. 

2 IHett gebruik van de nominale (expliciete) definitie. 
-'2(Peanoo 1901). 
23Somss wordt Padoa tot Peano;s school gerekend. Hij was wel bevriend met Peano, maar 

niett diens leerling, al omschrijft Peano dit wel eens anders. 
2 4J.C.C.. (1935), p. 294, eerste noot. 
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M o d e r n ee techn ieken d o en hun in t red e 

1926::  Tarski . Degene die een kwart eeuw later als eerste het werk van de Ital-
iaansee groep hervatte en daar een nieuwe draai aan wist to geven, was A. Tarski. 
Inn die tij d was er ook zo het een en ander aan de logica veranderd. De semantiek 
hadd zich langzamerhand ontwikkeld en werd exacter geformuleerd. Relaties 
tussenn semantiek en syntax begonnen hun plaats te krijgen, een preciezer gefor-
muleerdee metalogica evenzo. In 1926 probeerde Tarski in een verhandeling voor 
dee Poolse academie van wetenschappen het definitie-begrip vast te leggen. Voor 
zijnn logica put te Tarski uit Russells Principia Mathemat ica. Tarski 's aanpak was 
derhalvee niet elementair-logisch. Dit blijk t al uit zijn eersteling op het gebied 
vann de definitie-theorie: 25 

"1.. Soit un système d:axiomes ne contenant que deux termes primitifs, R et S, dont 
Iee second désigne une relation binaire; soit A Ie système obtenu de A après y avoir 
remplacéé Ie terme S par 5'; soit A*  Ie système compose de tous les axiomes de systèmes 
AA et A' ; soit enfin P* la proposition suivante: VxVy(S(x.y) «-> S'(x.y)). Alors, pour 
quee Ie terme S ne puisse pas être défini a 1'aide du terme R seul (c.a.d. qu'il soit 
indépendantt de R) dans Ie système basé sur A. il faut et il sufht que la proposition 
P*P*  soit indépendante du système A* . 

Enn analysant I, M. Tarski est parvenu encore au théorème II , oü Texpression A(£) 
remplacéé Ie proposition obtenue du produit logique des axiomes A, après y avoir 
substituéé une variable 'E' au lieu de 'S '. 
II .. Soit A Ie système remplissant les conditions de I. Si Ie terme S peut être défini —de 
quelquee maniere que ce soit - a 1'aide du teraie R dans Ie système A, la proposition P 
suivante,, qui est alors une consequence du système A peut servir aussi de definition: 
VxVy(S(x,y)VxVy(S(x,y) o VE(A(E) ->£(x ,y ) ). 

AA 1'aide de II , on obtient aisément une telle simplification de I que les systèmes 
A '' et A*  deviennent superflus." 

Mett A(J1) wordt een conjunctie ( 'produit logique des axiomes A' ) van de pos-
tu latenn van het systeem (ofwel de formule-verzameling) A bedoeld, waarin de 
relatiee S door de relatie-variabele E vervangen is. Hierover quantificeert Tarski 
enn daarmee verlaat hij de elementaire logica. 

Tarsk i ' ss onde rzoek ui t 1935. Tarski (1935&) is een volgende stap in de for-
malisering.. Zijn definitie van expliciet op p. 82 is vergelijkbaar met de al gegeven 
definitiee van Beth. Alleen blijf t Tarski werken met een nict-elernentaire, getypte 
logica;; zijn niet-logische symbolen zijn ran verschillend type, bijvoorbeeld verza-
melingen. . 

2 5Lindenbaumm &z Tarski (1926), Lindenbaum is voor het citaat en het definitorische deel niet 
vann belang. Voor Tarski's U hier A genoemen. In Lindenbaum &: Tarski (1926) en in Tarski 
(19356)) werden de voorbeelden net als bij Padoa voor een deel gehaald uit de meetkunde 
off  de aan de meetkunde gerelateerde mechanica. De vraag in het laatste artikel is of men 
dee mechanica (met haar dynamische en statische deel) volledig vanuit de statische begrippen 
kann formuleren. Lindenbaum & Tarski (1926) is gehaald uit de verhandelingen van de Poolse 
akademiee van wetenschappen; het is mij niet duidelijk wie genotuleerd heeft of dat Tarski 
(Lindenbaum)) zelf een samenvatting van de verhandeling opgeschreven heeft; hieruit vloeit 
dee eigenaardige stijlfiguur LEn analysant I, M. Tarski f . . . ] ' voort. 
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Inn Tarski's onderzoekingen komt men een nieuw aspect tegen: het onder-
zoekk naar de status van een bepaald symbool. Als dit symbool gedefinieerd is, 
dann heeft men eigenlijk twee theorieën. De theorie T zonder het gedefinieerde 
symbool,, maar wel niet het primitieve, en de theorie T*  met het gedefinieerde 
symbool,, waarbij de theor ie T*  met het gedefinieerde symbool een uitbreiding is 
vann de theorie T zonder het gedefinieerde symbool. Beide theorieën hebben het-
zelfdee axioma-systeem gemeen (en dezelfde modellen), alleen is er aan theorie T* 
eenn definitie-zin toegevoegd, wraarin verteld wordt hoe het gedefinieerde begrip 
uitt een constellatie van primit ieve begrippen te vormen is. De syntact ische afs-
luitingg omvat natuurl i jk meer zinnen, maar semantisch is er geen verandering. 
Dee volgende stap is de uitbreidingen expliciet als uitbreidingen van een taal op 
tee vatten. Dit is dan meer in overeenstemming met het huidige gebruik; Tarski 
heeftt daartoe wel een eerste stap gezet. De rol van de zin, waarin een definitie 
geformuleerdd wordt, en de condities, waaraan zo een zin moet voldoen, werden 
doorr Padoa impliciet aangegeven. Als eerste expliciteerde Tarski dit. In Tarski 
(19356)) kwam dit uitvoerig aan de orde. 

Tarskii  ging als volgt te werk om vanuit impliciet naar expliciet te lopen. 
Menn heeft een niet-logisch symbool a en een verzameling niet-logische sym-
bolenn B = {foi, . . .} , waarbij a $ B. Verder een eindige verzameling zinnen 
A .. In de zinnen van de verzameling A komt a voor (men kan denken aan 
eenn stelsel axioma's). De conjunctie over alle zinnen van A wordt voorgesteld 
alss A(a; b i , 62 , . .. ;c i ,C2,  I* 1 e en z m v m d t men derhalve drie soorten niet-
logischee symbolen (of de variabelen, die daarover lopen): de te definiëren sym-
bolenn a, de a definiërende symbolen èj in B en de Ci, die niet onder de al ge-
noemdee twee soorten vallen (deze doen eigenlijk niet mee). In de hier volgende 
stellingenn zal er over alle groepen gequantificeerd kunnen worden, er is dus 
geenn sprake van elementaire logica. We nemen het begrip expliciet definieer-
baarr als gegeven aan. I n navolging van Tarski willen we bij stellingen 1, 2 en 
33 terecht komen. Tarski introduceerde hiertoe eerst de volgende algemeen, niet 
elementair-logischh geformuleerde formules II , II I en IV : 2C 

II .. Vx (x = a *+ 3zi3z2  A(x: ï>i, b2, -.. 'Zi,z2l ...). 

III .. V H V Ï O Vî Vy.2  VziV* 2  ViiVi a -  {{A{xv-yuy2 

A(xA(x22:yi,y:yi,y22,..,.. .;tizt2l...) -> x\— x2) 

IV .. 3x i3x2 3*/I3T/2  3zi3z2  3*i3*2-- - (A(xl;yl,y2, 

A(xA(x22:yi,y:yi,y22,-,-  -'J^t?,.. .)A * i  ̂ £2) 

Dee stellingen 1, 2 en 3 zijn als volgt: 

1.. Symbool a is met behulp van de symbolen uit de verzameling B en gerela-
teerdd aan de formule-verzamel ing A definieerbaar d.e.s.d., als formule II 
uitt de axioma's van A afleidbaar is.2 

2.. Symbool a is definieerbaar als formule II I logisch bewijsbaar is.28 

; z i , z2 , . . . )A A 

55 21 ,22 ,- - . ) A 

^{Tarskii  19356), pp. 94 96. 
27Tarskii  (1935b). p. 84. 
^(Tarskii  19356), p. 85. 
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3.. Symbool a is niet definieerbaar als formule IV contradicticloos is.29 

Vann het rijtj e stellingen 1, 2, 3 laat Tarski de equivalentie zien.30 Hiervan 
berustt het echte bewijs bij stelling 1. Dit bewijs, en de omzett ingen naar de 
anderee bewijzen werd door Tarski volledig syntactisch uitgevoerd. In stelling 
22 wordt door formule II I  de impliciete definitie verwoord, en met formule IV 
wordtt de overstap naar de methode van Padoa gemaakt. Tarski merkt nog 
op,, dat formule IV uit stelling 3 equivalent is aan de ontkenning van formule 
II II  uit stelling 2. Het semantische gedeelte met interpretaties, zoals dit door 
Padoaa wordt verwoord, krijgt daarna uitgebreid bij Tarski de ru imte, maar alles 
wordtt door de voornoemde syntactische stellingen van Tarski gedragen. Het zijn 
stell ingenn 2 en 3, die volgens Tarski in Beth (19536) worden uitgedragen: 31 

"E.W.. Beth, who has extended Ths. 2 and 3 of this article to a much wider class of 
deductivee theories, in fact, to all theories based upon the lower functional calculus 
(whichh is a much weaker logical system than Principia Mathematica), and has thus 
shownn that Padoa:s method can be applied to all theories of this class." 

Menn is er niet klaar mee door binnen Tarski enkele veranderingen aan te 
brengen,, zoals in formule II I  in de trant van A(a: 61,62, . . .; Ci,c<2, . . .) A 
j4(a*:6i ,, 62; -  -; ci-,c  t~ « ^ «*  Men heeft hier a = a* vervangen door 
aa *+ a*, en gaat daarmee van hogere orde over naar elementaire logica. Hiermee 
zijnn we aangeland bij Beths bijdrage aan dit onderwerp. 

5.22 Beths bijdragen 

5.2.11 Schets van het bewijs 

B e t hss on t l u i kend e be langs te l l i ng 

Wanneerr en waarom is Beth zich met de definitie-stelling bezig gaan houden? 
Ergg eensluidend zijn de teksten van Beth over dit onderwerp niet. Een aan-
tall  componenten, die hij gebruikte bij zijn definitie-stelling zat in het in de 
daaraann voorafgaande jaren afgeleverde werk. Daarnaast had hij , als filosofisch 
geïnteresseerde,, belangstelling voor het gebruik van definities en het opzetten 
vann theorieën. Deze belangstelling valt door de jaren heen al bij hem te trace-
ren.. Bovendien legde hij een grote belangstelling voor de logica en filosofie van 
dee wiskunde in de Oudheid aan de dag. Daar speelde het gebruik en omschrij-
vingenn van definities al een rol. Ook van belang was zijn inzicht in de feilen 
vann de filosofie zoals die in zijn omgeving beoefend werd. Een deel van de feilen 
bestondd erin, dat men ondoordacht werkzaam was en weinig begrip toonde voor 
eenn coherente aanpak en een goede omschrijving van de gebruikte termen. Een 
bestri jdingg van dit kwaad kan liggen in het duidelijk omschrijven hoe definities 
eruitt zien. De relaties tussen impliciet en expliciet definiëren spelen hier zeker 
eenn rol bi j . 

2!>(Tarskii  19356), p. 86. 
30(Tarskii  1935ft), pp. 84. 85. 
311 (Tarski 1956), de later door Tarski toegevoegde noot 2, p. 300. 
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Jammerr genoeg bestaat het bovenstaande uit veronderstellingen. Er werd 
doorr Beth zelf een verband gelegd met Tarski: daar is bovendien correspon-
dentiee over, zij het niet veel. Tijdens de vertaling uit het Engels naar het 
Nederlandss van Tarski (1946) was Beth begonnen commentaar te leveren op 
sommigee beweringen van Tarski in dit leerboek. In verband hiermee schreef 
Bethh aan Tarski: 32 "I t needs hardly saying that I have found the work inter-
estingg and st imulating. Actually, my paper on Padoa 's method took its first 
originn from our discussion on p. 205." 33 Tarski voerde aldaar enkele systemen in 
enn bekeek in hoeverre deze equipollent zijn.3*1 Hierbij zijn dan de verschillende 
axiomastelselss wederzijds afleidbaar. 

Naa Beth bleef de definitie-leer en de definitie-stelling een tijdlang niet zo in 
hett beeld. Men had Craigs interpolatie-stelling, waar men de definitie-stelling 
vann af kon leiden, en de aan de interpolatie-stelling equivalente consistentie-
stellingg van Robinson. Bovendien beschikte men over meer algebraïsche getinte 
formuleringenn zoals door Lyndon. Beth zelf had tot op zekere hoogte schuld 
aann deze verwaarlozing. Na het leveren van de definitie-stelling heeft hij zich 
ternauwernoodd nog met dit onderwerp bemoeid, niet op logisch vlak maar ook 
niett op het vlak van de toepassingen (wiskunde, wetenschapsfilosofie). 

B e t hss bewi js: van q u a n t o r en naar  p ropos i t i e log ica 

Afbraa kk en o p b o uw van formules. Voor Beths definitie-stelling moeten 
wijj  van impliciet naar expliciet kunnen komen. Wij gri jpen weer terug op de 
all  eerder gegeven definities door Beth van expliciet en impliciet en nemen de 
omschrijvingg van impliciet definieerbaar als ui tgangspunt. De laatste strofe 
vann impliciet luidde: "For a to be [implicitly ] definable with respect to A and 
inn terms of £!, t - j , . . ., £ / , . . ., i t is necessary and sufficient that the expression 
CC = VxiVx 2  Vxfc (a (x i ,x-2 ,. .. ,xjt) f+ b(xi,X2, , Xk)) is derivable from the 
unionn A U F of the set A with the set T of expressions obtained by replacing 
everyy occurence of a in A by a k-ary predicate parameter b not occurring in A.' ; 

Merkk op dat, als impliciet (punt 4.2 van Beth (195Ü)) geldt, dan is elk model 
voorr A u r ook een model voor C. Elementaire logica met volledigheid (Löwenheim 
—— Skolem - Gödel) wordt verondersteld, dus A u T h C . Aan de hand van Beth 
zijnn nu diverse wegen bewandelen: 

—— Stel dat a wel definieerbaar is, dan is A u T U {"'C }  inconsistent. 
—— Stel a niet definieerbaar, maar dan is A U T U {^C }  wel consistent, en 
bovendienn heeft AUFU{->C }  volgens Löwenheim - Skolem - GCMICI een model.35 

32Brieff  Beth A. Tarski, 15 juni 1953. 
3;J'discussionn on p. 205': deze discussie uit 1952 heeft betrekking op hoofdstuk IX , 'Method-

ologicall  considerations on the constructed theory', i.h.b. §57, 'Elimination of superfluous 
primitivee terms and subsequent simplification of the axiom system, concept of an ordered 
Abeliann group' en sectie 58, 'Further simplification of the axiom system, possible transforma-
tionss of the system of primitive terms'. 

33 4 Equipollent: systemen kunnen onderling verschillende axiomas of (primitieve) begrippen 
hebben,, maar toch eenzelfde verzameling zinnen voortbrengen. 

3 S(Bethh 19536), pp. 339. 
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oo Definitie-stelling ( Beth). De vraag is of alles nu op expliciet te herleiden valt. 
Ofwel,, als men impliciete definieerbaarheid heeft, is er dan ook een expliciete 
definitie-zindefinitie-zin af te leiden. Door Beth werd dit vertaald in 'als A U F h C, dan 
wordtt a expliciet gedefinieerd'. 

Dee definitie van impliciet definieerbaar berust volgens Beth op de afleiding 
AA U r h C Het door Beth gegeven bewijs zal deze volgorde met de nodige 
verfijningenn precies volgen. Men heeft A u F h C , maar dan is er voor eindige 
A**  en r * . met A*  C A, T* C I \ eveneens A* U T*  h C. Veronderstel A en I \ 
duss ook A*  en T* , symmetrisch ten opzichte van de beide begr ippen a en b. 
Vervangg nu A* en T* door de ten opzichte van elkaar symmetrische axioma's A 
e n B. . 

Symmetriee speelt een rol in het bewijs. Beths bedoeling laat zich aflezen uit 
zijnn beantwoording van een vraag van R.L. Vaught. De vraag naar symmetr ie 
hadd betrekking op de disjunctie over alle gereduceerde subformules (atomen en 
constituenten)) van een formule A [=\J  redsubf(A)] en de disjunctie over alle 
gereduceerdee subformules van een formule B [=\/redsubf(i?)]:: i f i "There is also 
somethingg else, perhaps not a gap, but which I don't fully understand. This 
iss what you mean by the statement that V redsubf(A) and V redsubf(£) are 
symmetric.""  Het antwoord van Beth luidde als volgt: 37 "Nowr the symmetry 
betweenn y'redsubff.A) and \/redsubf(Z?). The (free or bound) individual vari-
abless appearing in any of the above formulas can be exclusively enumerated as 
Xi,X2,.Xi,X2,.  ,yi,y2i>  ">ziiZ2i-  without repetit ions and in such a manner that 
A*B,A*B, and C contain only variables x, that \Jredsubf(yl) contains only variables 
xx and y, and that \/redsubf(Z?) is obtained from \f redsubf(yl) if we replace a 
byy b and j / i ,y2i  by zi, z2,..., respectively." 

