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Hoofdstukk 6 
Semantischee tableaus 

"Vonn hier aus bin ich dann zu eincm Aufbau der klassischen Pradikatenlogik 
gcführtgcführt worden wie diescr unabhajigig und ungefahr gleiclizeitig auch von Hin-
tikka.tikka. Schutte und Kanger angegeben wurde. Ich werde auf diesen Punkt noch 
zurückkommen.zurückkommen. Erst möchte ich noch crwahnen, dass ich aiischliesscnd auch 
denden Auflmu einer den intuitionistischen Auffassungen adaquaten vollstaiidigcn 
FormForm der Priidikatenlogik 1. Ordnung versucht ha.be. Zwar ist zur Zcit die 
intuitionistischeintuitionistische Adequation noch uxnstritten, uieine Konstruktion erlaubt aber 
nichtsdestowenigernichtsdestoweniger die topologischen Vollstkndigkeitssatzc von Tarski, Mostowski, 
RasiowaRasiowa und Sikorski wesentlich zu verscharfen." ' 

6.11 Definitie van semantische tableaus 

Hett bovenstaand citaat geeft de algemene lij n van Beths onderzoek in het mid-
denn van de vijftiger jaren, maar zegt niet wat een semantisch tableau is. Beth 
hadd soms moeite met een heldere en korte omschrijving van zijn bezigheden. 
Daaromm citeren wij hier G. Kreise: ~ 

"Youu nowhere state what a semantic tableau is nor even what constitutes closure. 
Noww all this can be stated quite shortly: 

Itt is a double entry record of formulae which must be true (false) in order that a 
givenn sequent be refutable; the interesting and novel discovery is that a single obvious 
principleprinciple is sufficient to show non-re futability. namely that the same formula must be 
bothh true and false. 
Thiss principle is common to your work, that of Schutte, Gentzen and others when 
thee only sequents which are proved outright are A, A. A' =>  A. Your advance over 
Gentzenn is that you have stripped his treatment of some unnecessary technicalities 
andd by keeping the semantic interpretation in mind you have motivated the rules 

^ i tt ins. E.W. Beth, Deduktive und semantische Tafetn fiir  die rein-implikative Logik, 
voordrachtt aan Math. Institut der Universitat Marburg/Lahn, 27 november 1959. 

'Brieff  G. Kreisel Beth, 31 jul i 1958, (Reading). Cursief de onderstreping door Kreisel. De 
brieff  leverde commentaar op de door Beth te houden lezing voor het Internationaal Wiskundig 
Congress van 1958 te Edinburgh. Kreisel vond Beths lezing veel te ingewikkeld en de tableaus 
werdenn volgeus hem door Beth niet helder uiteengezet. 
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164 4 HoofdstukHoofdstuk 6. Semantische, tableaus 

off  inference which Gentzen just slapped down. Like Schutte you observe that the 
principlee may be restricted to quantifier-free formulae"' 

6 .1 .11 I n l e i d i n g 

Bethh ontwikkelde zijn semantische tableaus als een grafische, makkelijk visu-
aliseerbaree beslissingsmethode voor (afleidbaarheid van) formules (eventueel on-
derr hypothesen) in de predicaat-logica. Het idee is zeer eenvoudig.3 Stel men 
wi ll  de waarheid van formule A onderzoeken. Men probeert daartoe valuaties 
tee vinden, die A onwaar maken door middel van een tableau, een 'boekhoud-
kundige11 tabel met links ware, rechts onware formules, en men plaatst A onder 
'onwaar': : 

waarr onwaar 

Vervolgenss gaat men A reduceren. Stel bijvoorbeeld A = D V C. Dan moet 
men,, om A onwaar te maken, zowel B als C onwaar maken. De volgende fase 
iss dus: 

Al ss A = B 

BVC BVC 
B,C B,C 

C,, krijg t men op dezelfde manier: 
waarr onwaar 

B^C B^C 
C C 

aangezienn men orn B —» C onwaar te maken B waar en C onwaar moet maken. 
Treedtt links en rechts dezelfde formule op na reductie, bijvoorbeeld 

A A 
A A 

dann sluit het tableau af, d.w.z. de gezochte valuatie kan niet gevonden worden 
enn de oorspronkelijke formule is dus waar.4 

Sommigee operatoren vragen om een splitsing van het tableau. Om B A C 
onwaarr te maken moet B dan wel C onwaar gemaakt worden. Er komen dan 
tweee mogelijkheden tot voortzett ing, en de beide kolommen wrorden gesplitst. 

BB | C 
Inn feite is dit een combinatie van twee tableaus 

BAC BAC 

BAC BAC 
B B 

BAC BAC 
C C 

3Hintikkaa (1991), p. 165: "the basic idea of the tableau technique is extremely simple". 
Dee vraag is dan waarom men er niet al eerder opgekomen was. Een antwoord zou kunnen 
zijn,, dat men enerzijds syntax en semantiek nogal sterk als twee gescheiden onderdelen be-
handelde,, anderzijds de combinatie erkende en behandelde, maar nog niet zo ver ging ze als 
tweee uitwisselbare gezichten van eenzelfde zaak te zien. 

^Grafischh wordt dit hier weergegeven door een {bi j Beth een dubbele) horizontale lij n onder 
hett af te sluiten tableau. Dit komt overeen met de syntactische notie van axioma in Gentzens 
sequentt encalculus. 
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waar r 
BB -> C 

11 C 

onwaar r 

BB | 

Evenzo o 

Inn het vervolg zal er een andere notat ie gebruikt worden: 5 een verticale 
lij nn scheidt waar (links) van onwaar (rechts), en een splitsing als in het laatste 
voorbeeldd wordt nu 

B^CB^C | 
|~öö C] 

enn het conjunctieve schema hierboven wordt: 
[[  B/\C 

\~B\~B | C 
Hett volgende toont een afgesloten tableau in deze notatie, de waarheid aanto-
nendee van ((^4 —  B) —> A) —> A [de formule van Peirce].6 

B)B) ->  .4) -*  A 

A A 

(A->(A-> B) -> A 
A^A  ̂ B 
B B 
sluit t 

((A ((A 
A A 

^1 1 
sluit t 

Inn de boven geschetste vorm zijn de tableaus te vinden in Beth (1962a). Er zijn 
voorstudies,, waarover verderop iets gezegd zal worden. 

Eenn paar notationele afspraken, die in het vervolg gebruikt zullen worden, 
zijnn r , A , . . . voor eindige verzamelingen van formules links of rechts langs een 
takk van een tableau. Zo representeert 

rr  i A 

eenn tableau met links 'waar' een verzameling formules T, rechts 'onwaar' een 

verzamelingg A, en 

rr  j  A 
r ''  | A' r"  | A" 

eenn tableau gesplitst in tweeën. Het ene tableau heeft links (waar) I \ r ' , rechts 
(onwaar)) A, A ' , het andere links (waar) I \ T" , en rechts (onwaar) A , A " , enz. 
Nuu de nog resterende reductie-regels. 

BB AC 
B.C B.C 

BVC BVC ^B ^B 
B B B B 

- B B 

DeDe quantoren.. De regels voor het behandelen van de V-quantor zijn de tableaus 

r r 
VxA(x) VxA(x) 

wordtt Va:.4(x) 
A(p) A(p) 

A A 
VxA(x) VxA(x) 

rordt rordt 
A A 
VxA{x) VxA{x) 
A(a) A(a) 

5Dezee nieuwe notatie-keuze is in navolging van anderen een keuze van mij . Afgezien van 
metalogicaa gebruikte Beth deze notatie niet, 

''Voorr het gemak van de lezer wordt er soms door mij op het einde van een tak 'sluit' of 
'open'' toegevoegd. Het is, afgezien van eigenaardige gevallen en hier vanwege de introductie, 
niett echt nodig dit te doen. 
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Hierbijj  is a een nieuwe variabele, die niet in VxA(x), A, F vrij voorkomt.7 En p 
iss een term, waarvoor een vrij e variabele uit VxA(x), &,T ingezet kan worden, 
off  een nieuwe, als zo een variabele er niet is. 

Enn versneld de reductie-regels voor de 3-quantor: 
T AA T A 

3xA(x)3xA(x) 3xA(x) 
A(a)A(a) A(p) 

Mett betrekking tot p en a geldt hetzelfde als voor de V-quantor. 

E n k e l ee opmerk i ngen over  de tab leaus o Bij de formule van Pcirce ver-
k laartt men een tableau voor gesloten, terwijl de daar toe noodzakelijke A op 
rechtss niet op dezelfde hoogte staat als de A op links.8 Di t hangt samen met 
dee al beschreven bedoeling van de tableaus: eenvoud in de reductie. Herhaling 
iss wel toegestaan. De éénmaal gegeven valuatic aan een formule blijf t over 
hett gehele tableau behouden. Hierdoor kan men tot een afsluiting komen met 
behulpp van formules, die ergens bovenin het tableau staan: alle formules, waar 
zee ook voorkomen binnen een tak, tellen mee bij de uiteindelijke beoordeling. 
Hett lijk t dan overzichtelijker alle formules die op een zeker punt geïntroduceerd 
zijnn ook op te schrijven, maar dit leidt tot zeer veel formule-voorkomens. 

oo Bcths tableaus zijn vooral gebaseerd op weglaten van formules. Het eerste 
wordtt overigens al in de regels vermeld: de reducties zijn hier (klassiek seman-
tisch)) de enig toegestane bewerking. De echte noodzaak tot herhalingen komt 
aann bod bij de semantiek voor intuïtionistische logica. 

oo Bij de afsluiting van de formule van Peirce zijn alle takken gesloten. Regel: 
voorr de afsluiting van een klassiek semantisch tableau geldt, dat er geen sub-
tableauu open blijft. 9 

oo Men kan zich afvragen of de in de plaatjes gegoten regels de enig juiste rep-
resentat iee vormen. Waarom niet het volgende alternatief: 

CC | ~^~\ D 
Opp zichzelf is hier niets op tegen. Alleen later, bij de deductieve tableaus kan 
ditt ongelukken opleveren bij het herformuleren als bewijs (in het bijzonder bij 
dee natuurl i jke deductie). 

oo Men kan F | A als volgt als één formule uitschrijven. Stel F = Ai,...,An 

enn A = D],..., B m , dan kan rnen T | A vervangen door A"= i Ai I V" l ] &i  or" 
zelfss . . . | /V"=1 Ai —> VI'=i Bi- Het waarom volgt later. 

6.1.22 Het begin bij  Beth 

Dee hierboven gegeven tableau-regels met behulp waarvan rnen een tableau kan 
construerenn zagen er in het begin minder gepolijst uit. Beth begon ermee door 

7Bi jj  Beth ook individuele variabele genoemd. 
8Di tt i.t.t. axioma bij Gentzens sequenten, 
9Di tt komt {naar Gentzen) overeen met de syntactische eis, dat alle takken (in het begin) 

eenn axioma hebben. 
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zee onder woorden te brengen, maar nog zonder tableau-schema's. De schema's 
gebruiktee hij aanvankelijk alleen voor de voorbeelden. Di t gebeurde al in de 
eerstee helft van 1954. 