Menn heeft hiermee de loop van het bewijs van 'uit A verenigd met T kan 
menn C afleiden' ( A u F h C) teruggebracht tot 'uit A en B kan men C afleiden1 

(A/\B(A/\B h C). De voorwaarden op de verzamelingen A en T gelden nog steeds op 
dee formules A en ZÏ, d.w.z. B is identiek A maar niet b voor a gesubst i tueerd. 
Hett bewijs zal bij Beth het verloop hebben van 

1.. A,B naar de opbouw van een middenterm (tussenstappen 1: hierbij komt 
gereduceerdee logica 7ZC van pas, evenals het gebruik van subformules), 

2.. vandaar naar een term, die in aanleg a 44 b u i tdrukt ( tussenstappen 2: 
ditt door propositie-logische wetmatigheden) en dan 

3.. verder naar de formule C ( tussenstappen 3: om bij C te komen heeft men 
weerr elementair-logische quantificatie-theorie nodig). 

Watt opvalt is het gebruik van subformules en een bcwijsverloop zoals bij Gcntzens 
aangescherptee hoofdstelling [E(xtended) H(auptsatz)]. Bij Gentzen heeft men 
dee volgorde van 

1.. quantor-el iminatie op zinnen in prenex-normaalvorm, 

3fiBrieff  R.L. Vaught Beth, 25 februari 1958. (Seattle, Washington). Beth en Vaught 
gebruiktenn V en W i.p.v. \ /redsubf{A), y redsubf(ZÏ), In sectie 'Beths bewijs: het inzetten 
vann de gereduceerde logica' komen wij daar nog kort op terug. 

37Brieff  Beth - R.L. Vaught, 1 maart 1958. 
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2.. propositie-logica, en 

3.. generalisatie. 

Dee loop van het bewijs kan men door Beth in de al deels geciteerde brief naar 
Kleenee laten vertellen: 38 

"Wee take the axioms of the deductive theory under consideration and add all axioms 
obtainedd by substituting b for a. The enlarged axiom set is still consistent. Now for 
everyy model < S, a, b, 11, ti,. .. > 39 we must have a = b, otherwise we would have 
twoo interprations proving the independence of o. Hence the formula C expressing the 
equivalencee of the predicates a and b is derivable, on the account of the Löwenheim 
-- Skolem - Gödel theorem. On account of my proof of this theorem, the derivation 
off  C can be made symmetric in a and b. but no more can be said. But the stronger 
theoremm mentioned above allows to complete the proof. The derivation of C must 
consistt of three parts: 

1.. Starting from the original axioms and containing only predicate a: 
2.2. Symmetric with 1. and containing 6; 
3.. Taking up the results of 1. and 2. and remaining symmetric in a and b until it 

concludess with C. 

Noww it can be shown that 3. can be reduced to one single step. This step consists 
off  two expressions M [=A  A \f redsubff )̂ [constituenten en atomen van A] and Ar 

[~B[~B A y redsubf(£)] being proved equivalent with each other, and M with a. N with 
b.b. It follows that M and N must be identical; and so cannot contain a or b. So M 
provides,, with some caution, a suitable definition for a." 

Enn Beth besluit tegenover Kleene met te verklaren, wat wij voortdurend als 
schemaa aantreffen: 
"Ann interesting feature in my proof is, that I do not really discuss derivations. I 
discusss the expression mentioned under (iij ) [d.w.z. f\k C Â f\ ^m ( - iV i mA ' p ( i m ) V 
/ \\ Xp(r))A A f\nVxriXq(xn) V \J ^Xq(s(q)))] which contains so to speak, the lay-
outt for a derivation.40 This expression is an identity of sentential logic, and so it 
cann be submitted to substitution and detachment." [de twee operaties substitutie en 
moduss ponens zal Beth gebruiken voor het omzetten van de formules.] 

B e t hss bewi j s: het i n z e t t en van de ge reduceerde log ica. In het vorige 
hoofdstukk zijn de belangrijkste technieken betreffende de gereduceerde logica 
besproken.. Nogmaals, met subformules van een formule A wordt hier niet de 
brederee definitie bedoeld die men meestal gebruikt, maar de formules die in 
dee CA({.A} ) zitten: de consti tuenten en de atomen. Daarom zullen wij als af-
kortingg niet subf(.4), maar redsubf(j4) gebruiken.'11 Met \Zredsubf{,4) wordt 
dee disjunctie over alle formules in redsubf(,4) bedoeld. Wi j hebben in het 

38Brieff  Beth S.C. Kleene, 16 april 1953, ms. p. 3. Zie hoofdstuk over semantiek, sectie 
'Volledigheid,, subformules en de aanloop tot de definitiestelling'. 

3,>3,>SS is het universum, met a, b , t i , t j , . . . worden interpretaties voor a.b.ti.t^,... bedoeld. 
40Voorr nadere uitleg m.b.t. de formule onder {iij) , zie hoofdstuk Semantiek onder de sectie 

Volledigheid,, subformules en de aanloop tot de definitiestelling. 
4'Wellichtt was het beter geweest om iets met CA te gebruiken, maar dit wijk t weer af van 

gebruikelijkee notaties. 
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vorigee hoofdstuk 'Semant iek' gezien, dat voor elke stelling A uit de elemen-
tairee logica, \~EL A, er een correspondentie stelling in de gereduceerde logica 
\J\J redsubf(..4) V A , ^RL \ /redsubf(.4) V A, bestaat. Daarmee hebben wij in 
hett vorige hoofdstuk de sectie 'Volledigheid, subformules en de aanloop tot de 
definitiess telling' afgesloten. Wederom, r edsub f )̂ is een verzameling van gere-
duceerdenn (const i tuenten en atomen) van A: hierdoor verkrijgt men een propo-
s i t ionedd systeem; Vx(a(x)) V a(6)) is een atoom. Vxa(x) Va(6) is een disjunctie 
vann twee atomen, bovendien zij wij in ons kader ook nog eens geïnterresseerd in 
dee consti tuenten hiervan. 

Wi jj  waren al gekomen tot tic afleiding A,B \~EL C, en over de deduct ie-
stellingg tot 

Al ss we dit combineren met bovenstaande relatie tussen elementaire logica en 
gereduceerdee logica krijgen wij de volgende omzett ing [Beths formule Z, (Beth 
19536),, p. 335]: 

\-\-RLRL V redsubf(A) V V rccisubf(£) V V redsubf(C) V ^ V - B V C . 

M.b.v.. bovenstaande formule zal het gehele bewijs worden opgetrokken. For-
mulee C is daarbij onze doelformule en zijn gereduceerden in ralsubffC) spelen 
bovendienn een belangri jke rol in het bewijs, daarom nu over naar de opbouw van 
redsubf(C).. Wi j hebben al gezien hoe C eruit ziet, nml. Vxi . .. Vxfc(a(xi,. .. Xk) 
+++ &(xi,...Xfc)) , en uit het vorige hoofdstuk weten we hoe we een opsom-
mingg kunnen verkrijgen met de s-functie op universele quantoren [(Beth 19536), 
p.. 335]: 

**  VxiJVi(xi ) = C = Vx'i -  Vx; t (a(x i , . .. x t) *+ 6 ( x i , . .. x*) ) [dus s ( l) = 1], 

**  Vx2JV2(x2) = X i ( s ( l ) = JVi(l) [= Vx2 .. .Vxj t (a( l ,x2, x* ) f+ 6(1 ,x2, 
. . . , xf c ) ) ]]  [duss (2) = 2]. 

**  VxkXk(xk) = X 4 _ i ( * ( f c - 1 ) ) = A V i [= V i t ( a ( l , 2 , . . . , f e - l , xf c ) *+ 
6 ( 1 . 2 , . . .,, fc- l ,x f c))] [dus a(jfc) = k]. 

**  Xk(s(k)) = Xk(k) = a ( l , 2 , . . . , f c) ++b( l ,2 , . . . , f c ). 

Di tt geeft voor \ / redsubf(C) het volgende resultaat: 1. schematisch met de JV'n, 
2.. zoals het er echt uitziet. 

1.. Vredsubf(C) = A*i(l ) A - . v ^ A ^ x i ) ) V (X-2(2) A -Wx-2X2(x2)) V  V 
(X(Xkk(k)*-Hx(k)*-HxkkXXkk{x{xkk)). )). 

2.. Yredsubf(C) = (Vx2 -  Vxfc(a(l, x 2 , . . ., xk) <rï  6(1, x 2 , . . . ,Xfc))A -A/xi 
 Vxfc ( a ( x: , . . . ,xfc) *+ 6(x1: . .. xk)) V  V((a( l, 2 , . . ., k) ++ 6(1, 2, . . ., 

k))k)) A-Vxk(a(l,2,...,k-l,xk)<r>b(l,2,...,k-l,xk))). 

Laatt afc := a ( l, 2 , . . ., fc) [=Beths a0] , 6fc := 6 ( 1 , 2 , . . ., k) [=Beths 60] . En nu 
dee formule \ / redsubf (A) V \J Tcdsnbï(B) V V redsubf(C) V - .4 V - .£ V C met 
bovenstaandee formule voor y*redsubf(C) gesubstitueerd: 
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**  V r e d s u b f( j 4 ) v V r e d s u b f( ^ ) ^ ( V x 2 - - - V x f r ( ü ( l . x 2 , . . . , X f c) *+ b{l,x2, . . . ; 

ajjt))) A -1V11 ) ++ 6(ar i , . .. xfc)) V  V((ak <-> bfc) A 
-.VA r

fc(a(U2.. . . ., Jfc- l,arfc) > 6 ( 1 , 2 ,. . ., Ar — l,xA .))) V -.,4 V - £ V C [= 
omzettingg van Bcths formule Z, (Betli 19536), p. 336]. 

Bovenstaandee formule is d.m.v. modus ponens en substitutie om te zetten in de 
eenvoudigeree formule [Bcths formule Z\, (Beth 19536), p. 336]: 

l-KLL V r e d s u b f( ^ ) v V redsubf(i?) V (ak ++ bk) V ->A V - . #. 

Vann propos i t ie log ica t e r u g naar  quan to ren 

M i d d e n s e q u e ntt  Vóór de definitieve fase in zijn bewijs omschreef Beth zijn 
proceduree als volgt aan Feys [de plaats van de letters en de symbolen in de 
redeneringg is terug te vinden in het bijgevoegde schema]: 4 i 

"Laa formule Z [=  \f redsubf(,4) V \ / redsubf(£) V redsubf(C) V ^A V- i f lVC ] se dis-
tinguee du 'Midsequent' de Gentzen par la circonstance qu:eüe contient des quantifi-
cateurs.. Mais cela est peut-être un vertu plutöt qu:un défaut. En effet, j'effectue en 
4.33 (p. 6) une substitution qui me permet de remplacer Z par la formule simplifiée Z\ 
[=[=  \/redsubf(A) V \/reds\ibï(B) V (ak <-> bk) V --.4 V ->B].  Cette operation entraïne 
unee coupure dans la derivation de C en partant de A et B. puïsque Z\ ne correspond 
qu'aa la derivation de C en partant oo «-> 60 [=a(l, 2 , . . ., fc) <r>  6(1, 2,. . ., fc)]. et basée 
uniquementt sur la theorie de la quantification. 

Z\Z\ contient encore des quantificateurs qui correspondent aux quantificateurs qui 
see présentent dans A et B. On pourrait se débarrasser de ces quantificateurs par 
unee nouvelle substitution du même genre, qui résulterait dans Ie remplacement de 
Z\Z\ par une formule encore plus simple qui ne contiendrait plus aucun quantificateur 
ett se constituerait done exclusivement de 2me espèce (2.1, p. 2). Cette formule, Zz. 
seraitt encore une identité de Ie logique réduite et correspondrait problamement au 
'Midsequent'' de Gentzen, Alors on tomberait sur une analyse plus détaillée de notre 
derivation,, soit [de horizontale lijnen geven de deductie-stappen aan]: 

quantificationall  theory: A; B 
M-Tv v 

[from]]  quantificational logic [to sentential logic]: M\N 

sententiall  logic: Z\ 

zT zT 
sententiall  logic: Zi 

akak f+ bk 

quant i f icat ionall  theory: ak +-> 6fc :' 

Inn bovenstaande opsomming zijn ak = a ( l , 2 , . . . . fc [— Beths ao, evenzo voor 
60] ,, A ƒ = i A -i \/ redsubf(yi), N = B A -> \j redsubf(B). De eerste s tap is van 
.44 naar M en van B naar N, de volgende is die naar M A AT. 

42Brieff  Beth - R. Feys, 17 april 1953. De verwijzingen door Beth Beth verwijst in deze brief 
wellichtt naar een overdruk of en ms.; de paragrafen en bladzijden (§4.3. p. 6) en (§2.1, p. 2) 
zijnn dan in het artikel (§4.3. p. 335), respectievelijk (§2.1, p. 331 332; let wel, deze paragrafen 
gevenn de voorbereiding en hulpjes aan. maar niet de eigenlijke vorming van Z\, Zf 
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Wi jj  zullen nu deze stappen en formules nauwkeuriger bezien. 

B e t hss bewi js: m i d d e n s e q u e nt en he rg roeper ing. Wij waren gekomen 
tott de volgende vereenvoudigde formule Z\\ 

\-\-RLRL V redsubf(A) V V redsubf(Z?) V (a( l, 2 , . . ., Jfc) <4 6 ( 1 , 2 , . . ., fc)) V ->A V 

Nuu gaat Beth er toe over met onze verworven kennis opnieuw, maar met de 
nodigee hergroepering, van A A B naar C te gaan. De bedoeling wordt duidelijk 
gemaaktt in het schema in de geciteerde brief van Beth naar Feys van 17 april 
19533 (en in Beth (19536) op p. 336). 

I nn eerste instantie hergroepeerde Beth (19536), p. 336, zijn Z\ tot: 

\-RL\-RL ( A A - V redsubf(A)Ai?A V̂ rcdsubf(B)) -4 (a(l , . . . ,Jfc) ++ 6 ( 1 , . . ., k)). 

Hierbijj  A h A A -̂  V r « l s u b f( ^ ) en B h B A -- \ / redsub f (£) [Bi j Beth M : = 
A A - V r e d s u b f( ^ ) :: N :=  B A\/icdsubï(B)} Di t is punt 4.6.(i) in Beth (19536), 
enn op dit punt was er krit iek van Vaught en Craig. 

Opp dit punt aangekomen gaat Beth met de diverse stukken schuiven (nog 
steedss in gereduceerde logica). Dit deed hij m.b.v. M [=  AA-> \ / redsubf(A) en 
NN [=  B A\f redsubf(IÏ)], zodat ZL nu als (M A A") -»  (ak **  bk) te herschrijven 
is.. Helemaal in het begin was er al aangenomen, dat predicaat 6 niet in A, 
duss ook niet in M, en predicaat a niet in B, dus ook niet in TV optreedt, en 
bovendien,, dat A en B symmetrisch m.b.t. a en 6 zijn en dus ook dat M en N 
datt zijn. Beth omschrijft nu M en N als volgt: 

Laatt M := (Mi V ak) A (M 2 V ->a£) en N :~ (Ni V bk) A (N2 V -.fefe). 
Hierbij:: Mi,Mo bevatten niet a ( l , . . . , / r) en niet 6. En Ni,N-2 bevatten niet 
6(( 1 , . . ., k) en niet a. Beth geeft geen precieze omschrijving van Mi, M->, A ri , A72; 
datt is ook niet nodig, zijn beschrijving is voor ons doel voldoende: we weten 
gerelateerdd tot M en N en de predicaten waarom het gaat, wat er wel en wat 
err niet in zit. 
Nuu valt volgens Beth (19536), p, 336, Zi te herschrijven in: 

^RL^RL ((Mi V ah) A (M2 V -.afe) A (A7
: V bk) A (N2 V ->bk)) -> (ak ++ bk). 

Ui tt deze laatste gedaanteverandering van Zi vallen volgens Beth \-RL — M I V 
-1^22 en r-Rf, ->M2 V ->A7i af te leiden (volgens Beth (19536), p. 336 d.m.v. 
waarheidstafels). . 

C o m m e n t a r e n::  Cra i g en Vaugh t. W. Craig en Vaught hadden krit iek op 
syntactischee punten van §4 uit Beth (19536). Al s eerste Craig: 

4 3Ms.. W. Craig, (extra) p. 3 (met aantekening 9 door Beth{7)) van ras. van de recensie door 
Craigg van Beths definitie-stelling. Het hier gegeven citaat is niet in de uiteindelijke recensie 
terechtt gekomen. Ms. ouder de brieven uit 1956. wellicht bij de brief van Craig naar Beth van 
155 februari 1956. 



5.2.5.2. Beths bijdragen 133 3 

"Thee proof uses a variant of Gentzen's Extended Hauptsatz. The proof seems to need 
revisionn since assertion i) of 4.6 seems erroneous. If V' is obtained from V' by replacing 
distinctt numerals by distinct variables not occurring in A or V'. then it can probably 
bee shown that -*A V V' I—'A. Yet this does not imply that A I—>(->A V V'). 

Forr example, let V = (Xq(s(q)) A -iVx„A^(x n) and V' = Xq(y) A -iVxnXq(x„) 
wheree y does not occur in A or V*. Then ~>A V ((Xq(y) A -iVxnXq(xn)) \- Vy(-u4 V 
(X,(jf)A-.Vx„X I (xn))) taidVy(^AV (Xq(y) A-HxnXq(xn)) <-» ->A. Hence ->A V V' h 
-1.4.. Yet if A = ->VxnX,(x„) , then in general .4 I- ->A,,(y) V VxnXq(xn) and therefore 
A hh n(-,AvV r ' ) fail. 

Itt is also doubtful that one can always carry out the stipulation in [Beths §] 4.4 that 
VV [=\/  redsubf(A)] and W [=\/  redsubf(i?)] be chosen symmetric in a and b. To be 
sure,, if Vr W W A'V-iAV-.f i VC[= Beths formule Z, X = \J redsubf(C)] is tautologous, 
thenn one can find a V' and W' symmetric in a and 6 so that V' WW' V XV ->AV ~>BVC is 
tautologous.. But is doubtful that from the latter tautology we can obtain ->Av-ii?VC 
byy the same limited set of rules as from the former." 

Bethss antwoord was als volgt: 4 

"Thee assertion (i) of 4.6 does not really matter. It only matters that Z\ is symmetric 
inn a and 6 and that it is a tautology of reduced logic. Now the argument continues as 
follows.. Z\ is a formula of reduced logic. Atoms of reduced logic containing a (except 
ak)ak) must occur in M; for any such atom we substitute ak. Similarly for 6. The resulting 
formula:: (M1 AN') -> (ak -+ bk) is still a tautology, and it has the necessary symmetry. 
Hence,, if M' -> ((Afj V ak) A (M2 V -.afc)), then also: N' -> ((Mi V bk) A (M2 V -.&£)): 
itt follows by truth-table methods that: (M' A JV') -> (M2 -> ak) is a tautology." 

Dee opmerking van Craig bleef ook in zijn JSL-recensie een opmerking. Der-
halvee kwam later R.L. Vaught opnieuw op (Beth 1953b) -4.6 (i) terug: 45 

"Thenn there is a gap, namely, the one pointed out in Craig's 1956 JSL re-
view:: the passage from A to A A ~V [=A  A -i \ / redsubf(A) ]. B to B A —W 
[ ^A-nVreds i ib fXA) ] . ""  4fi Beth reageerde: A1 

"Theree is no really gap in my paper, but it is true that the argument is badly stated. 
AA correct statement can be easely given in terms of sequents. Consider the following 
outlinee of a sequent derivation: 

i.. 0 => zl [=V r e d s u b f(^ ) v V r e d s u b f(£) v ( a *  <-  b & ) v ^A v  2. A A 
-^\/redsubf(A),B-^\/redsubf(A),B A -. V redsubffS) =*  ak <-> 6fc. 3. A, # => afc ++ 6fc. 4. 
A , B = ^ C. . 

Wee do not actually derive A A ->T [=A A->\J redsubf(A)] from A, but we show that, 
inn this particular context, the premiss A A ~>V can be replaced by the premiss A. The 
stepp from 2. to 3. contains the essential contribution of quantification theory." 

Be thss bewi js: e ind formul e en quant i f icat ie . Wi j zijn nu in een beslis-
sendee fase van het bewijs beland: we hebben met de laatste gedaanteverwisseling 

44Brieff  Beth W. Craig, 30 januari 1956. We nemen weer ak - n ( l , . . ., k) [- Beths av], 

bkbk = 6(L.. . , fc) [-Beths &0. 
45Brieff  R.L. Vaught Beth, 25 februari 1958. (Seattle, Washington). 
^C ra ig 'ss 1956 JSL review': (Craig 1956). 
17Brieff  Beth - R.L. Vaught. 1 maart 1958, 

http://V-iAV-.fi
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vann Zi als \-RL ((Mi Vak) A (M2 V^ak) A (h\ Vbk) A (N2 V -.bfc)) -f (a£ ++ fcfc) 
enn met de daaruit afgeleide formules, hm ->Mi  V -iA r

2 en hm ->Af2 V -iA 7i , 
dee stukken in handen van waaruit wij gaan combineren en uiteindelijk bij het 
beoogdee resultaat belanden. Di t deed Beth (19536), p. 337, in het volgende 
cluster: : 

1.. M \~RL ak -* Af2, Af \~RL M2 -> ^A ri en N hm ->NI -> 6, derhalve 
akak —> bk. 

2.. En omgekeerd N hRL bk -»  N2, N hRL N2 -> -»M! en Af hRL ->Mi  -4 afc, 
derhalvee 6/: —> afc. 

3.. Uit 1 en 2: afc «-  bk [ = a ( l , . . . , f c) «-  &(l,...fc)] . 

Ogenschijnlijkk zijn wij nu aan het einde van het bewijs gekomen. Hebben wij 
nuu niet .4, B =3> ak «-> bfc, A, Z? =^ C zoals onder de punten 3 en 4 in de brief van 
Bethh naar Vaught? Helaas is er nog een weg te gaan, want de afleiding heeft 
nogg steeds optredens van a en b. 

Bethh had de afleiding onafhankelijk van de optredens van a en b te maken: dit 
deedd hij door alle optredens van a en b uit de formules Af t, Af2, A7i en A7

2 te 
werken.. M.a.w. wij gaan bovenstaand cluster 1 t /m 3 overdoen — maar niet 
hett hele bewijs. 

Vanwegee de met de definities van de ten opzichte van elkaar symmetrische 
Aff  en Af gerelateerde Af i , Af2, A7i , N-2 weten we dat als er in de ene groep 
atomenn Ai, A2, , Am met a's verschijnen in de andere groep er evenzo atomen 
Bi,Bi, B2,..., Bm met 6's zijn. Al s volgt wordt er in Beth (19536), p. 337, geëli-
mineerd. . 

aa Eerst reikt hij de instrumenten aan, waarvan we gebruik moeten maken: 
dee gehergroepeerde formules. 

bb Vervolgens gaat, Bcth hiermee bovenstaand cluster 1 t /m 3 langs: stap 
voorr s tap worden hierin de a tomen met a en 6 verwijderd: eerst doet hij dit 
voorr Ai, dan vanwege de hiervoorgeuoemde argumenten voor Bi. Hiermee 
doorlooptt Beth het gehele cluster. Daarna doet hij dit keer op keer voor 
AA22,B,B22 t /m Ak, Bk- Dan zijn de formules Mi, M2, A f i , N2 vervangen door 
dee a- en 6-vrije formules Af  x*, M2 , A\* , N2 . 

cc Tenslotte geeft Beth kortere herformuleringen van de punten 1 t /m 3, en 
vandaarr neemt hij opnieuw een laatste stap naar het eindresultaat, van 
zijnn definitie-stelling. 

a.. De instrumenten. 

MM22 = (M'2 V Ai ) A (Af2' V - .A 2) , Ni = (N[ V Bi) A (N[f V - .B i ) , zodat -nAr
x = 

(^N[A^Bi)V(^N['(^N[A^Bi)V(^N[' ABi). 

b.. De eliminatie. 

Uitgaandee van punt 1 in het, cluster en voor de combinatie (Ai,Bi) komt Beth 
tott de volgende conclusies: 



5.2.5.2. Beths bijdragen 135 5 

**  ak —> Al-i [punt 1], dan over subst i tut ie van bovenstaande tot ak —> ((A/^V 

-400 A {Mil  V - A i ) ) , dus ak -4 (A^ V Ax), ak -> (M ^ V - i ^ i ) , derhalve 

a£-++ (MiVA^') . 

**  Evenzo over \-R.L A/2 —  —'ATj [ook uit punt 1 \Tan het cluster] met sub-
st i tut ie:: \-RL {M!2 V AL) A (A^ ' V - .42) ) -4 (-«A7! A - .B i ) V (^V{ ' A BO; 
dann met substitut ie van Mtf voor AL en A f" voor Z^: \~RL (A/2 V A/.]') -» 
(->N[(->N[  A - . A 7 ) . 

**  Uit punt 1 van het cluster hadden we ->Ni -> bfc, dus nu ook (->N[  A 

c.. Z)e herformulering. 

**  Ga 1111 in punt 1 van het cluster A/2 vervangen door M'  ̂V A/^' en Ari door 
A7{{  V N[':  er zijn dan geen formules, waarin Ai of Bi z i t ten. Evenzo voor 
puntt 2 van het cluster. Punt 3 van het cluster blijf t onveranderd. 

**  Ga nu over op de combinatie Ai,B-i, werk deze af, en verwijder zo alle 
voorkomenss van A2 en B 2 . Loop zo de gehele groep tot en met Am, Bm 

door:: alle Ai,..., Am, Bi,..., Bm zijn nu geëlimineerd. 

**  Beth gaat nu uit van de a- en b-vrije formules A/j* , M-J, A7]* , A^: zij ver-
vangenn A/i , M 2, A7i , A7

2 in bovenstaand cluster met de stappen 1 t /m 3. 
Daarmeee is op p. 337 van Beth (19536) het bewijs rond.48 

DeDe eindstap 

1.. Neem a ( l , . . ., Jfe) *+ M2* . 

2.. Vervang elke j , (1 < j < k) door yj in a ( l , . . ., k) en in A/2  dan heeft men 
a(yi,...a(yi,... ,yk en A/2*  = A/2[y_j/j ] [°f wcl voor elke j : yj gesubstitueerd voor j ] , 
duss o o k a ( y i , . . . , yf c ) +*  M2**.

49 

3 - ^ h ^ a ( y i , . . . , yf c )) ++M** . 

4.. a ( y i , . . . , yt ) ^ A ^ * ^ , . .. ,yf c). 

Mett punt 4 wordt a in termen van de overgebleven primitieve begrippen van A 
gedefinieerd. . 

Hiermeee zijn we aan het einde van de bespreking ran Beths stelling gekomen. 

4SHett bewijs kan korter. Vanwege de symmetrie komt Beth tot M* — Ï\T*,M*  — N*. 

Nuu met het door Beth gegeven voorbeeld: M *TRL <ik —* M,*, M ^~RL -'M*  —>  «fc- Dus 

MM \-RL "'A^i -* Â 2  Bovendien ~RL M* —  -'M*, derhalve M hRL ak > M*. etc. 
499 Voor het weer op quantoren overgaan: zie hiertoe het hoofdstuk over semantiek in de 

sectiee 'Volledigheid, subforrnules en de aanloop tot de defintiestelling' onder de bespreking 
vann de brief van Beth aan Kleene; maar zie ook Beth (19516), p. 442, Beth (1950), druk uit 
1955.. p. 91. 
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5.33 Directe reacties 

5.3.11 Definitie-stelling: syntax of semantiek? 

Tarski .. De eerste reacties op het werk van Beth kwamen los na het opsturen 
vann zijn werk naar Kleene en Tarski. Kleenc reageerde niet zo uitgesproken.50 

Echtee reacties kwamen meer uit de Californische hoek. Tarski gaf op de hem 
gebruikelijkee manier het manuscript aan een student, nu S. Feferman. Gezien 
Tarski'ss belang bij de zaak — er waren prioriteiten te verdedigen — kreeg Beth 
all  snel van hem een brief terug,51 Tarski vond (ouk met betrekking tot de 
prioriteiten)) dat Beth gelijk had door te zeggen dat zijn (Beths) resultaat niet 
nauww verbonden was met het resultaat in Tarski (1935&): 
"Myy result applies to the predicate calculus of order > 2 and, mathematically is rather 
trivial .. I do not agree, however, that the difference between the two results consists 
inn the fact that one is syntactical and the other semantical. It seems to me that your 
resultt is primarily syntactical, but that by Gödel's theorem, it admits a semantical 
interpretationn since it applies to the first order logic.52 In fact, if I were you, I would 
startt with a syntactical formulation (which is simpler) and only later would give a 
semanticall  translation. More specifically, using your symbolism, 1 would put it this 
way. . 
Definition:: A constant a of a theory A is said to be definable in terms of the remaining 
constantss if there is a sentence of the form Vxi  Vx„  a ( x i , . . ., xn) f+ <ï> which is 
provablee in A and where <& stands for a formula (of A) not containing a. 
Theorem:: For a to be definable in terms of the remaining constants of the theory A it 
iss sufficient (and of course, necessary) that the sentence V:ci  Vx„  a{x\,..., x„.)  be 
provablee in A U I \ 

Byy the way, I would define explicitly what is meant by the union A U T of two 
theories." " 

Dee relatie met volledigheid van Tarski is anders dan die van Beth door-
datt Beth i.t.t. Tarski in elementaire logiea werkte.53 Robinson kon zich daar in 
volledigg vinden.5,1 Daarnaast was er de kwestie hoeveel semantiek en syntax 
err in het bewijs gestopt was voor deze in wezen syntactische aangelegenheid. 
Bethh was niet los te zien van Gentzen, maar er waren semantische componen-
ten.. Op deze syntact ische wijze met hier en daar wat semantiek werd ook 
dee interpolatie-stell ing van Craig volvoerd. De bewijsvoering van Lyndons 
interpolatie-stell ingg en Robinsons consistentie-stelling waren semantisch en zo 
doorr beiden uitdrukkeli jk onder die noemer geformuleerd; de vraagstelling echter 
niet.. De ui tgangspunten van Lyndon en Robinson waren anders dan die van 
Bethh en Craig. In sommige logica-centra lag bovendien de nadruk op het geven 
vann semantische uitgevoerde bewijzen: 55 

5uBrieff  S.C. Kleene - Beth, 14 mei 1953, (Madison, Univ. of Wisconsin). Wel is ruimschoots 
vann Beths brieven naar Kleene gebruik gemaakt, 

s lBrieff  A. Tarski - Beth, 19 mei 1953. 
52 iGödel'ss theorem': bedoeld is de volledigheidsstelling van GÖdel. 
S3Brieff  Beth A. Robinson, 22 augustus 1955. Reactie van Beth op de A. Robinson Beth. 

199 augustus 1955, (Toronto). Voor een afleiding van Tarski uit Beth, zie (Beth 19596). 
5,|Brieff  A. Robinson - Beth, 31 augustus 1955, (Toronto). 
5 5Citaatt uit Lyndon (1959a). p. 130. 
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''II  have profited much from discussions related to the present topic with A. Tarski and 
L.. Henkin; in particular, Tarski has emphasized the desirability of establishing the 
Interpolationn Theorem by methods independent of the theory of proof. The idea of 
providingg semantic proofs of results from the theory of proof is not new: a proof by 
E.. Beth [1. 2], in a quite different formalism, of Craig's Lemma would certainly serve 
ass well to prove the Interpolation Theorem; and A. Robinson has likewise provided 
semanticc proofs of closed related results [10]." 

Robinsonss bewijs was wel semantisch, over de stelling zelf werd door Robinson 
(1956),, p. 53, anders geoordeeld: "This [de consistentie-stelling] completes the 
prooff  of 2.6.57 It, wil l be seen that al though the proof is based largely on 
semanticc considerations, the theorem as such is purely syntactical." 

I nn het Californische rond Tarski had men blijkbaar niet zoveel op met syn-
tactischee bewijzen. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in het hoofdstuk over 
semantischee tableaus in Beths brief aan Tarski. Daar constateerde Beth een 
aversiee van Tarski jegens Gentzens bewijstheorie. 

Feferman.. Tarski en Feferman waren na het verkrijgen van Beths voorlopige 
manuscriptt dan ook aan het werk gegaan gegaan om te zien of men Beths 
resultatenn ook zonder gebruik van Gentzen volledig semantisch kon uitvoeren: 58 

"Inn the past few weeks, both Prof. Tarski and I were very much interested in seeing 
whetherr your theorem could be deduced from results related to the Löwenheim -
Skolemm - Gödel theorem which would be more familiar than your analogue of Gentzen's 
theoremss on derivability. We each worked along several different lines, all without 
success,, and 1 think this certainly testifies to the ingenuity of your argument." 

Voorall  in Beths §4 zag Feferman het syntactische argument benadrukt: 59 

"II  think §4 deserves a general comment: Your solution of the problem is really a solu-
tionn of a problem in proof theory and only incidentally an application of Löwenheim -
Skolemm - Gödel theorem. Indeed, it seems to me that your main result has its proper 
phrasingg as follows: If A. B are formulas symmetric in a. b (which are consistent), and 
iff  Vxi  Var A- (a (x i , . .. ,XA-) <-> M^i ,  ,Xk)) is derivable from A A B by elementary 
logic,, then either: 

oo The formula A contains further primitive notions t i , . . . , tn in terms of which a 
formulaa M*(x i , . . . ,xk) can be constructed for which Vxj  Vx*.) (a(x i ,. . . , xk) +-* 
A/*(xi , . . .. .Xj,.)) is derivable from A by elementary logic; 

oo The formula A contains no notions other than itself and one of the formulas 
Vyi--yVyi--yf!f! -ti(yi....,yk)j Vyi---Vy f r a(yu . .. . yk) is derivable from A by ele-
mentaryy logic. 