Volgenss Beth zelf — in nog later te citeren brieven naar Hasenjaeger en 
Hintikkaa — kwam hij in november, december 1954 op het uiteindelijke idee van 
eenn volledig uitgevoerde tableaumat ige opzet. Ook deze werd in voorbeelden 
gebruikt,, pas in Beth (1956c), p. 615 krijgt men de bekende tableau-schema's 
voorr de reductie-re gels zelf. Eveneens in het begin van 1954 probeerde Beth 
omm m.b.v. pseudo-valuaties een decisie-methode te ontwikkelen voor Tarski 's 
probleemm uit 1946. Zoals in het hoofdstuk over semantiek af te lezen valt liep 
ditt niet goed af. Wel maak te hij om pseudo-valuaties te verkrijgen gebruik van 
eenn soort tableau-construct ie. 

Hett is moeilijk om uit te maken of Beth eerst de pseudo-valuaties bedacht 
enn van daaruit zijn tableaus ontwikkeld heeft, het omgekeerde heeft gedaan of 
tegelijkk met beide zaken bezig is geweest. Wel valt uit een brief van 11 februari 
19555 van Beth aan Tarski af te lezen, dat hij een andere weg is ingeslagen: 
"[T]hee results of Post and Lineal showed me I was on the wrong way, and accordingly 
II  changed the direction of my word. It seems now that this time I have been more 
successful.. Though my conclusions do not answer the somewhat ambitious expecta-
tionss I previously had. [... ] and decided to publish them. [... ] a short paper [... ] 
whichh I hope, Heyting wil l present at the Academy [KNAW] in their next session.10 

I tt seems that my conclusions are of some importance for people interested in Gentzen 
calculi,, as they provide an easy proof of the completeness of such calculi." 

Wee bespreken twee soorten proto-tableaus: 

1.. Het in 1954 te Pari js gepresenteerde proto-tableau: een semantisch tableau 
mett twee kolommen, zonder kolom-splitsing en met syntactische compo-
nenten. . 

2.. De proto-tableaus als hulp om pseudo-valuaties te construeren, hier verder 
dee 'pseudo-tableaus' te noemen. 

Seman t i schee tab leaus 

D ee voor lopers De tableaus werden voor het eerst tijdens een lezingencyclus 
vann Beth in Parijs op 31 maart 1954 door hem gepresenteerd. Helaas voor Beth 
werdd deze lezingencyclus pas twee jaar nadien uitgegeven als Beth (19566). 
Hierdoorr werd Beth (1955a) de eerste officiële publicatie. De lezing van 31 
maartt 1954 leverde het volgende 'proto-tableau' o p .u 

Err werd door Beth in 1954 (Beth 1956fc) onderzocht of de formule Vx\fy(a(x) —> 
b(y))b(y)) —  (3u a(u) —  Vu b(v)) wel geldig is. 

10Di tt gebeurde en resulteerde in Beth (1955a). In deze brief wordt nog gerefereerd naar 
voetnoott 4 van Beth (1955a). 

111 {Beth 19566), hoofdstuk II , Le théorèrne de LÖwenheim Skolem Gödel Tarski. In 
Bethh (19566) is weliswaar een 'note complémentaire' met volwassener tableaus te vinden, maar 
dezee is door Beth later toegevoegd. 
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Vra ii  Faux 
VxVy(a(x)) -  b(y)) VxVi/(a(x)  b{y)) -> (3u o(u)  Vr 6(v) 

3-uu a(u) 3u a(ii) -> Vu b(v) 
a( l)) Vvb(u) 

Vy(a(l)) -+ b(y)) 6(2) 
o(l)) -> 6(2) 

6(2) ) 

Hierr spelen 1 en 2 de rol van de 'nieuwe variabele' in de schema's voor V en 
3;; a en b vervullen de rol van predicaten. Men heeft hier een tegenrnodel met 
bedelingg v niet v(a(l)) — 1 en v(6(2)) = 0. Dit loopt op tegenspraak uit vanwege 
dee later afgedwongen v(b(2)) = 1. 

Inn dit voorbeeld van 1954 uit Beth (19566) zette Bcth zijn (proto-) tableau 
opp als een goed leesbare neerslag van de valuatie, die tot een mislukken van een 
tegenvoorbeeldd leidde. In zijn latere 'note complémentaire' komt er nog steeds 
geenn tableau-schema voor de reductie-regels voor, wel een omschrijving van de 
reductiee zoals die voor de negatie; "si ->X apparaït dans une colonne, alors 
XX est insérée dans la colonne conjugée." Wat in bovenstaand 'proto- tableau' 
opvaltt is dat wat onder 'waar' valt onder één kolom 'Vrai' wordt bijgeschreven, 
enn evenzo met 'onwaar' onder één kolom 'Faux'. In gedachten houdend hoc 
menn A -*  B onder Waar moet behandelen valt het op, dat er niet in kolommen 
gesplitstt wordt m.b. t. a ( l) -  6(2), maar dat er binnen de 'Vrai '-kolom gebruik 
wordtt gemaakt van modus poriens op a ( l) en a ( l) -> 6(2) om 6(2) te verkrijgen. 
Bethh maakte dus gebruik van de syntactische regel modus ponens binnen een 
'semantisch11 bedoelde context. Het zou niet de laatste keer zijn, dat Beth zo iets 
deed.. In de zestiger jaren, bij de semantische tableau-behandel ing van modale 
systemenn zette hij syntactische axioma's in aan de waar-zijde — want dat zijn 
zijj  toch — van zijn tableaus; het blijf t natuurli jk een zwakte-bod, wanneer men 
err anders niet ui tkomt. 