56Bethh [1] = (Beth 19536), Beth [2] = (Beth 19596). Robinson [10]= (Robinson 1956). 
5 7dee consistentie-stelling (2.9) i.s een direct gevolg van 2.6. 
58Brieff  S. Feferman Beth, 22 juni 1953, (Berkeley, Calif.); cit. pp. 5 6. 
™Brieff  S. Feferman - Beth. 22 juii i 1953, (Berkely, Calif.), pp. 5 6. Voor verdere kritiek 

opp §4. i-h.b. §4.6 door R.L. Vaught en W. Craig tezamen met de verdediging door Beth, zie 
dee appendix van dit hoofdstuk. §4, d.w.z. de gang van \~EL ~^A V ~>B V C. over de omzetting 
daarvann in \-RL \f redsubffA) V \J redsubf(B) V \ / redsubf{C) V M V ^ f l V -.C [Beths formule 
Z]]  naar (\~RL A A -  \J redsubf{v4) A B A -*  \j redsubf(J3)}  —  [a ^+ b] [Beths hergroepering van 
zijnn formule Z\\. 
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Fromm this theorem it is, of course, a quick step to the solution of your problem via the 
Löwenheimm - Skolem - Gödel theorem. I believe it is worthwile putting the problem 
inn this form, since then the difference between your problem and the problem of 
exhibitingg models for independence of axioms is quite sharply pointed up." 

B e t h.. Volgens Feferman was het in de eerste plaats bewijstheorie, waarmee 
Bethh zich bezig hield. In dit opzicht stemde Feferman in met het oordeel van 
Tarski.. Het gebruik van de stelling van Löwenheim - Skolem - Gödel is derhalve 
incidenteel.. In zijn antwoord op de aanmerkingen van Fefermans zei Beth, dat 
ookk hij begonnen was met Löwenheim - Skolem - Gödel. Deze stelling is volgens 
Bethh alleen nuttig bij het bekijken van de afleidbaarheid van een zin. Beth 
wildee echter de afleidbaarheid van een zin aantonen, waarmee men een definitie 
invoert,, maar waarbij die definitie-zin er verder niet toe doet: fi0 

"A tt first I started about the way you point out and tried to apply the Löwenheim -
Skolemm - Gödel theorem. But later it occurred to me that this was not an effective 
method.. Indeed this theorem is helpful if we wish to discuss the derivability of a given 
statement.. But this is not the case here. 

Wee wish to show the derivability of a statement which enables us to construct a 
certainn definition but is otherwise indefinite. And the only line of attack starts from 
thee fact that the formula C is derivable. Therefore we have to analyse the derivation 
off  C, hence this derivation must be given a simple or at least a convenient shape. It 
seemss to follow that my method of proof is rather straightforward." 

Hoee dacht Beth zelf over de al eerder gestelde vraag m.b.t. semantisch versus 
syntactisch?? Hierin was Beth expliciet: syntactisch. 

Eerstt een onvolledig ci taat uit een manuscript (gezien het credo van de disser-
tat iee hebben deze nu eenmaal voorrang): fil  "On account of Gödel's complete-
nesss theorem, this semantical problem [... ] if a is independent of t i , t->, £ 3 , . . ., 
suchh an interpretation can always be found, reduces to a proof-theoretical prob-
lem,, of which I shall t ry to point out the [?...?]." En voor wie nog niet overtuigd 
iss nu Beth (1953ft), p. 339: 

"Thee results of Sections 3-5 [en in deze secties wordt het bewijs van de definitie-
stellingg geleverd] can be established by the methods of finitary proof theory. It wil l 
bee clear, for instance, that, if we are given a derivation of the formula C. we are 
able,, on account of Theorem 4.2 [A,B I- C], effectively to rearrange this derivation in 
suchh a matter as to obtain, either a suitable definition of the notion a, or a proof of 
(I)) [=A I- Vyi  Vy t - .a(y i . . .. fct)] or (II ) [=A h Vyi  Vj/ni(yi,.. . fcjt), o, het enige 
primitievee begrip in A]. " 

60Brieff  Beth S. Feferman, 29 juni 1953. 
Ms.. (onvolledig). E.W. Beth, On Padoa's method, {niet gehouden; deel van) voordracht 

voorr Xl e Internationale Filosofiecongres, Brussel, 1953. Beths wel gehouden voordracht later 
uitgegevenn als Beth (1953d), het <:itaat is komen te vervallen en is bovendien onvolledig. 
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5.3.22 Interpolati e 

Craig ss l e m ma 

Err bestaan diverse generalisaties, waarin de definitie-stelling van Bcth kan wor-
denn ingebed: één daarvan is Craigs interpolatie-stelling. Craig was al langer op 
dee hoogte van het bestaan van Beths definitie-theorie gezien noot 2 op p, 331 van 
Bethh (19536): "[H] e [i.e. Beth] also wishes to extend his thanks to H.B. Curry 
andd W. Craig, and to S.C. Kleene, for reading a draft of this paper." In de 
periodee 1955 - 1956 was Craig bezig een recensie over Bcth (19536) samen te 
stellenn voor de JSL. In de periode, waarin hij deze recensie voorbereidde, nam 
hijj  met Beth contact op. De belangrijkste, rhetorische vraag, die hij Beth in 
19566 te stellen had, bestond uit: 6 i 

"Doo the results of your paper still hold for arbitrary formulas J4(XI. . .. ,xq), £ i (y i , 
. ... , yr i ) , . .. , Bp(yi, . .. ,£/rp) in place of the primitive predicates a(xi,..., Xk), *i(j/i , 

 i J/«i)-.  i tt(yi,  ynt); .  respectively? The answer is affirmative, as can be 
shownn by the following argument." 

Dee bedoeling was, dat Craigs antwoord op deze door hemzelf gestelde vraag 
inn de recensie terecht zou komen. Beth vond dat zonde en hij gaf Craig de raad 
err een afzonderlijk artikel van te maken: 63 

"Therefore,, it seems that the result (which seems to be essentially stronger than my 
originall  result, and not derivable from it in any obvious manner) ought to be published 
inn some way. Various methods are available: you could point out the matter in your 
review,, or you could publish it along with the material contained in your thesis/' 

Craigg nam deze raad van Beth ter har te. De door Craig aangedragen gener-
alisatiee zou zich nadien afsplitsen, en in een zelfstandig artikel voor JSL worden 
verwerktt tot zijn interpolatie-stelling. Hierbij kon volgens Beth Craig tevens 
gebruikk maken van resultaten uit zijn proefschrift Craig (1951). Uiteindelijk 
bestondd Craigs bijdrage uit twee artikelen: fi4 Craig (19576) en Craig (1957r:); 
inn een derde artikel, Craig (1957a), wordt een verdere uitwerking gegeven, ook in 
verbandd met Lyndon's resultaat. In Craig (19576) wordt interpolatie als stelling 
55 op p, 267 genoemd: interpolatie heeft daar over de voorafgaande stellingen 1 -
44 de stelling van Herbrand - Gentzen (Gentzens aangescherpte hoofdstelling) 
alss grondslag. Herbrand - Gentzen wordt op p. 259 in Craig (19576) als volgt 
geformuleerd:: 'If A —> A' is a theorem of first-order predicate calculus and if 
AA is a conjunction and A' an al ternat ion of prenex normal forms, then there 
iss an H-deduction of A —> A'." Deze stelling is volgens Craig naar Kleene 
(1952a),, stelling 50, p. 460; en ook in Kleene (1952a) speelde de rniddensequent 
dee sleutelrol. H-deductie is een Gentzen-afleid ing met als regel vereenvoudiging 
inn antecedent en consequent en invoer van de quantoren 3 en V in antecedent 

6-Brieff  W. Craig Beth, 1 februari 1956, (State College, Pennsylvania). De eerste brief 
vann Craig. waarin dit verscholen zat, was van 24 januari 1956; deze brief met Beths antwoord 
daaropp zal later besproken worden . 

"Br ieff  Beth W. Craig, 3 februari 1956. 
644 Of Beths voorslag beide artikelen of slechts één daarvan tot gevolg had is mij niet duidelijk. 
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enn consequent. 
Dee Interpolatie-stelling behelsde: 6fi 

"I ff  A —  A' and if 4̂ and A' have a predicate parameter in common, then there 
iss is an 'intermediate' formula B such that I- .4 —¥ B. \- B —> A', and all 
parameterss of B are parameters of both A and .4 . Also if I- A —> A and if A 
andd A' have no predicate parameter in common, then either I—>A or h A' ? ' 

Craigg onderkende in zijn en Beths bewijs een samenspel van semantische als-
ookk syntactische elementen. Craig (1957c:), 'Three uses of the Herbrand -
Gentzenn theorem1, bestond uit de uitwerking van drie op interpolatie berus-
tendee gevallen: fi8 "I n all three cases, a fundamental lemma (interpolatie) is 
usedd which is derived from the Herbrand-Gentzen Theorem." Deze gevallen 
warenn — en eigenlijk interesseert hier ons alleen het eerste geval: 

oo Beth met zijn gelijkwaardigheid van een semantisch met een syntactisch 
dc-finieerbaarheidsbegripp — in dit opzicht vermeldde Craig ook Robinson 
(1956). . 

oo Hogere orde talen: "A certain relationship is shown to hold between first-
orderr formulas and those second-order formulas which are of the form 
3T3TUU ..., 3TkA or V T i , . . . , VTkA with A being a first-order formula." [T; 
predicatenn uit A. .0] 

oo Axiomatiseerbaarheid: "More generally, given a system and given certain 
properr subsets of the set of extralogical constants of the system, the ques-
tionn arises whether or not there is an axiomatization such that each extra 
logicall  axiom involves only the constant of one of the subsets." 

Craigg wist, dat ook A. Robinson aan een gelijksoortige stelling werkte. 
Bethh had hem op Robinsons, op het punt van verschijnen staande publicatie 
gewezen:: 70 t ;In connection with our previous correspondence, may I draw your 
at tent ionn upon a paper by Professor A. Robinson, which has just appeared in 
Indagationess Mathemat ical volume 18, pp. 47-58 [...] and especially on his 
Theoremm 2.9, by which he gives a new proof of my result? I t seems that his 
approachh is somehow related to yours." 

Robinsonn en Craig werkten onafhankelijk van elkaar. Nadien hadden zij ook 
niett veel contact: 71 ';Our exchanges about his joint-concistency theorem and 
myy interpolat ion theorem were not very extended. [... ] I t took both of us some 
time,, I believe, to realize t hat the respective theorems that we used in the proof 
off  Beth 's results were of intrinsic interest. [...] The equivalence of Robinson's 

fi5fi5VoorVoor H-deductie: zie Craig (19576), p. 258 e.v. 
fifififi CraigCraig (1957c), Lemma 1, p. 270, Craig (1957ft), stelling 5, p. 267. 
6 7Menn kan het lemma ook als gesteld in sequenten lezen. 
6f l (Craigg 1957c), p. 270. 
69Craigg (1957c), p. 269. 
70Brieff  Beth W. Craig, 29 maart 1956. 
71Brieff  Craig J.W. Dauben, 18 december 1990 (opgaaf door Dauben en opgenomen in 

Daubenn (1995), pp. 220 221). 
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theoremm and mine, for first order-logic, which only then became an issue, also 
didd not come out until some time after our papers had been published." 7 i 

Discuss iee over  i n te rpo la t i e 

D ee m i d d e n t e r m. Er zal nu op de wordingsgeschiedenis van Craigs Lemma 
wordenn overgegaan voorzover Beth daarmee te maken had. Wij zijn benieuwd 
naarr wat in Beths ogen het meest Beth (19536) nabij komt. Voor Beth was 
datt de middenterm. In Craigs voorlopige, en om later beschreven redenen niet 
verschenenn deel, JSL-recensie van Beth (19536), is een globale uitwerking van 
interpolatiee te vinden, waar men samen met Beth ook de middenterm in kan 
zien.. Nu eerst Craig: 73 

''Itt follows from the following Lemma (proved in the reviewer's [i.e Craigs] Ph.D. 
thesis,, Harvard 1951,74 by parallelling the Gentzen derivation of the end sequent 
FF —> G from a mid sequent F' —ï G' by a derivation of U —> G from a mid sequent 
U'U' -* G'): 

Iff  I- F —> G, then there is a U such that h f - ) L r and h U —¥ G and such that, 
withh the possible exception of the identity sign, all predicates occurring in U occur in 
bothh F and G. For suppose that I- (A A B) —y ( a ( x i , . .. , x t) <-*  6(x i , .. .,xk)), where 
BB is like A except for containing b exactly where A contains a. Then 

1.. I- (A A a ( x i , . .. ,Xk)) -> (B -»  6 (x i , . .. ,xfe)) and 
2.. I- ( B A 6 ( H . . . ..Xk) -> (A -> a ( x i , . .. ,xfc). 

Byy 1 and the Lemma, there is a U containing neither a nor b such that 

3.. 1- A A a ( x i , . .. , x t) —ï U and also \- U  (B  b(xi,... rXk)). 

Byy 2, the Lemma, and the symmetry of A and B in a and b, for the same 
UU also 

4.. h U ->  (A -» a ( x i , . .. .ar*,)). 
Byy 3 and 4, 1- A —> (U <-¥ a(x\,..., Xk)). Similary, if H' is like H except for 
containingg b exactly where H contains a and if I- (A /\ B) —  (H <-¥ H ), then 
theree is a U containing no o such that (- A —> (U o / / ) . Thus the results of this 
paperr apply to an arbitrary formula H(x\. . . . ,Xk) in place of a(x\,.... Xk)" 

Dee crux van het bewijs was volgens Beth bij zowel Craig alsook hemzelf toch 
well  sterk op elkaar gelijkend: 75 

"II  think the method of the proof used in my paper is, in principle, closely related to 
yours.. In a letter to Feys of february 12th 1955 I made the following remark on an 
articlee by Ladrière on 'Le théorème fundamental de Gentzen': 

1212DeDe equivalentie van interpolatie met 'joint consistency' zal moeten wachten tot de behan-
delingg van Robinson-s stelling. 

73Citaatt is een toegevoegd deel aan de door Craig aan Beth opgestuurde uitgebreide, en 
alss zodanig niet gepubliceerde, recensie; het citaat is te vinden op pp. 3(*) - 4 {p. 3(*) is een 
veranderdee p. 3). Het citaat is niet in de latere recensie gebruikt. Alles wellicht opgestuurd 
tezamenn met de brief Craig Beth. 15 februari 1956. 

74Craigg (1951) is door de schrijver dezen nergens aangetroffen en dus niet geraadpleegd. 
Gezienn Craigs verwijzing is het wellicht van belang Craigs vroegere resulaten uit 1951 tegen 
diee van Beth uit 1953 af te wegen. 

"Br ieff  Beth W. Craig, 3 februari 1956. 
76All  her en der is van deze brief aan Feys gebruik gemaakt. Zie in dit verband ook Beth 

(1959fc).. p. 293. Het citaat heeft betrekking op het aan R. Feys opgedragen (Beth 1955a). 
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'Onn p. 378 it is said that the search for a middle term to be eliminated later, which 
iss required in accordance with tradition, is by no means necessary. I do not all agree 
withh this, and in my study on Padoa's method I used an aristotelian 'principle of the 
middlee term', which can be formulated about as follows.. . .' 
Thiss middle term is your U', so our methods are substantially alike, though your 
lemmaa is more general/' 78 

Mett bovenstaande gegevens is het nu tij d om de desbetreffende passages uit 
dee brief van Beth naar Feys te geven: 79 

"Magg ik u in dit verband een opmerking voorleggen naar aanleiding van het artikel van 
Ladrièree over 'Le théorème fundamental de Gentzen'?80 Op p. 378 wordt daar gezegd 
datt het, volgens de traditie onmisbare, zoeken naar een middelterm, die vervolgens 
geëlimineerdd wordt, in het geheel niet noodzakelijk is. Ik ben het daar in het geheel 
niett mee eens, en heb zelf in mijn studie over de methode van Padoa gebruik gemaakt 
vann een aristotelisch 'principe van de middenterm'. dat ongeveer als volgt kan worden 
geformuleerd. . 

Onderstell  dat uit zekere premissen U,U',... afleidbaar is de conclusie: VxVy  Vz 
(A(x,(A(x, y, . , ,. z) f+ B(x, y, . . ., z)); dan zijn steeds subformules M, M , . . ., A* van de 
premissenn te vinden, zodanig dat de intermediaire premissen A{...) +-> M.M -f-» 
A/ ' . . . . ,A rr «-» B(...) óók uit de premissen afleidbaar zijn, In het paradigma in 
mijnn 'Remarks on natural deduction' zijn deze intermediaire premissen bijvoorbeeld: 
A(a)A(a) <-> 3xA{x),3xA(x) ++ VyB(y), en VyB(y) ++ 5{&). 81 

Off  dergelijke premissen in deze vorm ook in de formele afleiding daadwerkelijk 
optreden,, hangt ervan af, welke formalisering van de predicatenlogica men kiest. 

Inn het systeem T (en dus ook in de systemen van Gentzen c.s.) treden de inter-
mediairee conclusies niet expliciet op, maar dat is m.i. onwezenlijk. 

Wezenlijkk is m.i. dat men, indien men eenmaal de subformules A/, M ' , . . ., N van 
U,U'....U,U'.... gevonden heeft, de gevraagde afleiding in elke bruikbare formalisering effec-
tieff  kan neerschrijven." 