Inn het volgende voorbeeld, uit Bcth (1955a), komt voor de eerste keer een 
splitsingg in subtableaus voor. Uit latere citaten uit brieven naar Hasenjaegcr 
enn Hintikk blijkt , dat Bcth dit in november, december 1954 bedacht heeft. -

D ee ve rvo lmak ing. Het volgende plaatje, uit Beth (1955a), is het eerste in 
drukk verschenen tableau.13 Deze vorm van de tableaus zal door Beth niet meer 
wordenn veranderd. Het tableau geeft een antwoord op: 'Is VxVy(A(x ) —> B{y)) 
eenn logisch gevolg van 3xA{x) -ï 3yB{y)V 

1Jbrieff  Beth - G. Hasenjaeger, 4 februari 1955; brief Beth Hintikka. 12 jul i 1955. 
ViVilulu Beth (19556) zijn er eveneens tableaus, maar er is in dit artikel ook een verwijzing te 

vindenn naar Beth (1955a). 
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valid d 
1.. 3xA(x) -» VyB(y) 

5.. A(a) 

(i) ) (ij ) ) 
7.. VyB(y) 
9.. J?(a) 
10.. B(b) 

invali d d 
2.. VxVy(>l(x ) -» B{y)) 
3.. Vy(A( ö) -> Z?(y)) 
4.. .4(a) -> £(y) 
6.. B{b) 

(i) ) 
8.. 3acA(a:) 

(Ü) ) 

11.. A(a) 

Hierr opnieuw de constructie vaii een tegeiimodel met een domein van twee 
elementenn (a en b genoemd), de predicaten A en B en een bedeling v met 
v(A(a))v(A(a)) = v(B(a)) = 1 en v(B(b)) ~ 0. Opnieuw tegenspraak vanwege de 
lateree v(A(a)) = 0. Beide subtableaus sluiten af.14 

Bethh construeerde vanuit voorgaand tableau de volgende deductieve afleiding 
(wcc zullen later preciezer nagaan hoe Beth aan dit soort afleidingen kwam). 

1.. 3xA(x) —> Vy£ï(y) [premisse] 
5. . 
8. . 
7. . 
9. . 
6. . 

A{a) A{a) 
3xA(x) 3xA(x) 
VyB(y) VyB(y) 

B(a) B(a) 
B(b) B(b) 

[++ hypothese 1] 

4.. A(a) -» B(b) [- hypothese 1] 
3.. Vy{A{a) -> B{y) 
2.. VxVy(A(x ) ->  B(y) [conclusie] 

Bethh (1955a) geeft het volgende commentaar: "Let us now rearrange the for-
mulass in our tableau in the following manner, omitt ing the formulas 10 and 
111 which already appear under 6 and 5, respectively, and taking the formulas 
inn the right column in the reverse order. The resulting sequence of formulas 
stronglyy recalls a formal derivation in some System of Natural Deduction." 

Tenslottee heeft men de mogelijkheid om vanuit het tableau een bewijs in 
dee stijl van Gentzen te construeren. De semantische methode van het tegen-
voorbeeldd levert derhalve een syntact isch bewijs op. Overigens heeft men hier 
tee maken met een eenvoudige geval van monadische predicaten. Zo gauw men 
daarr van af stapt zullen de gevolgen minder aangenaam zijn. 

Bethh gebruikte in de beide tableaus nu eens de kolomnamen waar en onwaar, 
dann weer geldig en ongeldig. W.V.O. Quine vroeg zich daarom af of Beth er een 
bedoelingg mee had. l 5 Beths antwoord luidde: l 6 "As to the headings 'valid' 
andd 'invalid', I speak of sentences being true or false, but of formulas being 
validd or invalid. The reason is, that the validity of a formula depends on its 
interpretat ion,, which is not the case with sentences. This is an issue on which I 
havee elaborated in rny contribution to Camaps volume in Livin g Philosophy.1' 17 

14Afsluitingg van een subtableau wordt door Beth kenbaar gemaakt door een dubbele (hier 
eenn enkele) streep onder het subtableau. 

15Brieff  W.V.O. Quine Beth, 22 juni 1955: "I do not see why you use the headings 'valid' 
andd 'invalid'. Why not 'true' and 'false'?" 

16Brieff  Beth - W.V.O. Quine, 7 jul i 1955. 
17(Bethh 1963a). 
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Hett was voor W.V.O. Quine eveneens onduidelijk of Beth met ' tegenmodel' 
eenn 'contrair model' bedoelde: 18 "I am puzzled by your definition of 'counter-
example'' on p. 3, and the footnote adjoined to it.19 These pages read as if you 
didd not intend the term to connote contrariety, as of course it does and should. 
Onn the other hand, your use of the term on ensuing pages is quite normal.1' Be th 
beantwoorddee dit met: 20 "Indeed I do not intend the term 'counter-example' to 
connotee contrariety. A counter-example in the usual, stricter, sense is denoted 
ass a 'suitable counter-example' ." 

' Pseudo ' - t ab leaus.. Er is al gesproken over een een tweede voorloper van de 
tableaus:: de pscudo-valuaties. Om deze te verkrijgen maakte Beth gebruik van 
eenn hulpmiddel: 21 

"I nn my proofs. I apply a certain generalisation of the well-known truth-table method, 
whichh in itself already offers some of the advantages of Gentzen's method. Let us 
considerr the formula: ->A -  (A ->  B) 22. and let us try to find a valuation by which it 
obtainss the value False; the results of our attempt may be summed up in the following 
diagram: : 

TVue e 

->A ->A 
A A 

False e 
-*A-*A  -)  (A -> B) 

A^A  ̂ B 
B B 

fromm the diagram, it appears that, in order to make formula ->A —  (A —  B) false, we 
mustt assign to this formula and to its subformulas certain truth values which are not 
inn accordance with the familiar valuation rules." 