Hoee komt men aan de middenterm? In een eerste brief werden door Craig de 
volgendee punten (gecombineerd semantisch en syntactisch) hiertoe aangedra-
gen:: 8J 

"Considerr a sentence A(a.ti,... ,tt,...) of elementary logic and a formula H(a:y\,,.., 
yymm),), such that given any domain S. any t i , . . . , t j , . . . and any H C S™. there is 
att most one model (S, a. t j , . . . , t ; , . . .) of A(a, t i , . . . , t j , . . .) such that the value (in-
terpretation)) of y\  ym H(a;yi,..., ym) is H**  More briefly, a is implicitl y de-

7 7'ass follows . . . ': dit werd door Beth hier niet verder uitgewerkt. Zie voor de rest de al 
eerderr geciteerde brief Beth - R Feys, 12 februari 1955. 

1V,1V,V'V' is de interpolant van Craig. Beth gebruikte in zijn tekst U' vanwege de context. 
Binnenn de context vaii de bewerking wisselt de interpolant nogal eens, soms U, soms U', dan 
weerr eens een andere letter, 

"Br ie ff  Beth - R. Feys, 12 februari 1955. 
8ü(Ladrièree 1951). 
"Remarks. . .:: (Beth 1955a). 
8 i 'systeemm JF': zie de supplementen. 
8;3Brieff  W. Craig - Beth, 24 januari 1956; dit was de eerste brief van Craig naar Beth uit 

dee briefwisseling over interpolatie. 
84Mett t/i -  «/m H(a\yi,..., ym) wordt de (m-plaatsige) abstractie van de formule H be-

doeld,, y als abstractor, vergelijk Ayi  Ay m( . , ,) in combinatorische gevallen; yi t /m ym zijn 
dann als vrije variabelen te beschouwen. 
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finedd with respect to A in terms of ( i , . . ., tt and H. Then t- (A A B A Vt/i  Vym 

(H(a(H(a +-> H(b))) —  (a(xi,... .Xk) <-> 6(x i , . .. .x t ) ). where /4 and B are symmetric in 
aa and 6. and similarly H{a) and i f (6). Does it follow that there is a V composed of 
t\,t\,...... ,tt, and if (o; i / i , . . ., ym) such that A h l ' f ) a ( i i , . . . .a:*)?1' 

Bethh antwoordde hierop: 85 

"I tt seems that the question in your letter can be answered positively, as follows. Let 
uss add to A a second axiom h(...) —> H{...), h being an m-termed predicate. By 
yourr suppositions h is implicitly defined with respect to .4 A A' (A' being the second 
axiom)) in terms of h and the t's. If U(. ..) is its definiens, then clearly .4 A .4' entails 
aa -> U(H....), so A -> ((h -> H) -> (a -» t / (h , . . . ) )) is a logical thesis. Now 
substitutee H for /i. Clearly A —> (a —> U(H,...)) is a logical thesis, so J4 entails 
aa -4 c/(if, . . . ) ." 

Func t i one lee vo l led igheid. Men kan ook zeer in het algemeen tegen Beths 
enn Craigs resultaten aankijken. Di t gebeurde in Craigs beschouwing van func-
tionelee volledigheid gebaseerd op Beth en hemzelf. Aanvankelijk was dit bestemd 
voorr de recensie, maar Beths al gememoreerde waarschuwing had tot gevolg, dat 
hett door Craig samen met de brief van 24 januari 195G aan Beth opgestuurde 
manuscr iptt van de recensie meer omvatte dan de uiteindelijke recensie (Craig 
1956):: m 

"Usingg related methods one can generalize the results of this paper [(Beth 19536)] 
too arbitrary formulas G, Hi,..., Hp ... as follows: Suppose that any two models 
(S,a,, t i . . . . , t ( , . . .) and ( S . a ' . t l , . . ., t j . . . .) of A which agree in the interpretation 
off  yi  yr ] i f i(j/i , . . . . j / r , ),  ., yi '  -yrp Hp(yi,. . . , yr p ) , . . . also agree in the interpre-
tationn Of Xl *  Xq G(xi, . . . , Xq). 

Moree briefly, suppose that G is defined implicitl y with respect to A in terms of 
Hi,...,Hi,..., Hp,... . Then there is a formula U composed only of i f i , . . . , HT.... such that 
AA h G(x i , . . .. xq) «-» U, so that V defines G explicitly with respect to A in terms of 
Hi....,Hi...., Hp,.... 

Thuss any first order system A may be regarded functionally complete." 8 

Volgenss Beth verliep dit als volgt: 8H 

"Lett us consider the following theorem: let a, ti,..., tk, ti- + i....; t„  be all terms oc-
curringg in A. Then, if a is implicitly defined by i i , . . . , * *  alone with respect to A. 
thenn a is explicitly definable by these terms alone. This is a special case of the result 
inn your second letter, but from this special case the general statement can be derived 
byy the method in my first letter.89 In this specialised form, the result is not only more 
easilyy understood, but also its importance seems to me more obvious. It very often 
occurs,, that we should like a defined term a in a theory with primitive terms ti,..., t„ 

85Brieff  Beth - W. Craig, 30 januari 1956. 
Sf tCitaatt uit p. 3 van de uitgebreide, in aar niet in zijn oorspronkelijke staat verschenen, 

recensie;; waarschijnlijk toegevoegd aan de brief Craig Beth, 15 februari 1956. 
S 7Opp het begrip 'functionally complete', en wat men daarmee doen kan, zal in deze paragraaf 

nogg worden teruggekomen. 
M8Brieff  Beth - \V. Craig. 3 februari 1956. 
H'*Mett 'your second letter' wordt de brief W. Craig Beth, 1 februari 1956 bedoeld. Met 

'myy first letter": wordt de brief Beth - W. Craig, 30 januari 1956 bedoeld. 
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too be definable in some of the t's alone." 

Doorr Craig werd als een volgende en afsluitende stap dit alles omschreven als 
eenn algemene eigenschap van elementaire logica: 90 

"Thi ss result may be regarded as a functional completeness of arb i t rary first-
orderr systems A, since any x\  xq G ( x i , . . ., x<j) which, with respect to A, is 

ann implici t function of jh , # 1 ( 1 / 1 , . .. ,ï/r,)» ' $1"'$**  HP{VIT-  iVrp) 
(andd the underlying domain) can also be expressed as an explicit function.' Of 
zoalss later functioneel volledig in Craig (1957c), p. 269, omschreven werd: "Any 
functionall  relationship which obtains between concepts that are expressible in 
thee system is itself expressible and provable in the system." 

B e t hss kwal i f icat i e van Cra ig s L e m m a. Beth vond de bewijs-methode bij 
Craigg beter en duidelijker dan die van hemzelf: 91 "As far as I see, the con-
nectionss between my work and Craig 's are very clear. My original proof of my 
resultt on Padua's method.92 and also the proof which appears in 'L'cxistence en 
mathémat iques' ,933 was rather badly s tated. The idea underlying these proofs is 
statedd very clearly (and independently) in Craig's Lemma, and hence my result 
cann be proved very easily if this Lemma is explicitly applied," 

Bethh zelf zou ook vereenvoudigingen ontwikkelen, maar dan over de tableaus 
(menn kan er over twisten of tableaus een syntactische dan wel een semantische 
vereenvoudigingg opleveren). Op 29 maa rt 1956 meldde hij al aan Craig: "Mean-
whilee I have found that both my own result and your results can be proved very 
convenientlyy by means of semantic tableaux," Pas veel later zou Beth nader op 
dee mogelijkheden om Craigs resul taat door middel van zijn semantische tableau-
methodenn af te leiden publicitair ingaan, en daarvan een bewijs leveren.94 

Lyndon ::  preservat ie 

Eenn generalisatie op Craigs interpolatie-stell ing werd geformuleerd in Lyndon 
(1957)) tijdens een zomerconferentie van de ASL aan de Cornell University. Ook 
Bethh nam aan die zomer-conferentie deel.95 In 1959 zijn naar aanleiding hiervan 
doorr Lyndon een drietal artikelen gepubliceerd in de Pacific Journal of Mathe-
matics.. Op Lyndons lezing van 1957 werd door Craig ter plaatse in zijn lezing 
gereageerdd — blijkbaar wist hij al wat, komen zou. Om verschillende redenen 
iss de inbreng van Lyndon van belang. Hij is al eerder geciteerd in verband met 
hett geschil met betrekking tot een semantische of bewijs-theoretische aanpak 
derr problemen. 

Hett bewijs van Lyndon verliep anders dan bij Beth en Craig. De context, 
waarinn hij tot interpolatie kwam, was ook anders: 9G 

90Brieff  W. Craig Beth, 1 februari 1956, pp. 2 - 3. 
fllfll BriefBrief Beth R.C. Lyndon, 20 jul i 1958. 
92{Bethh 19536). 
933 (Beth 19566). 
' , 4(Bethh 1962a). 

ee definitionisten waren aanwezig: Robinson. Craig, Beth, Tarski en Lyndon. 
96Lyndonn (1959a), p. 129. 
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"Inn studying the formal structure of sentences whose validity is preserved under pas-
sagee from an algebraic system to a homomorphic image of the system, we have had 
occasionn to use a lemma from formal logic.97 A proof of this lemma, our Interpola-
tionn theorem, can be given within the theory of deductive inferences, as formalized by 
Gentzen.. [. .. ] Moreover, the use of any formalized system of deductive logic seems 
too extent alien to the primarily algebraic nature of our intended application. 

Thereforee we give here a proof of the Interpolation Theorem that lies within the 
theoryy of models: our arguments are as far as possible in the spirit of abstract algebra, 
and,, in particular, borrow nothing from formal logic beyond an understanding of the 
intendedd meaning." 

Eenn resultaat hiervan is de bewering Lyndon (1959c), p. 143: "A sentence of the 
predicatee calculus is preserved under homomorphisms if and only if it is equiv-
alentt to a positive sentence." In Lyndon (19596) heeft men te maken met een 
volgendee formulering van de te gebruiken taal: a tomaire formules verkrijgt men 
doorr het inzetten van termen op de argument-plaatsen van relatie-symbolen. 
Eenn positieve formule wordt gevormd vanuit atomaire formules door middel van 
conjunctie,, disjunctie en universele en existentiële quantif icatie, maar zonder 
gebruikk van negatie (en ook niet van implicatie en equivalentie). Een relatie-
symbooll  treedt positief op, indien het valt onder het bereik van een even aantal 
negaties,, negatief voor een oneven aantal. De gebruikte taal is nauw verweven 
mett zekere algebraïsche systemen. Als volgt laat Lyndons Interpolatie-stelling 
zichh formuleren: 98 

"I ff  A and B are sentences of the predicate calculus, and A implies B. then 
theree exists a sentence C such that 4̂ implies C and C implies S, and that a 
relationn symbol occurs positively (negativily) in C only if it occurs positively 
(negatively)) in both A and B." 

Craigg indexCraig, W. komt volgens Lyndon (1959a), p. 130 als volgt weer te 
voorschijn:: 9fl "This theorem is a generalization of a result of W. Craig [3, 
4 ] 1 0 0;; Craig's lemma is obtained from it by suppressing the distinction be-
tweenn positive and negative sentences. As indicated, our first proof of the 
Interpolat ionn Theorem used the Gentzen calculus; i t did not differ essentially 
fromm Craig's proof, at that t ime unpublished, of this lemma." En evenzo vol-
genss E.W. Beth: I 01 "This interpolat ion theorem is an impor tant extension of 
Craig'ss Lemma, which results if the distinction between positive and negative 
occurencess is suppressed." 

Hett antwoord van Craig (1957a), p. 178, op Lyndon (1957) luidde: "I n 

977 Preserva tie-eigenschap pen onder homomorfismen, en daarbij opnieuw de interpolatie-
stellingg (p. 144): zie {Lyndon 1959c)]. Voor preservatie ouder subdirect product, zie Lyndon 
(19596). . 

9RLyndonn (1959c), p. 144. 
"Omgekeerdd kan Lyndons lemma heel eenvoudig uit dat van Craig worden afgeleid, 

1 000 Craig [3]= (Craig 19576), Craig [4]= {Craig 1957c). 
1 011 (Beth 1960e), 
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aa symmetrie K-deduction1 02 the set of predicate symbols occurring positively 
(negatively)) (cf. [3]) can change only in that middle segment which consists of 
thee matr ix changes.103 Thus the proof of the initial Interpolation Lemma, and 
alsoo that of a stronger interpolation lemma discovered and used by Lyndon [3], 
iss reduced to that for the quantifier-free case." 

Hieropp borduurde Vaught in zijn correspondentie met Beth gedurende 1958 
voort.. Dit was niet zo vreemd, want volgens de inleiding van Craig (1957a) 
werdd hier eigenlijk al indirect melding van bemoeienissen van Vaught gemaakt. 
Vaught:: 101 

"Thee second aspect is that I include proofs of some of Lyndon's results. Indeed, 
II  establish a certain theorem T closely related to a result of Craig (in his Ithaca 
notes)) from which, as Craig remarks, all the various interpolation theorems of himself 
andd Lyndon can be obtained by purely tautological [. . . 7 . . .] methods.105 Al l of 
thesee have a defect, compared to your [Beths] work, in that it applies only to prenex 
sentences;; on the other hand, this is of course not a defect, but essential, in the case 
off  Lyndon's work." 

Lyndonn is een van de eersten bij wie de algebraïsche aanpak van dergeli-
jkee stellingen optreedt, terwijl deze stellingen niet het hoofddoel zijn van het 
onderzoek.. Dit is bij de nu volgende sectie, gewijd aan de consistentie-stelling 
vann Robinson , anders: daar wordt van algebra als hulpmiddel gebruik gemaakt. 
Lyndonn indexRobinson, A.valt meer binnen de werklijn van de nog te bespreken 
variantenn op de definitie-stelling door Kueker, Chang, Makkai en Svenonius. 
Ookk bij hen zijn interpolatie- en definitie-stelling een bijproduct van onderzoek 
naarr algebra, functies en algemene eigenschappen van taal en logica. Van hun 
bezighedenn dienaangaande zullen later enkele voorbeelden volgen. 

5.3.33 Consistentie-stelling 

R o b i n s onn v e r s us B e th 

R o b i n s o nss s te l l ing Na de stellingen van Beth en Craig komen wij nu toe 
aann de derde stelling in het rijtj e van definitie- stelling met generalisaties en 
uitbreidingen.. Op 19 augustus 1955 verzond A. Robinson een manuscript naar 
Beth.. Rubinson vroeg aan Beth om dit te plaatsen in Indagationes Mathemati-
cae.cae. Door middel van A. Heyting, die lid was van de sectie Wetenschappen van 
dee Koninklijk e Nederlandse Akademie van Wetenschappen lukte dit.106 

Inn Robinson (1956) werd i.t.t. Craig en Beth modelmatig te werk gegaan.1 07 

Robinsonn (1956) bestaat uit de volgende onderdelen. Een inleidend deel over al 

102K-deduction,, zie Craig (1957a), p. 176, 178, e.v. Gentzen-achtige structurele en opera-
tionelee regels. 

103'cf.[3] \\ 'Lyndon [3]': bedoeld is (Lyndon 1957). 
104Brieff  R.L. Vaught Beth. 24 maart 1958, {Seattle, Washington). 
1 0 s' I thacaa notes': bedoeld wordt (Craig 1957a). 
1UfiBethh zelfwas lid van de sectie Letteren, brief Beth - A. Robinson, 22 augustus 1955. 
107Eenn verder onderscheid tussen Robinson en Beth was, dat Robinson gebruik maakte van 

dee diagram-methode zoals in Robinson (1956)-stelling 2.5. 
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behaaldee resultaten en de op de achtergrond gebruikte stell ingen. Vervolgens 
zijnn eigen stelling en tenslotte de afleiding uit zijn eigen stelling 2.9 die van Beth 
inn Robinsons §3. Al s toegift wordt er een definitie-stelling voor de propositie-
logicaa gegeven in Robinsons §4. Alles draait om de Consistentie-stelling: 

oo Robinson (1956)-stelling 2.9: "Let K be a complete set of sentences and 
lett K0, Ki be two consistent sets of sentences which include K, K C K0, K C Ki 
suchh that all the relations and constants which are common to Ko and Ki, are 
includedd in K. Then K0 U Ki is consistent [en heeft derhalve een model].'* 

Wellichtt wordt als volgt in Keisier (1971) bovenstaande stell ing iets duidelij-
kerr geformuleerd: Laten LQ en L\ twee uitbreidingen van de taal L zijn met 
LQLQ PI L\ = L Laat T een volledige theorie in L, A en formule uit La en B een 
formulee uit L\ zijn. Als T U {.4}  en Tö{B} beide consistent, dan is T u {A,B} 
consistent.. Met compactheid erbij is Craigs interpolatie equivalent aan Robin-
sonss 'consistency1. Op p. 115 van Robinson (1963) wordt aangevoerd, dat "The 
followingg theorem [i.e. Craigs interpolatie] which is essentially equivalent to the 
consistencyy lemma differs from it by its syntactical character. O p p. 115, 116 van 
Robinsonn (1963) wordt het bewijs vervolgens uitgevoerd. Op p. 137 wordt in een 
historischee noot vermeld "The fact that 5.1.6 [joint consistency] entails 5.1.8 [in-
terpolatie]]  has been pointed out to the author by several logicians from Warsaw 
andd Berkeley.1'108 Craigs interpolatie en Robinsons 'consistency1 impliceren elk 
afzonderlijkk Beths dennieerbaarheid.109 Volgens Keislcr (1971) is compactheid 
essentieell  voor bovenstaande stelling en geldt deze stelling niet meer in L^,^ 
vanwegee liet ontbreken van de coiripactheidsstelling aldaar. Wel geldt Robinson 
inn een verzwakte vorm (Keisier (1971), p. 22). Ook Beths definieerbaarheid kent 
eenn verzwakte vorm. 