Bethh zocht hier naar een mogelijkheid om ~>A -*  (A —> B) op F te zetten. Al s 
bovenstaandee pseudo-tableau deel was van de constructie van een semantisch 
tableau,, dan zou Beth verder gegaan zijn met ->A op T als A onder F bij te 
schrijven.. In zijn voordracht aan de Sorbonnc in maart - april 1954 deed Beth 
di tt niet zijn ene al besproken proto-tablcau, maar daar lag het doel nu eenmaal 
anders.. In Beth (1960a) werd er wederom gebruik gemaakt van niet-reguliere 
valuaties,, en daar in omschreef Beth de relatie tussen deze valuaties en tab leaus 
alss volgt: "I n their original shape, semantic tableaux also suggest non regular 
valuationsvaluations by means of which we can establish the relative independence of 
Church'ss axioms." 23 

"Br ie ff  W.V.O. Quine Beth, 22 juni 1955. 
1 9 tp.. 3\ bedoeld wordt p. 3 van {Beth 19556). 
20Brieff  Beth W.V.O. Quine. 7 juli 1955. 
211 Ms. E.W. Beth, A subformula theorem f or the sentential calculus, and a characterisation 

ofof axiom systems adequate for it, (dedicated to Robert FeysJ; dateert van voor jul i 1954 (zie 
verderr onder hoofdstuk over semantiek). 

2 aI nn de andere versie, A subformula theorem for the sequential calculus, and a charac-
terisationterisation of its axiom systems, de formule; A -* {D -» (A — £) ), hetgeen verder niets 
ui tmaakt. . 

-^'Church'ss axioms', zie het hoofdstuk over semantiek. 
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6.1.33 Oorsprong van Beths tableaus 
G e n t z enn en K l e e ne 

Bethss directe inspiratie-bronnen waren G. Gentzen en S.C. Kleene.24 Kleene 
bouwdee voort op het werk van Gentzen. Gentzen had ook voorgangers, met 
namee P. Hertz (sequenten), ,7. Herbrand (Hoofdstelling) en S. Jaskowski (na-
tuurlijkee deduetie) .25 Beth zelf maak te al gebruik van Gentzens snede-eliminatie 
enn subformule-stelling voordat hij met zijn tableaus begon. Deze kennis ging 
hijj  nu opnieuw gebruiken: 'm 

"Dee beschreven werkwijze [de tableaus] is in den grond een variant van die welke ik 
inn mijn artikel over de methode van Padoa heb toegepast, en ik heb mij er reeds van 
overtuigdd dat laatstbedoelde voor de klassieke predicatenlogica alle resultaten levert 
diee met de door Gentzen. Curry, Kleene en Quine beschreven werkwijzen verkregen 
kunnenn worden, en bovendien ook de bijbehorende met-ftnitistische resultaten, die bij 
dee genoemde auteurs buiten beschouwing blijven; de nieuwe variant levert al deze 
resultatenn dus ook, maar op nog veel doorzichtiger wijze." 

Omm stellingen binnen een systeem te krijgen gaat men uit van de axioma's. 
Dee operationele en structurele regels verschaffen, uitgaande vanuit één of meer 
axioma's,, een steeds complexer wordend stelsel van formules. Onder bepaalde 
voorwaardenn kunnen formules samengevoegd worden om een volgende formule 
aff  te leiden. 

Dee sequentensystcmen van Gentzen worden gespecificeerd door axioma's en 
deductie-regelss voor sequenten. Een afleiding van een sequent in zo'n systeem 
iss een boom, met helemaal onderaan (de wortel van de boom) de conclusie van 
dee afleiding (de bewezen sequent). Helemaal bovenaan (de bladeren van de 
boom)) staan de axioma's. Een sequent S volgt uit de direct daar bovenstaande 
sequentenn S\,..., Si (i = 1 of 2 bij Gentzen) volgens één van de regels van het 
systeem;; dit wordt aangegeven met2 

S i . . . . .. Sj 
s s 

Menn kan bewijzen construeren van boven af, d.w.z. uitgaande van de ax-
ioma's.. Men kan ook omgekeerd, u i tgaande van een sequent, proberen een 
bewijss voor deze sequent te construeren met behulp van de beschikbare regels 
enn axioma's, d.w.z men construeert 'van onderen af'. 

rr een nadere omschrijving va.n de systemen: Gentzen (1935a), Gentzen (19356) en 
Kleenee (1952a). Van het versterven van Gentzen in Praag een stad met een door de 
Duitserss in beslag genomen universiteit (in het oude Duitse rijksgebied; vgl. het lot van Poznan 
enn Straatsburg), waaraan Gentzen verbonden was - was Beth al vroeg op de hoogte gesteld 
inn de brief H. Scholz Beth. 15 jul i 1946, (Munster): "Der grösste Verlust für uns ist Herr 
Gentzen.. Er ist im Mai des vergangen Jahres in einem Prager Gefangnis zu Grunde gegangen. 
Err hatte zu uns [Univ. Munster] stossen und hier mit uns zus am men ar bei ten wollen." 

25(Jaskowskii  1934), (Herz 1929), (Herbrand 1930). Stanislaw Jaskowski. 1906 - 1965. 
2tiBrieff  Beth R. Feys, 12 februari 1955. Voor de rest van de brief, zie onder de sectie 

interpolatiee (Craig, Lyndon) van het hoofdstuk over de definitie-stelling. Zie in dit verband 
ookk (Beth 19596), p. 293. Het citaat heeft betrekking op het aan R. Feys opgedragen Beth 
(1955a). . 