Aann Robinsons hoofdresultaat gaat een aantal stellingen vooraf. De twee 
belangri jkstee zijn als volgt. In de eerste plaats Robinsons stell ing 2.1: dit is een 
stelling,, waarvan Robinsons consistentie-stelling 2.9 een generalisatie is. 

oo Robinson (19Ö6)-steAling 2.1: "Let K be a complete set of sentences and let 
Ko,, Ki be two consistent sets of sentences which include K, K C Ko, K C Ki such 
thatt Ko does not include any individual constants other than the constants of K 
(butt may include additional relations) while Ki does not include any relations 
otherr than the relations of K (but may include additional constants). The set 
Koo U Ki is consistent." 

Vann Robinsons volgende stelling 2.6 is Robinsons consistentie-stelling 2.9 een 

directt gevolg. 

oo Robinson (19ö6)~ stelling 2.6: "Let K be a complete set of sentences and let 
AiAi and .42 be two sentences such that all relations and constants which occur in 

l ü RDee informatie over de rol van Robinson m.b.t. equivalentie van joint consistentie met 
interpolatiee is afkomstig uit de e-mail W. Hodges P. van Ulsen,12 maart 2000. Hodges 
eindigtt met: "I remember that in the mid 1960s people were amused that both directions 
needd compactness." 

109{Keislerr 1971). (Barwise & Feferman 1985). 



148 8 HoofdstukHoofdstuk 5. Definitie-theorie 

bothh v4i and „42. occur in K. Suppose that Ai and Ai are, separately, consistent 
withh K. The conjunction Ai A Az also is consistent with K." 

['i tt should be mentioned that 2.6 is not valid without the condition that K is 
complete.'] ] 

B e t hss c la ims. Beth had als antwoord op de brief van Robinson van 19 au-
gustuss 1955 zo zijn op- en aanmerkingen. Volgens hem was een aantal stellingen 
tee relateren aan Beth (1953c): I 1 0 

1.. "Your theorem 1.6 is presupposed in theorem 5.2 of my paper on 'Some Con-
sequencess of the theorem of Löwenheim - Skolem - Gödel - Malcev;. Henkin 
toldd me that this group of theorems is useful in view of algebraic embedding 
theorems,, and therefore I believe they might be of some interest to you." 

2.. "Your theorems 2.1-2.6 seem to be related to my theorems 2.1-2.5 in the above 
mentionedd paper. It might be of some interest to combine the two groups of 
resultss in order to obtain still more.'' 

3.. "The difficulty with methods based upon the Skolem form theorem is that they 
doo not carry over the case of intuitionistic logic. I have a very simple method 
forr proving the completeness of first order logic and related results, and which 
carriess over to intuitionistic logic." 

Robinsonss generalisatie 2.9 valt buiten de claims van Beth, maar een deel van 
hett voorwerk van Robinson (1956), i.h.b. (Robinson 1956)-2.1 en (Robinson 
1956)-2.6,, loopt dan wel ten dele op met het al eerder gepubliceerde artikel van 
Beth. . 

Al ss eerste kwam Robinsons stelling 1.6 aan de beur t. Deze stelling is een on-
derdeell  van een aantal punten, waarmee Robinson zijn uitgangsposit ie vastlegde. 

oo Robinson (1956)-stelling 1.6: "Let A be a sentence of class (AE) which 
holdss in a monotonie set of models { A ^ } . Then A holds also in the union 
M=U{MM=U{M vv}.}.

nn 1 H 

Volgenss Beth was Robinson (1956)-stelling 1.6 al terug te vinden in Beth (1953c)-
stel l ing5.2:: M 2 

"I nn addition, the suppositions concerning the expressions in the set A [uit Beth 
(1953c)-2.4:: A is een volledig en consistent systeem uit de elementaire logica] can 
alsoo be weakened. Instead of requiring these expressions to be closed and to have only 
prenexx universal quantifiers, it is sufficient to require that they are closed and in the 
satisfaction-theoreticc normal form." 113 

110Brieff  Beth A. Robinson, 22 augustus 1955. Hernumineriug door de schrijver van de 
aangedragenn punten; 1 hier is 2 bij Beth, etc. Robinsons stelling 1.6: zie de volgende sectie. 

m C l a sss (AE): A een V3-zin: bedoeld wordt LA = (V  V3  3(.. .)'-zin. 
Eenn familie van modellen T = {A1[/ }  heet monotoon, als voor alle .M^, MK £ T geldt dat 

A ll  K: is een extensie of een reductie van J\Atl. 
112Brieff  Beth A. Robinson 22 augustus 1955. 
113(Skolem)) Proof-theoretic normal form: als bewijs-theoretische normaalvorm; en 

satisfaction-theoreticc normal form: als semantische normaalvorm beide te vinden als noot in 
hoodstukk Semantiek, sectie Keuze-axioma niet verzwakkingen, onder de Maxi maal principes. 
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Dezee stelling was een generalisatie van een door Beth gevonden equivalent van 
hett keuze-axioma, Beth haalde dit equivalent uit bepaalde relaties op ketens. 
Hett is niet gelijk aan het principe van Hausdorff, maar lijk t er wel veel o p .l H 

Robinsonn dacht er het volgende van: t 15 "I th ink it is clear from my paper that I 
regardd 1.6 merely as an auxiliary result. Actually the idea used in its very simple 
prooff  can be found already in one of Skolem's papers on the Skolem- Löwenheim 
theorem.""  Op het antwoord van Robinson had Beth slechts op te merken: 1IG 

"M yy remark on your 1.6 was only meant to point out the connections between 
yourr paper and mine." Hiermee gaf ook Beth min of meer weer, dat zekere delen 
vann de werkomgeving van de één terug te vinden waren bij de ander. Het is nu 
evenwell  tij d orn dergelijke schermutselingen verder te laten voor wat ze zijn en 
hett eigenlijke werk te beschouwen. Waar het om draaide was Beths stelling 2.4. 

oo (Beth 1953c)-stelling 2.4- "Let A be any complete and consistent sytem 
off  the first-order predicate calculus with identity. Then there is a model ,Mu 
off  A which is complete in the following sense: for any set T of expressions of 
thee first-order predicate calculus with identity containing only the free variable 
xx (and containing no predicate or individual parameters which do not occur in 
A) ,, the set Aio{T) of those elements of MQ which satisfy all expressions in V 
wil ll  be empty if and only if the set T is inconsistent with A, that is, if and only 
if.. for every model M of A, the corresponding set M.(T) is empty." 

Bethss beweringen m.b.t. zijn stelling 2.4 maak te bij Robinson de nodige kritiek 
loss op deze stelling en de aanloop daar toe d.rri.v. Beths stellingen 2.1, 2.2 en 
2.3,, 117 Beths punt 2.3 uit Beth (1953c) speelde een belangrijke rol: 
"Noww let I be a set of indices such that the family £ of all sets Tu (u in I) consists of 
alll  sets r which are consistent with A. We consider the system Ö which results from 
AA by adding all axioms 3a: au(x) and all axioms Vx (au(x) —> A(x)) (where u is in I, 
A(x)A(x) is in Bu, a« is a predicate parameter not yet occurring in A, and au  ̂ av for 
uu ^ v). 

Lett us suppose that there is no model for the system Ö. Then 0 would be incon-
sistent.. Hence there would be a finite subset {«i , «2,  - -, um , . . . ,up} of I and for each 
mm < p. a finite subset {Ami (x),Am2(x),... ,Amn,.... Amtlim) (x)} of r u m , such that 
Vm<PP (t Ar,<q(m) ^x(a* m (x) ~> ^ " n (x))) "^ ^x ~,a«m (x)) [ — formule A* uit het nog 
volgendee commentaar van Robinson] is derivable from A. In view of the definition of 
thee sets Fu , and on account of 2.1 this cannot be the case. So we have proved: [(Beth 
1953c)-stellingg 2.4]." 

Volgenss Robinson zaten er de nodige gaten in Beths bewijs en kwam tenslotte 

tott de volgende conclusie: 118 "The impossibility of deriving A* [d.w.z. \Jm< 

((A n<9(m)) V a r( u«m (x) -  ̂ ^m„  (x))) -  Vx - ia„ m (x))] from A also follows without 

1144 Zie hoofdstuk Semantiek, sectie Keuze-axioma met verzwakkingen. Maximaal principes. 
l l sBr ieff  A. Robinson - Beth, 31 augustus 1955, (Toronto), p. 1. 
l l eBrieff  Beth A. Robinson, 5 september 1955. 
117Brieff  A. Robinson Beth. 31 augustus 1955. 
118Brieff  A. Robinson - Beth. 31 augustus 1955, p. 3. Helaas is het vanwege de omvang 

niett mogelijk de volledige discussie, gecombineerd niet ter zake doende stellingen van Beth en 
Robinson,, hier op te voeren. 
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difficult yy from 2.6 of my paper 'On consistency1, as I am to explain now. First of 
all,, we may generalise 2.6 (my paper) ." 119 Robinson komt nu op het punt, waar 
hijj  de combinatie met de definitie-stelling uit de doeken gaat doen. Nogmaals, de 
consistentie-stellingg wordt door Robinson gekarakteriseerd als een generalisatie 
vaill  Robinson (1956)-stelling 2.1. Voor het zover is nu eerst de reactie van Beth 
opp Robinsons gedachten over Beth (1953c)-stelling 2.4: 12° 

" II  agree that my proof of 2.4 is very sketchy and that your argument fills 
t hee gap. However, I had in mind a different approach which explains the form 
givenn to the criterion of [(Beth 1953c)-] 2.1. 

M yy idea was as follows. For any finite set F, there is in every model of A 
aa suitable value V(a) for the parameter a, namely! the intersection of the sets 
V(AV(Amm).). Hence there is also in every model of A a system of suitable values 
V(aV(aUmUm).). If we give each parameter utJm this part icular value, the disjunction 
inn [(Beth 1953c)-] 2.3 (Formula A* in your letter) is clearly false.121 Hence this 
formulaa is not derivable from A." 

R e l a t i ee tussen cons is ten t ie- en def in i t ie-s te l l ing 

Aann alle moeilijkheden komt volgens Robinson een eind, wanneer men ui tgaat 
vann Robinson (1956)-2.6. Hiertoe ontwikkelde Robinson in zijn br iefde stellin-
genn Robinson I — IV . Als eerste is een generalisatie van Robinson (1956)-2.6 
aann de beurt: 122 "First of all, we may generalise 2.6 (my paper1 23 by repeated 
appl icat ionn from 2 to p as to obtain theorem I.1': 

oo Robinson — stelling I:  124 "Let K be a complete set and let {X\,... ,XP]  be 
aa set of sentences such that all relations and constants which occur in at least 
twoo of the Xj occur also in K. Suppose that the Xj are separately consistent with 
K.. [Then] the conjunction I i A  A Xp also is consistent with K." [Robinson: 
"Notee that 'relations and constants' are. in your terminology 'predicate and 
individuall  parameters'."] 

Robinsonn voorzag al zijn stellingen van commentaar, waarin hij lijnen trok naar 
Bethss stellingen, zo ook op zijn stelling I: 125 "By passing to the negations, we 
mayy also express the above result as a theorem on deducibility.'' 

oo Robinson — stelling II:  ! 2fi "Let K be a complete set of sentences and let 
{ l ' i , . . . .. Yp} be a set of sentences such that all relations and constants which 
occurr in at least two Yj occur also in K. Suppose that K] V  Yp is deducible 
fromm K. Then at least one of the Yj is deducible from K." 

11!>Zoalss al eerder vernield vormt Robinson (1956)-stelling 2.6 de direct aan de consistentie 
voorafgaandee stap. 

12UBrieff  Beth A. Robinson, 5 september 1955. 
" 'A ' .d .w .z.. V™<p «A„<, ( fn) ^ K m ( i ) ^ A „ „ ( i ) ) ) -> **-.«„„,(*) ) 
122Brieff  A. Robinson - Beth, 31 augustus 1955, p. 3. 
123(Robinsonn 1956). 
124Brieff  A. Robinson Beth, 31 augustus 1955. p. 3 4. 
125Brieff  A. Robinson Beth. 31 augustus 1955, p. 4. 
1 2 6Brieff  A. Robinson - Beth. 31 augustus 1955, p. 4. 
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Inn stelling II werd volgens Robinson Beths stelling 2.4 afgehandeld: l 2 7 "This 
providess an immediate proof of your 2.4 with [Beths] A for [Robinsons] K and 
[Robinsons]]  1; for the disjuncts of [Beths] A*. For none of the disjuncts of A* 
aree deducible from A , in view of consistency of the BUTTI with A. 1 28 

Sincee the above presupposed the proof of 2.6 of my paper we may ask whether 
wee have gained anything by this implici t implication. The answer is —yes. 

Forr it is no longer necessary to assume that the predicate and individual 
parameterss of the r u are in A . Thus we have proved (in your terminology)." 
. . .. de volgende stelling: 

oo Robinson — stelling III:  "Let [Beths] A be any complete and consistent 
systemm of the first order predicate calculus (with or without identity) and let 
{T{Tuu }  be a set of sets of one-place predicates such that each Tu is consistent with 
AA and such that any predicate or individual parameter which occurs in at least 
twoo I \ occurs in A. Then there exists a model yVfu of A for which all the sets 
Aio(TAio(Taa)) are non-empty." 

Commentaarr van Robinson op II I : 13° 'Tt has be convenient, for the purpose of 
thiss discusssion, to concentrate on A*. 131 Alternatively we might have proved II I 
moree directly by introducing individual parameters du as indicated earlier and 
byy generalising 2.9 of my paper as follows [en daarbij overgaand op Robinsons 
terminologie]:" " 

oo Robinson — stelling IV, (de Consistentie-Stelling: 132 "Let K be a com-
pletee set of sentences and let {K„ }  be a (finite or trans-finite) set of consistent 
setss of sentences which include K such that any relation or constant which oc-
curss in at least two K„  occurs also in K. Then the set (J{K„ }  (union of {K,,} ) is 
consistent." " 

Robinsonn over zijn stelling IV : 1S3 "One might ask whether it would be possible 
too II above also by the artifice employed earlier, viz. by the substitution of 
suitablee predicates of K for the relat ions of the Yj wliich are not included in K, 
thuss avoiding the complicated argument of rny paper. However, it appears that 
thiss is impossible. I can give an example of a complete set K and a sentence X 
whichh contains a single addit ional relation F(x) such that X is consistent with 
KK but the substitutions of any predicate Q(x) of K for F(x) yields a sentence 
whichh is inconsistent with K." 

1J7Brieff  A. Robinson Beth, 31 augustus 1955. p. 4. 
128'disjunctsofA*',, bedoeld is: V™<p ((A n<<,(m) ^ ( ^ m f * ) -> Amn(x))) -*  Vx -.«„„  (x)). 

Voorr een nadere verklaring hiervan, wordt men doorverwezen naar de appendix met de dis-
cussiee tussen Robinson en Beth over Beths stelling 2.4. 

12f'Brieff  A. Robinson Beth, 31 augustus 1955, p. 4. 
130Brieff  A. Robinson Beth, 31 augustus 1955, p. 4. 
1 311 Voor .4*. zie dezelfde formule als onder stelling II . 
132Brieff  A. Robinson - Beth, 31 augustus 1955, p, 4 5. 
133Brieff  A. Robinson Beth. 31 augustus 1955. p. 5. 
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Al ss afsluiting Beth over Robinsons stellingen I, I I en III : m "Your theorems I — 
II II  fully clear up the connections between your paper and mine and presumably 
showw the way to further results." 

5.44 Beths latere werk 

5.4.11 Modellen en definieerbaaarheid 

T w e e,, é én en g e en m o d e l l en 

B e t hss aandeel. Met Padoa is er een tweemodel-methode geïntroduceerd om 
ondefinieerbaarheidd aan te tonen. Het kan met minder: de één-, zo men wil geen, 
model-methode.. Beth (1962a), p. 110, zegt er het volgende over: "Suppose wc 
findd a model Aisub °f TKUb which cannot, by any choice of a predicate a, be 
convertedd into a model Af of T. Then again i t clearly follows that the primit ive 
notionn a is independent." Hier gaat men uit, van een theorie T met model M. 
enn een theorie Tsu(, (niet een model AiSub)i die een deeltheorie van T is. In 
TT zit Ü, maar Tsub = T \ {A\A G T,a e Nls(A)} [Nls(A) de niet-logische 
symbolenn van A]. Beth gaat verder: "A first example of the application of this 
methodd was discussed by the present author in 1956.1;J5 Its methodological 
backgroundd was then very thouroughly examined by K.L . de Bouvère (1959)i : i f i 

whoo pointed out among other things, that by a model M.Sub as described not 
onlyy the independence of the primitive notion a, but its essential undefinability, 
iss demonstrated." Er komen in dit citaat enkele begrippen voor, die bij een 
kortee bespreking van bepaalde aspecten uit de Bouvère (1959) verklaard zullen 
worden.. De Bouvère onderzocht o.a.: 
1.. Diverse soorten van definieerbaarheid. 
2.. De éénmodcl-methode. 
3.. De relatie tussen definieer baar heid en onvolledigheid. Dit deed hij aan de 
handd van onder meer Tarski, Mostowski & Robinson (1953). 

Vóórr wij met de Bouvère verder gaan eerst de passage uit Beth (1956b), pp. 
33-34,, die de aanleiding tot dit alles is geweest. Beth begon met een theorie, 
waarinn < en +1 (opvolger) de constanten zijn (domein: de natuurlijke getallen). 
Bethh vroeg zich af of bij toevoeging van de notie +m een ongedefinieerd dan 
well  een gedefinieerd begrip gehanteerd werd. Hiertoe kan men de tweemodellen-
methodee gebruiken, Beth koos nu een andere weg: 137 "Nous appliquons une 
variantee de la methode de Padoa pour niontrer que, tout a contraire, la not ion 
'4-m11 est independente." Hiertoe gebruikte Beth de éénmodel-methode. Hij 

134Brieff  Beth A. Robinson, 5 september 1955. 
13FS(Bethh 1956b). In ms. E.W. Beth, Observations sur un projet de recherche. Reunion 

dee travail (17-18 oktober 1960), Euratom-project. wordt de claim nog iets duidelijker 
gelegd:: "Ensuite, il [Beth] a indiqué en 1956 une methode entièrement nouvelle pour prouver 
Tindépendancee d'une notion primitive ra." 

136Karell  Louis de Bouvère, *1918. 
1 3 7(Bethh 19566), p. 34. In de citaten worden K(To) en A'(Ti ) vervangen door respectievelijk 

TTsubsub en T. 
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gingg daar toe uit. van een theorie 7\ waarin <, +1 en +m z i t ten en een theorie 
TTauhauh = T\{A \ A E T,+m e Nls{A)}, dus +m & Nls{T,uh). Als +m 
definieerbaarr was, dan kan men de formules, waarin +m voorkomt ongestraft 
vervangenn door een pakket, formules, waarin + m niet meer in voorkomt. Meer 
nog,, men kan een deeltheorie Tgub construeren met eenzelfde zeggingskracht 
alss T. Maar dat betekent ook, dat een model voor Tsu(, uit te breiden valt 
tott een model van T d.m.v. een toevoeging van de interpretat ie van +m. Wij 
komenn nu op het punt, dat Beth opmerkt: "Les expressions ainsi obtenues [de 
ui tdrukkingenn in T zonder +m] scraient des théorèmes de Ts lxt, étant donné 
quee eet ensemble constitue une theorie saturéc. Nous serions alors dans la 
si tuat ionn décrite au paragraph 12, ( l ) . 1 38 En vertu du théoreme (3) de ce 
mêmee paragraph,1 39 chaque modèle (S, < ') H 0 de Tsuj>> fournirait done un modèle 
(S,, < ', + ') pour T, e'est-a-dire que tout modèle de Tsut, admet t ra it 1'introduction 
d'iinee addit ion satisfaisant aux théorèmes de T. Or, il est facile de construire 
unn modèle (S, < ') pour Txub, qui n'adrnet pas Tintroduction d 'une addition de 
cee genre." Beth moet nu een model voor Tsub construeren, dat niet vatbaar is 
voorr zo een uitbreiding: "Soit S 1'union de l'ensemble N des nombres naturels 
ett de 1'ensemble E des nombres entiers (nous supposons que ces deux ensembles 
sontt disjoints ); <' se confond avec 1'ordre usuel dans N et dans E séparément; 
enn outre, on a x <' y pour tout x dans N et tout y dans E." 141 

Overigenss draagt Beth op dezelfde bladzijde nog een geheel ander aspect aan: 
hett verschil tussen onbeslisbaar en beslisbaar als criterium voor definieerbaar 
enn ondefinieerbaar: is vermenigvuldiging definieerbaar door optell ing? Neem 
wederomm twee theorieën Ti en T2 In Ti heeft men + en , in X2 geen , wel +. 
TiTi is besl isbaar (Pressburger, 1928), TL onbeslisbaar (Rosser, 1936).1 42 Ook dit 
aspectt zal later door de Bouvère onder de loep genomen worden. 

S o o r t enn van def in ieerbaarheid. Door de Bouvère (1959) is dit uitgewerkt 
enn uitgebreid. Eerst komen zijn verschillende soorten definieerbaarheid en 011-
definieerbaarheidd aan de beurt. Wij gaan uit van een theorie T, een begrip u, 
eenn definitie-zin D en niet-logische begrippen t\, *2,  - - tU-: o. en ti lopen over 
relaties,, operaties, functies, etc.143 Beth (1962a) formuleert alles m.b.v. de ax-
ioma'ss van een theorie T, waar de Bouvère dit met *i«t-2,. - -, i/p doet. Beth 
iss hierdoor gemakkelijker leesbaar. Op de meeste punten zullen wij de gehele 
rompslompp van de Bouvère niet overnemen; de Bouvère (1959), p. 2, Beth 
(1962a),, p. 107: 

a.. sterk definieerbaar (bewijsbaar definieerbaar): er bestaat een definitie-zin D 

1 3 8Bethh (19566), p. 20 21, Modèle et interpretation; punt 1. 
1 3 9Bethh (19566), p. 21. théoreme 3. 
1 4 0< '' is de geïnterpreteerde van <. etc. 
1 4 1Menn kan het Beth navolgend ook met Padoa doen: "La theorie T adrnet done deux 

modèless (S', <'.-*-') et (S", < " , + " ) que ne se distinguent que par Taddition, tandis que les 
domainess S' et S" et les relations d'ordre <' et < sont les mëmes pour les deux modèles. 
Cettee conclusion est d'autant plus curieuse que la notion < est défmissable au moven de —1." 

142MojüesiSS Presburger, | 1943(7). 
1 4 JDi tt geeft bij de Bouvère (1959) de nodige haken en ogen, wij zullen daar niet op ingaan. 
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voorr a, geformuleerd met t\,..., tk, D is afleidbaar in T: a heet dan geldig en 
expliciett definieerbaar door t\,..., t^-

b.. zwak definieerbaar (compatibel definieerbaar): er bestaat een definitie-zin D 
voorr a en D is compatibel met T [D  toegevoegd aan T geeft geen tegenspraak]: 
aa heet compatibel en expliciet, definieerbaar door ti,.. . ,£*.. 

dee Bouvère (1959), p. 3, Beth (1962a), p, 107: Al s a niet geldig en expliciet 
m.b.v.. i i , . . . , ( fe gedefinieerd kan worden, dan heet a ondefinieerbaar; en als 
aa niet eens compatibel definieerbaar is, dan essentieel ondefinieerbaar. Als a 
essentieell  ondefinieerbaar is, dan is a ondefinieerbaar. 

Wi jj  hebben nu volgens de Bouvère (1959), p. 4: 
1.. Voor T consistent en T^c = T\ {A\A £ T,a 6 Nls(A)}. Om a definieerbaar 
i nn T te laten zijn is het nodig, dat elk model A48Ub van Tsub slechts op één 
manierr uitgebreid kan worden met een a als interpretat ie voor a tot een model 
A ll  van T. 

2.. Laat a definieerbaar en compatibel zijn t.o.v. T , dan moet er een uitbreiding 
vann Texf van T zijn z.d., dat voor Tsû ext̂  [de gereduceerde van Te_Xf\: T„ ub{eXt) = 
TTextext \ {A\A € Texf,a € Nh(A)}. Dan kan elk model M.sub{ext) v an ^su^e**) °P 
slechtss één manier tot een model Wext v<ui Text worden uitgebreid met a als 
interpretat iee voor a [(de Bouvère 1959), p. 5]. 

Wi jj  gaan nu over op ondefinieerbaar en essentieel ondefinieerbaar. Als T 
volledigg is, dan vallen (1) geldig en compatibel definieerbaar samen, en evenzo 
(2)) ondefinieerbaar en essentieel ondefinieerbaar [(de Bouvère 1959), p. 15]. 
Al ss a essentieel ondefinieerbaar is relatief T, dan is a ondefinieerbaar relatief 
elkee volledige en consistente uitbreiding Text van T, mits Nls(Text) — Nls(T) 
[(dee Bouvère 1959), p. 16]. Op dit punt gaat de Bouvère verbanden leggen met 
begr ippenn zoals essentieel onbeslisbaar.144 

E é n moo de l -me thod e. De tweemodcll en-methode ging uit van twee modellen 
voorr een ondefinieerbaar begrip a in een theorie T. De éénmodel-methode 
heeftt men geen recht toe bewijs zoals bij tweemodellen, maar vraagt orn en 
omtrekkendee beweging. Wi j roepen de deeltheorie Txut, van T te hulp. waarbij 
aa £ NlsiTsub)- We nemen op die deeltheorie TS116 een model A1swf, en laten 
zien,, dat vanuit dat model Af sut, er geen uitbreiding met een interpretatie a 
voorr tt is naar een model A l voor T. 

Uitgaandee van een theorie T en een deeltheorie Tsut>*  a € Nls(T),a $ T^t,, 
TT8U8Ubb — T\ {A\A e T ,a € Nls(A)}, Msub 6 M{Tmub), kan men voor de 
éénmodel-methodee met diverse situaties te maken hebben: 

1.. T consistent, in J*Aaub kan er niet een a als interpretat ie van a £ Nls(T) 
toegevoegdd worden: dan is a ondefinieerbaar in T [(de Bouvère 1959). p. 17, 
lemmaa 1]. 
2.. Al s onder 1., maar T nu consistent en volledig: dan is a essentieel ondefinieer-
baarr in T [(de Bouvère 1959), p. 17, lemma 2], 

^ T h e o r iee T is essentieel onbeslisbaar als T consistent is eit er geen consistente uitbreiding 
TTrTrTtt van T is (Tert moet wel dezelfde constanten als T hebben), die beslisbaar is. 
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3.. T is consistent, Tsuf, is volledig en aan A4Sub kan niet een a toegevoegd 
worderii  als interpretat ie voor a £ Nls(T): dan is a essentieel ondefinieerbaar in 
TT [(de Bouvère 1959), p. 18, Lemma 3]. 

Wi jj  komen nu toe aan enkele punten, die wij nemen uit de passage, waarin 
dee Bouvère (1959), p. 20-22, de één- en tweemodellen-methode met elkaar 
vergelijkt.. De laatste zin geeft de overstap naar het volgende onderwerp: beslis-
baarheidd en definieerbaarheid. 
[dee Bouvère (1959). p. 20:] "The one-model method to prove the undefinability of 
aa non-logical constant from others with respect to a theory T is analogous to the 
methodd to prove the independence of a sentence from others with respect to a theory 
XX in this sense, that both methods make use of one single model. However, the 
one-modell  method for non-logical constants seems not to be supported by a simple 
pendantt of the.theorem of Löwenheim - Skolem - Gödel. [de Bouvère (1959), p. 21:] 
Fromm a theoretical point of view Padoa's two-models method is wider than the one-
modell  method: whenever a non-logical constant is undefinable explicitly from other 
non-logicall  constant with respect to a theory X. it is possible to prove this situation 
withh Padoa's method, [de Bouvère (1959), p. 21:] From a heuristic point of view 
thee construction of one model might have advantages over the construction of two 
models,, [de Bouvère (1959), p. 22:] The one-model method is essentially stronger 
thann Padoa's method because of lemma 3. By this lemma it can be decided that 
aa non-logical constant a is not only undefinable explicitly [... ] with respect to a 
certainn incomplete theory X, but even essentially undefinable i.e. not only undefinable 
explicitlyy with respect to a theory X itself but also with respect to every consistent 
extensionn of X. Thus the method constitutes an analogy between undefinability with 
respectt to a theory and undecidability of a theory." 

B e s l i s b a a r h e idd en d e f i n i e e r b a a r h e i d. Beth, en later de Bouvère, was er in 
geïnteresseerdd om voor defini eerbaarheid analoge begrippen te ontwikkelen aan 
diee van besl isbaarheid.145 Een deel van deze werkzaamheden werd gebaseerd 
opp Tarski. Tarski onderzocht in de jaren veertig beslisbaarheid van theorieën. 
Di tt vond zijn beslag in Tarski (1949a), met als toepassing van deze begrip-
penn Tarski (19496), later gevolgd door Tarski et al. (1953). Hierbij gebruikte 
Tarskii  gerelateerd aan theorieën begrippen, zoals compatibel, consistent inter-
preteerbaar,, essentieel onbeslisbaar. Aan de hand hiervan ontwikkelde Tarski 
eenn aantal stellingen, die met hun soms ketenachtige opbouw analoga hebben 
inn de wereld van de definities. Bij de definities krijgt men vergelijkbaar de 
begrippenn bewijsbaar definieerbaar, compatibel definieerbaar, ondefinieerbaar, 
essentieell  ondefinieerbaar. Sommige van die begrippen ontstaan als kruisbe-
stuivingg met combinaties uit de lijst van Tarski. Wij zullen dit evenwel niet 

1'15Bijj  definieerbaarheidsvragen zal men over het algemeen kijken naar een specifiek probleem, 
dee definieer baarheid van een begrip binnen (of buiten) een bepaalde theorie of taal. Men heeft 
dee nodige consequenties voor consistentie en de beslisbaarheid in acht te nemen. Voorbeelden 
hiervann zijn het nog door Beth in ZM 79, (1959), p. 6. gerecenseerde A. Robinson (19576), het 
doorr de Bouvère gebruikte J. Robinson (1949) en Tarski's 'Definability in arbitrary theories' 
(inn (Tarski et al. 1953)) Hierin laat Tarski de verbanden zien. die er bestaan tussen consistentie, 
(essentieel)) onbeslisbaar en de definieerbaarheid van paketten van bepaalde functies. 



156 6 HoofdstukHoofdstuk 5. Definitie-theorie 

gaann bespreken. Voor de grote lij n in dit hoofdstuk is dit niet nodig. Eigen 
onderzoekk is door Beth over deze onderwerpen ternauwernood verricht. 

Definieerr baarheids (of uitdrukbaarheidsvragen) komen ook voor in Beth 
(1962a).1 466 Daar wordt een soort analogon van de deductie-theoretische on-
volledigheidd van de geformaliseerde rekenkunde behandeld. Hier probeert men 
gatenn op te vullen, die binnen een theorie kunnen vallen. De uitbreidingen, 
diee men aan zo een theorie geeft, geven dan wel een antwoord op zekere vra-
genn met betrekking tot de uitgangstheorie, maar gaan zelf ook weer mank aan 
deficiëntiess die binnen de theorie zelf niet tot oplossing te brengen zijn. Van-
uitt de door Beth beschreven deductieve systemen kan men als uitbreidingen 
dee niet-elernentaire theorie van de reële getallen en de euclidische meetkunde 
beschouwen.. Deze theorieën zijn dan zowel deductie-theoretisch alsook definitie-
theoret ischh onvolledig.1'17 

B e t hss la tere b e m o e i e n i s s en 

Echtee bemoeienissen met de definitie-theorie heeft Beth niet meer gehad, hij 
heeftt wel de loop van het bewijs van al besproken stellingen tableaumatig kun-
nenn verbeteren. Die tableaumatige verbeteringen hebben niet zo grote verbrei-
dingg gekregen, omdat het onderzoek, waarbij de definitie-stelling en aanverwan-
tenn gebruikt werd, zich grotendeeld in de abstracte modeltheorie afspeelde. Er 
wordtt hier al naar Beths tableaus verwezen omdat Beth, bij de bestudering van 
dee binnen dit hoofdstuk behandelde kwesties, inzichten verwierf, die hem van 
pass zouden komen bij het opzetten van de semantische tableaus. De definitie-
theor iee gaf Beth kennis over het verwijderen en de rol van de middenterm, 
dee prenex-vormen, de snede-eliminatic en de aangescherpte snede-eliminatie-
stell ingenn en de mogelijkheden van de subformule-stclling: 148 

"Meanwhile,, I have continued on the lines pointed out in Section 6 and found some 
moree results, in particular a simplified derivation of Gentzen's Extended Hauptsatz 
andd Subformula Theorem (summed up in one Extended Subformula Theorem) and 
ann extension of the Bernays-Kleene consistency theorem. Al l this derives from the 
triviall  remark that in constructing a model for an expression only the subformulas of 
thiss expression have to be taken in account. Another interesting point is. that the 
consistencyy theorem can be extended only in a weakened form, and this I expect to 
leadd over to the corresponding problems for intuitionistic logic." 

I nn later tij d was Beth met zijn tableaus in staat zijn definitie-stellingen en 
dee interpolatie-stelling van Craig eleganter te herformuleren: l ' 
"Meanwhile,, however. I have developed my method of semantic tableaux which in 
turnn provides a very simple and natural proof of Craig's lemma. I think this method 
hass two advantages: 

1 4 6(Bethh 1962a), Sj24. pp. 110-111, Definition-theoretic incompleteness. 
1 4 7Dee door Tarski bedachte algebraïsering van de meetkunde m.b.v. zijn reëlen is wel 

elementair-logischh en beslisbaar. Hierdoor ging Beth te hoge verwachtingen koesteren voor 
hett gebruik van de combinatie van elementaire logica met berekenbaarheid. 