27Ziee Gentzen (1935a), p. 181. De conclusie S van de inferentie de consequent. 
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Bi jj  hut construeren van bewijzen van bovenaf is de snede-regel een kracht ig 
hulpmiddel.. Bij de construct ie van onder af geeft de snede-regel problemen, 
omdatt men uit de conclusie niet kan zien welke formules als snede-formules 
inn de premissen kunnen optreden. Maar Gentzen kon laten zien, dat de snede-
regell  gemist kon worden: deducties in zijn sequentensystemen LJ en LK kunnen 
getransformeerdd worden in een deductie met dezelfde conclusie zonder snede-
regel.28 8 

„„  , r = > e ,̂  A , A = ^ A A=i>e r=>A 
S n e dee —:-—7 77—; ~~—7.—F̂  7^. ; ^ n x 

r,, A => e, A A,TA => e^.A 
Dee regels van Gentzen vallen uiteen in logische regels, waarbij links of 

rechtss een logische operator geïntroduceerd wordt, en structuur-regels (snede, 
verzwakking,, mix, permutat ie en contractie). Kleene droeg met zijn systeem 
G33 de voor Beths doeleinden benodigde vereenvoudiging van Gentzen aan: geen 
structurelee regels, wel formule-herhaling.29 Over het probleem van de onbek-
endee sncde-formule schrijft Kleene: 30 

"Givenn the conclusion B of an inference by the modus ponens rule [... ] of the formal 
systemm H. we cannot determine the premises A and A —> B because the A wil l be 
unknown.311 Similary, given the conclusion A, T =s> A, O of a cut in Gl, and the 
analysiss of the conclusion specifying how its antecedent is separated into the A and 
thee T and its succedent into the A and the 0, we cannot determine the premises 
AA  =>  A, C and C, T =$> Ö, because the C wil l be unknown. However, for each of 
thee rules of the propositional calculus Gl except the cut (or of G2 except the mix), 
givenn the conclusion of an inference by the rule and the analysis of the conclusion, the 
premise(s)) for the inference are ascertainable. Using this fact with Gentzen's normal 
formm theorem [...], we shall obtain a decision procedure for the propositional calculus, 
whichh unlike the truth-table procedure [... ] works also for the intuitionistic system 
ass well as for the classical." 
Snedevrijee bewijzen hebben de subfonnule-eigenschap, die zegt dat de in het 
bewijss gebruikte formules als subformulcs in de te bewijzen formule (of eind-
sequent)) optreden.32 Positief blijf t positief, negatief blijf t negatief (voor alle 
regelss minus snede). Bij Beths tableaus zullen derhalve alle formules, die door de 
reduct ie-methodee opgeleverd worden, subforrnules vormen van de op geldigheid 
tee testen formule. Kleene merkt hier het volgende over op: 33 

"Thee steps in the procedure wil l consist in listing the choices of the premise(s) for the 
inferencee of a given conclusion. In doing this, it is tedious to have to distinguish all 

2 8M.b.v.. Mix wist Gentzen snede eruit te werken. Extra voorwaarden bij de regel mix: als 
AA een formule en A € Ö n T dan A &  0 4 , 1 ^; ofwel 0yi en TA zijn het resultaat van het 
wegdrukkenn van alle optredens van A in 0 en T. 

2 9Menn heeft in Kleene (1952a) de systemen Gl (p. 442, 443 e.v.), G2 (p. 450, 451 e.v.), G3 
(pp.. 480, 481, e.v.), G3a {p. 481 e.v.). Gl-klassiek en Gl-intuïtionistisch zijn Gentzens LK 
enn LJ. G2 is Gl met snede eruit gewerkt. Logische stellingen bleven toch geldig, algemene 
stellingenn hierover: zie stelling 56. 56a {Kleene (1952a), p. 482; en behoud van subformule; 
lemmataa 33a, 33b (Kleene (1952a), p. 450. 

30Kleenee (1952a), pp. 479 480. 
31 iformall  system H': Heytings ïirtuïtionistische systeem. 
32(Gentzenn 1935a), (Gentzen 1935&) en (Kleene 1952a). 
33(Kleenee 1952a), p. 480. 
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thee ways of applying the structural rules [-..] . Therefore, for use in our version of 
Gentzen'ss decision procedure, we shall introduce a new Gentzen-type system G3, in 
whichh the structural alterations [... ] are not counted as separate inferences. We define 
G33 for the predicate calculus also, although it is only for the prepositional calculus 
thatt we shall have a decision procedure." 

Evenalss Kleene in zijn G3-systemen gebruikt Beth geen structurele inferentie-
regelss meer. Kleene (1952a) vervolgt met betrekking tot de plaats en de onder-
lingee orde en de herhalingen van de formules in de loop van het bewijs: 
"Inn order in G3 to dispense with the TCI rules . we must construe the postulates 
off  G3 to apply irrespective of the order and number of repetitions of formulas in the 
antecedents,, and classically in the succedents.35 In other words, for G3 any postulate 
applicationn shall remain an application of the same postulate when any sequent is 
replacedd by a sequent 'cognate' to it in the following sense: Two sequents T ^ B and 
r**  => 0*  are cognate, if exactly the same formulas occur in T (in 0) as in T* (in 0*), 
providedd intuitionistically that 0 and 0+ neither consist of more than one occurrence 
off  a formula and hence are the same." 

Inn de tableaus is herhaling van formules onzichtbaar (net als bij Kleene's for-
mulering);; bij Bcths, nog te bespreken, tableau- (reductie-) sequenten zijn ze 
well  zichtbaar. 