148Brieff  Beth A. Tarski, 29 mei 1953 
149Brieff  Beth R.C. Lyndon, 20 jul i 1958 
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1.. it provides an immediate connection between proof-theory and model-theory, 
2.. it provides an improved version of Gentzens methods." 

Enn naar later bleek kon de stelling van Lyndon hier ook bij . Een voorbeeld 
hiervann is te vinden in Beth (1962a).150 Moeilijkheden gaf dit volgens Beth 
niet;; 151 "I t is very easy to prove Lyndon's lemma on tautologies by means 
off  a semantic tableau. The only exceptional cases which arise are: phi is a 
contradiction,, psi is a tautology." [phi en psi staan voor de formules A en D 
mett A ->  B is een tautologie, dan is er een C, waarvoor A —> C en C —¥ 
BB tautologieën zijn.] Het is mij onduidelijk of het volgende citaat slaat op 
dee combinatie met tableaus; ,5'2 "From a point of motivation, I feel that my 
approachh is much more satisfactory than that of Gentzen or Craig." Het valt 
well  op, dat Beth niet ingaat op de consistentie-stelling van indexRobinson, 
A.Robinson.153 3 

Menn kan zich afvragen op welke wijze de definitie-stelling buiten de klassieke 
logicaa (en meer in het bijzonder binnen de intuïtionistische logica) geformuleerd 
wordt.. Beth zelf heeft zich hiermee niet meer beziggehouden. Wel was hij 
benieuwdd naar dergelijke resulaten.151 G. Kreisel indexKreisel, G. meldde hem 
dienaangaande:: 155 "I can prove your 'Padoa-theorcm' for the intuit ionistic 
propositionall  calculus and sections of the predicate calculus. But I cannot prove 
thee interpolation lemma even for the intuitionistic propositional calculus. Please 
lett me know any results you have on this." Beths antwoord was ontkeimend: 1 56 

"I tt was also interesting to hear of your results and difficulties in connection with 
thee Padoa theorem and the interpolation lemma. I have no results or experiences 
inn this direction. The proof given in my Foundat ions1 57 of the Padoa theorem 
immediatelyy yields the interpolation lemma, but the method does not seem to 
workk in the intuit ionist ic case." Met Schutte (1962) wordt er een interpolat ie-
stellingg voor de intuïtionistische logica gegeven. 

Niett alleen op het gebied van de uitbreidingen, maar ook van de toepassingen 
vann de definitie-stelling zijn de bezigheden van Beth mager. Tot op zekere 
hoogtee heeft hij er gebruik van gemaakt in Beth & Tarski (1956) gerelateerd aan 

l s0Hoofdstukk 'The interpolation theorem of Craig and Lyndon'. H2> PP- 1 58 1 6 1> m e t a l s 

afsluitingg Beths definitie-stelling. 
15 lBrieff  Beth R. Vaught, 20 jul i 1958 als antwoord op de brief It . Vaught Beth, 15 jul i 

1958,, (Berkeley), 
152Brieff  Beth R. Vaught, 31 maart, 1958 als antwoord op de brief R. Vaught - Beth, 24 

maartt 1958, (Seattle). 
1 5 30verr het waarom heeft Beth zich bij mijn weten niet uitgelaten. Hoogstens kan men 

veronderstellingenn hierover maken, zoals de volgende. In Beths tij d waren aan de hand van 
Robinsonss en Craigs oorspronkelijke artikelen de afleidingen van de definitie-stelling aanwezig. 
Robinsonn lag evenwel verder weg vanwege de model matige opzet van zijn bewijs. Craigs 
enn Beths bewijs hadden eenzelfde, syntactische, oorsprong en bovendien had Beth uit die 
oorsprongg ook de tableaus ontwikkeld. 

154Alleenn m.b.t. intuïtionistische logica bestaat er schriftelijke getuigenis van. 
155Brieff  G. Kreisel Beth. 26 november I960. (Paris). 
15üBrieff  Beth - G. Kreisel 5 december 1960. 
157(Bethh 19596). Gezien de bevindingen uit die en later tij d impliceren interpolatie en 'joint 

roncistency'' de definitie-stelling, en niet omgekeerd. Als het omgekeerde wel kan dan moeten 
err meer dan minimale middelen gebruikt zijn om de definitie-stelling te bewijzen. 
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dee minimalisering van het aantal grondbegrippen in de Euclidische meetkunde 
naarr analogie van Picri (1908). 

5-4.22 Defin it ie- theorie vervolgd 

L a t e ree t e c h n i s c he r e s u l t a t en 

Lyndonn is als eerste genoemd bij het terloops algebraïsch aanpakken van in-
terpolat ie-- en definitie-stelling. Wi j zullen hier alleen var ianten op de definitie-
stellingg bekijken. Ook als men binnen de elementaire logica bepaalde modellen 
hanteert,, maakt in een of andere vorm Beths definitie-stelling daar een integr-
erendd deel van ui t .1 58 Door aan de modellen of klassen van modellen voorwaar-
denn op te leggen is het mogelijk de relevante formules b innen de beoogde theo-
rieënn eveneens allerlei vormen aan te laten nemen. Di t kan aanleiding geven tot 
extraa stellingen zoals in Svenonius (1959), Chang (1964), (Makkai) en Kueker 
(1970)) die verband houden met de definitie-stelling. Al s voorbeeld Svenonius 
(1959)) als verzwakking van Beths definitie-stelling. Al s u i tgangspunt wordt hier 
Kuekerr (1970) genomen. 

Enkelee begrippen. Hier zal, afgezien van a, b , c , . .. i.p.v. R,P,Q,... voor 
dee nict-logische symbolen de stijl van Kueker worden overgenomen. Kueker 
sluitt aan bij de tegenwoordig gebruikte notat ie voor dit soort werk. Het is 
misschienn nutt ig om Beths stelling op die manier geformuleerd te zien. Als 
aa een predicaatsymbool is, dat niet in een taal L zit, dan is L(a) de oude 
LL met daaraan toegevoegd de nieuwe a. De modellen voor L(a) worden als 
(A4,a)) genoteerd. Als er a o , a i , .. . nieuwe predicaten toegevoegd worden, dan 
heeftt men L{  a0 , a i , . . . ), en ( jV ï , ao ,a i , . . . ). MT(M) is de verzameling van alle 
relatiess op het universum van Ai. M(A4 ,a) is de verzameling van alle relaties 
a',, waarvoor A/( ,M,a) in een isomorfisme-relatie tot AI {Ai, a') staat (er is een 
automorfismee van ./M, die a op a' afbeeldt). 

 Beth bij (Svenonius 1959), p. 174. Voor T een systeem met predicaatsymbolen 
a,b,ti,t-2,...a,b,ti,t-2,... en het is niet zo, dat een definitie van a in te rmen van b bewijsbaar 
is.. Dan zijn er twee modellen Ai\ en M2 voor T te vinden met een 1-1-
correspondentiee p daartussen, die 6-invariant maar niet a-invariant is. 

**  Beth in de context van Kueker (1970), p. 428 (stelling 1.1). Voor elke theorie 

TT zijn equivalent: 

oo Voor elk model Mi #(MT{M)) < 1. 

oo Er is een formule A{x) in de taal L z.d,, dat T h Vx(a{x) i-¥ A{x)). 

l s 8Eenn moeilijkheid bij Beth was overigens, dat hij, ook in later werk, geen gebruik maakte 
vann de diagrammen. Bij het heen en weer gaan tussen syntax en semantiek waren het derhalve 
alleenn de axioma-verzamelingen en de volledige of onvolledige theorie, waarover hij beschikte. 
Diagram-methodenn met een uitgangspunt vanuit een model en een daarbij op te roepen the-
oriee waren in die tij d wel aanwezig. Materiaal over dit onderwerp is te vinden in werk van 
A.. Robinson. Dit is indertijd bij Noord-Holland uitgegeven en van de redacteuren was het 
Beth,, die Robinson in portefeuille had. In het aan Betli opgestuurde manuscript van Robinson 
(1956)) werd al gebruik gemaakt van deze diagrammen en ketens van modellen. 
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Enn met de volgende generalisatie.159 Voor elke theorie T en n € ÜJ zijn equiva-
lent: : 

(a)nn Voor elk model M: #{MT{M)) < n. 

(6)„„  Er bestaan in taal L formules A(vi,..., Vk), B{(x, V\,... , Vk) (met 1 < i < 

n):T\-n):T\- 3v,  3vkA en T h Vu,  .-Vvk{A -> V i< ;< „  Vz(a(x) ++ # ; ) )

**  En interpolatie ((Kueker 1970), p. 429): Voor A(a) een formule van L(a), 

B(b)B(b) van £(&). Dan zijn equivalent: 

oo (- A(a) -+ D{b). 

oo Er bestaat een formule C van L met h ^4{ti) —> C en h C —» B(b). 

**  Svenonius zelf: 16ü Voor T een elementaire theorie met predicatena,£>,£i, t-2-,-
zodatt er in T geen disjunctie van expliciete definities van a in termen van b 
bewijsbaarr is. Dan bestaat er een model Ai van T met een permutat ie $ die 
well  k-invariant maar niet a-invariant is." 

**  Svenonius bij Kueker (1970), p. 430: Voor elke theorie T zijn equivalent: 

oo Voor elk model (M,a) van T: # (M( ,V Ï ,a )) = 1. 

oo Er bestaan formules A\ ( .x ) , . . ., An(x) in L niet T h Vi<,:<n Vx(a(x) *+ Aj(:r)) . 

Enn met de volgende generalisatie (die oploopt met de generalisatie van de 
definitie-stelling)) in Kueker (1970), p. 451 (stelling 4.2). Voor alle theorieën 

XX zijn equivalent: 

oo Voor elk model A l geldt, dat #{MT(M) < u>. 

oo Voor elk model (A4,a) van T geldt, dat #(M(M,a)) < u. 

oo Voor een n geldt dat clausule (b)n uit de bovengenoemde generalisatie van de 
definitie-stellingg geldt. 

Menn kan zich afvragen of er voorbij de elementaire logica moeilijkheden zijn. 
Bi jj  de behandeling van het vroege werk van Tarski is hier al deels op ingegaan. 
Daarr was logica van hogere orde het, vertrekpunt. Het zijn vooral beschouwin-
genn over talen tussen de elementaire logica en tweede orde in, waar men het 
onderwerpp tegenkomt. Een logica kan allerlei eigenschappen met zich meedra-
gen.. De logica kan voldoen aan de definitie-stelling, de stelling van Robinson 
off  aan de interpolatie-stell ing. Dan heeft deze logica de Beth-, de Robinson- of 
dee interpolatie-eigenschap. Vertrekkende vanuit deze abstractere formuleringen 
iss het mogelijk tal ran relaties vast te leggen, indien men deze begrippen afzet 
tegenn andere, de gebruikte taal of verzwakkingen daarvan. In dit verband krijgt 
menn ook te maken met verzwakkingen van voornoemde eigenschappen, waaron-
derr de Beth-eigensehap.l f i l Al tijdens Beths leven werd een aanvang gemaakt 
mett de bestudering van dergelijke problemen. Ook hieraan had Beth part noch 
deel.102 2 

^ ( K u e k err 1970), p. 448, stelling 4.1 
160(Svenoniuss 1959), p. 173, stelling A. 
l ü l Z i ee (Barwise. Feferman 1985). 
1G21G2ïnïn geen enkel opzicht is er door de schrijver daar iets van achterhaald: geen publicaties, 

geenn recensies, geen correspondentie, maar ook geen referenties in correspondentie met an-
deren. . 
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A l t e r n a t i e vee n o t i es v an d e f i n i e e r b a a r h e id 

Naastt do normale uitbreidingen bestaat er een bijzonder soort: de pogingen 
omm de definitie-stelling aan te vechten. Het meest in het, oog lopend zijn de 
gevallen,, waarbij de discussianten niet voldoende onderkenden dat hun begrip 
vann definieerbaarheid niet gelijk opliep met dat van Beth. Men kan zich in 
diee gevallen wel afvragen of er relaties aanwezig zijn tussen beide begrippen: 
wellichtt in de vorm van generalisaties of verzwakkingen. In Hint ikka (1991) 
wordtt daar toe het begrip identificeer baarheid gehanteerd. 

Volgenss Hintikka was H.A. Simon een uitgesproken representant van een 
dergelijkee verwarring — en met hem tal van econometristen.l f ! 3 Di t was vol-
genss Hintikka ook de grond voor een in allerlei artikelen uitgevochten tweestrijd 
tussenn Simon en P. Suppes. Deze overwegingen zijn evenwel van later ti jd, eerder 
all  had Beth zelf met Simon te maken gekregen. In Simon (1959) wordt beweerd, 
datt in navolging van Braithwaitc (1935) een afzwakking geven kan worden van 
Tarski 'ss definieerbaarheid. Simon verklaarde hiermee meteen de methode van 
Padoaa voor onbruikbaar. Simon wenste hiermee een al oud probleem tot een 
oplossingg te brengen, namelijk het niet als primitief aannemen van de term 'mas-
sa'.16'11 Simons artikel bleef echter steken in veronderstellingen zonder bewijs. 
Ookk de hulp inroepen ran begrippen zoals 'defines generically' en 'defined almost 
everywhere'' hielp hem niet. Volgens Simon definieert A(x: b\,b-2,  -  'generical-
ly '' de niet-logische constante a als Vx((x = a —> A(x;b\,b-2,...)). Hierbij zijn 
bi,b-2bi,b-2 andere niet-logische constanten. Alles gebeurt op de wijze van Tarski, 
maarr met vervanging van +*  door -+. 

Volgenss de door Simon aangeschreven Beth was deze formulering met impli-
catiee dan ook equivalent aan A(a: b\, b2, - - -), en is het niet mogelijk de existen-
ti ee en uniciteit van a voor willekeurige & i ,b 2 , . .. te bewijzen.165 In navolging 
vann Hermes (1959) kan men volgens Beth om dit te garanderen de formule 
3d\/x(x3d\/x(x = a <-» A(a: b\ .b->,...)) toevoegen. Dan is volgens Beth echter Tarski 
weerr bewijsbaar. Beth vond het aanroepen van Tarski in zoverre juist dat vol-
genss hem de axiomatisatie van de mechanica wel met behulp van logica van 
hogeree orde zal moeten gescliieden. Beth voegde er tegenover Simon met refe-
rentiee naar Hermesl f i f i aan toe, dat "from the viewpoint of natural science, the 
abovee postulate is not an attractive one. However, one may try to use instead 
ann equivalent statement presenting a clearer physical content." 

1Ci3Herbertt Alexander Simon, *1916. 
1G4Overigenss werd in Tarski (19356), pp. 96. 97, ook al het probleem van het terugbrengen 

vann dynamische op statische begrippen in de mechanica aangeroerd 
165Brieff  Beth - H.A. Simon, 20 september 1959, in antwoord op de brief H.A. Simon Beth, 

111 september 1959. (Pittsburg, Carnegie Inst. Technology). 
16t iBi jj  Hermes (1959) i.h.b. axioma 6, die Existenz des Massenverhaltnisses, en de definitie 

vann massa als niet-primitief begrip op p. 287. Hermes streefde er naar om bij de indeling 
vann (klassieke en algemene) mechanica in khiernatische (zuivere bewegings) begrippen en 
dynamischee (natuurkundige, zoals massa van een punt en kracht uitgeoefend op een punt) 
begrippenn de dynamische begrippen op de kinematische te reduceren. Hermes had daarmee 
err geen enkele behoefte aan om verzwakkingen van Tarski (of wat dan ook) te gaan bewijzen. 
Diee kwestie was volgens Beth dan ook niet relevant voor de bezigheden van Hennes. 
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Ookk in de wetenschapsfilosofie komt men diverse discussies tegen over de 
houdbaarheidd van Beths resultaten. Graag zou men Beths mening willen horen 
overr fysicalisme, reductionisme of determinisme. We hebben gezien, dat Beth 
eenn str ingent reductionisme — dat volgens Beth zo sterk samenhing met de 
Wienerr Kreis — afwees. Wat had Beth hierop te zeggen als bedenker dat, zij het 
onderr voorwaarden, impliciet op expliciet reduceerbaar is? Helaas voor ons werd 
ditt soort discussies pas enige tij d na zijn dood gevoerd. Een voorbeeld hiervan 
zijnn de publicaties van van Hellman en Thompson.l f i 7 Zoals zij verband legden 
tussenn expliciet definieerbaar en reductionisme, deed Montague (1962), p, 357 
c.v.,, dit met 'bewijsbaar1 determinisme. Door Hellman en Thompson werd 
voorr d it doel gekeken naar de voorwaarden, waaronder Beths stelling wel of net 
niett meer geldig is. De context, waarbinnen dit gebeurde, begon al eind vijfiger, 
beginn zestiger jaren van de twintigste eeuw op te komen en ontplooide zich vooral 
bui tenn de elementaire logica. Di t punt wrordt dan ook door hen ingebracht. Kort 
iss hier al op een dergelijke context ingegaan: niets in schriftelijke neerslag wijst 
erop,, dat Beth hiervan kennis heeft genomen of dit verwerkt hoeft. 

167(Hellmann & Thompson 1975), (Hellman k Thompson 1977). 
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