G.. Hasenjaeger36 vroeg zich af of Beth zijn tableaus formuleerde ten behoeve 
vann een volledigheidsbewijs voor een symmetrische sequentencalcuius.37 Dit is 
volgenss Beth niet het geval: 38 

"Al ss ich dann in 1952 das Padoa-Problem in Angriff nahm, war es mir schliessüch 
deutlich,, man brauche so etwas wie den Teilformel-Satz, aber in nicht-finiter und se-
mantischerr Fassung. Und dann stellte es sich heraus, dass so etwas wie der Teilformel-
Satz.. semantisch betrachtet. geradezu trivial ist; denn die Bewertung einer Formel 
hangtt nur von den Bewertungen ihrer Teilformeln ab. Ich fand also einen nicht-finiten 
undd semantischen Ersatz für den Teilformel-Satz und konnte dann das Padoa-Problem 
tatsachlichh lösen. Es fragte sich dann. ob ich. umgekehrt, meine Methode in finiter 
Fassungg auch da in Anwendung bringen konnte. wo man sich gewöhnlich von den 
Gentzen'schenn Methoden oder auch von den Epsilon-Theoremen bedient. Sie be-
sitzenn darüber wohl noch meinen aus 1953 stammenden ersten Versuch. 

Diesee Fragen habe ich jedoch ziemlich vollstandig erledigt in meinen Pariser Vor-
lesungenn (April 1953) [dit moet April 1954 zijn], welche bald in Druck erscheinen 
werden.. [...] Es blieb noch übrig, zu zeigen, dass letztere Methoden sozusagen von 
meinerr Methode aus entwickelt werden konnten (der Ansatz dazu wurde auch von 
Ihnenn und von Herrn Henkin gefunden). Für die Gentzen'schen Methoden hatte ich 
zurr Zeit der Pariser Vorlesungen schon einen partiellen Ansatz, es fehlte jedoch noch 
etwass wesentliches, bis ich im Dezember 1954 auf die Zweiteilung der Spalten kam. 
Jetztt sieht es alles so einfach aus. dass man kaum versteht wozu all diese Mühe nötig 

MMTClTCl rules: de structurele inferentie-regels. 
3SLett hier op in verband met de latere formulering van de deductieve tableaus. 
3t*Brieff  G. Hasenjaeger - Beth, 4 februari 1955, (Munster). 
3'Symmetrischee sequentencalculus: zie hiertoe het werk van K. Sdbiitte. 
38Brieff  Beth - G. Hasenjaeger, 8 februari 1955. 
39Gentzenn en epsilon naar Hubert &c Bernays (1934). 
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war." " 

Lett op 'Zweiteilung der Spaken ', d.w.z. liet splitsen van een tableau: van 
kolommenn naar hulp kol ommen. Di t ontbrak, zoals we gerelateerd aan implicatie 
onderr 'Waar' in zijn voorbeeld uit 1954 hebben gezien, nog aan zijn tableaus. 

Samenva t t i ng.. Al de systemen van Gentzen zijn van belang voor Beth en 
zijnn tableaus. Beth maak te voor zijn reducties gebruik van een omgekeerd 
sequentensysteem,, dat alleen van subformules van de te beschouwen formule 
gebruikk maakte (d.w.z. zonder analogon voor Gentzens 'Schni t t ' ) .40 Dit alles 
vormtt een systeem voor tableau-sequenten. De tableaus vormen een bijbehorend 
plaatje.. De metalogische bewijzen — en in zekere zin de preciese regelgeving — 
verlopenn bij Beth vaak over dat systeem voor tableau-sequenten. De tableau-
plaatjess zijn in het gebruik wel handiger. Beth formuleerde een bewerking 
opp zijn tableaus (semantisch) om ze in natuurli jke deductie (syntactisch) om 
tee zetten. Bovendien liet hij zien hoe een sequentenbewijs uit zijn tableaus 
verkregenn kon worden. Tenslot te maakte hij een overstap naar de axiomatische 
bewijsmethode.. Als volgt formuleerde Beth de onderlinge samenhang: 41 

"Dennn diese Hilfsmittel leisten (im Allgemeinen sogar in etwas ansprechenderer Weise) 
alless was rnit den Methoden Gentzens geleistet werden kann, und zwar entspricht: 

1.. Gentzens System LJ: die abgeschlossene deduktive Tafel,42 

2.. Gentzens System LK: die abgeschlossene semantische Tafel, 
3.. Gentzens System NJ: die aus der Transformation einer abgeschlossenen deduk-

tivenn Tafel sich ergebende formale Ableitung. 
4.. -Gentzens System NK: die aus der Transformation einer abgeschlossenen seman-

tischenn Tafel auf Grund ihrer Angleichung an eine deduktive Tafel sich ergebende 
formalee Ableitung. Ich erwahne kurz, dafi auch die modale Logik mit ahnlichen 
Mittelnn behandelt werden kann." 4 

Dee punten 1, 3 en 4 zullen in de volgende hoofdstukken worden behandeld. 

B e z w a r enn van Tarski . Niet iedereen was een liefhebber van op syntax geba-
seerdee semantiek en zeker Tarski niet.44 Hiermee hing een door Beth geconsta-
teerdee aversie ran Tarski tegen Gentzens methoden samen: "However, I do not 
quitee understand your aversion to Gentzen methods, semantic tableaux, and the 
like.. One of my motives of set t ing up semantic tableaux was the wish to give an 
elegantt solution for Exercise 11 in Chapter VI of your (Tarski 1946)." Wel moet 

40Vanwegee zijn toepassingen op predicaat-logica zullen ook de resultaten van quantor-
eliminatiee tot de subforrnules gerekend moeten worden, d.w.z. A(t) voor een willekeurige 
individuelee term £ is een subformule van VxA(x) en 3xA(x). 

41{Bethh 1962d). 
42Tafell  = tableau. 
4 3Bethss geeft nog in een noot een opsomming van werk van S. Kanger, \ 1. Guillaume en 

Saull  A. Kripke, *1941. 
44Brieff  Beth A. Tarski, 5 september 1957. Op de door Beth verwoorde tegenzin van 

Tarskii  is geen schriftelijk antwoord van Tarski aangetroffen. Gezien de verdere inhoud van 
dee brief is deze in aansluiting op de tweede Amerika-tocht van Beth geschreven. Tijdens 
dee logica-bijeenkomst op de Cornell Universiteit heeft Beth met Tarski over dit onderwerp 
gesproken. . 
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wordenn opgemerkt, dat Beth, voor hij de tab leaus introduceerde, zelf niet over-
tuigdd is geweest van liet nut van de Gentzen-methodes: "Ich habe mich in der 
Vergangenheitt nieinals ruit den Gentzen'schen Methoden befreunden köimen. 
Ess war j a immer so, dass man schliesslich doch zu den herkörnnilicheii Meth-
odenn zurückkehren muBte." In voornoemde brief aan Tarski probeerde Beth 
dee gelijkwaardigheid van zijn systeem aan te tonen met systemen, waarin geen 
beroepp wordt gedaan op semantische tab leaus en de daarmee samenhangende 
systemenn van Gentzen: 

"Inn fact. I have constructed three formalizations for the Hilbert-Ackermann system ü 

off  elementary logic, one of the normal axiomatic kind, one analogous to Gentzen's NK, 
andd one analogous to Gentzens LK. The connections between these three systems are 
extremelyy simple, and they can be established either by means of semantic tableaux 
orr by more familiar methods as applied, for instance, in Kleene's book.1' Thus, the 
applicationn of semantic tableaux or Gentzen methods can, in principle, always avoided 
iff  instead reference is made to a certain axiomatic formalization. Gentzen's Hauptsatz, 
Extendedd Hauptsatz, and Subformula Theorem, for instance, can be restated for this 
formalization." " 

Waarschijnlijkk ging Beths reactie aan de diepere grond van Tarski's bezwaren 
voorbij;; denkelijk zag Tarski Beths methode als het omdopen van bewijs-theorie 
tott semantiek — al weten we niet, wat Tarski precies gezegd heeft.48 

6.22 Achtergronden 

6-2.11 Tableau-sequenten 

Mett tableaus A | T in de zin van Beth (waarbij A , F eindige, eventueel lege, 
verzamelingenn van formules zijn) kan men ook sequenten associëren, d.w.z. uit-
drukkingenn A ' => T'. Ter vergelijking: bij Gentzen zijn de A (hier antecedent), 
TT (hier succedent) (in zijn sequenten A => F) rijtjes (mogelijk leeg). Zowel 
bijj  Beth als bij Gentzen kan men de betekenis van A  F vastleggen door 
AiL ii  -4*  ~^ V ü i -Bi-4<J Met een rijtj e A kan men ecu eindige verzameling Set(A) 
associëren,, met als elementen de formules van A; het is duidelijk dat A =$>  F 
geldtt d.e.s.d. als Set(A) => Set ( r ). Bij Gentzen wordt dit bereikt door de zgn. 
contractie-- en permutatie-regels. 

Overr de keuze van de regels bij de tableaus zegt Beth meer: 50 

"[I] tt is not correct to say that the method of constructing semantic tableaux consists 
inn or presupposes an enumeration of possible counterexamples. The essential point 

43Brieff  Beth G. Hasenjaeger, 8 februari 1955. 
4i l (Hilbertt & Ackermann 1928). Wilhelm Ackermann, 1896 1962. 
47(Kleenee 1952a). 
488 In het hoofdstuk over de definitie-theorie is al ingegaan op de pogingen van Tarski om 

anderenn op zijn wijze semantiek te laten bedrijven. Overigens stond Beth met zijn bezigheden 
niett volledig buiten de lij n van onderzoek. De bekendste volled igheidsbew ij zen construeren 
modellenn langs syntactische weg (Gödel. Henkin). 

49(Geutzenn 1935a). p. 180 
5 0Citaatt uit brief Beth H.L. Gelernter, 19 januari 1958. Cursivering door mij . 
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isis that, if a proof is possible, then the semantic tableau itself is a proof in a certain 
formalformal system F. In certain special cases, and especially in the case of sentential logic, 
wee can say more. If a proof is possible and if we are not satisfied with a proof in F 
butt require, for instance, a proof in PM5 1, then we can, without even constructing the 
semanticc tableau, by simply expecting the formula X to be proved, give an exhaustive 
enumerationn of those formulas which could be used as substituends for an application 
off  the axioms of PM. Of course, some substituends will be unreasonable. The number 
off  substituends can be substantially reduced if the axiom system of PM is replaced by 
aa more suitable one, and still more if we add to the axioms a few formulas which are 
provablee (you also do not require your axioms to be independent)." 

Dee regels voor tableau-reductie geven, geformuleerd als regels voor tableau-
sequenten,, een systeem dat veel lijk t op Kleene's G3-systeem, met als voorname 
eigenschap:: alle regels zijn inverteerbaar, d.w.z. een conclusie geldt d.e.s.d.. als 
elkk van de premissen geldt onder een interpretat ie. Tableau-sequenten zijn 
handigg voor de metatheorie, maar omslachtig in de praktijk wegens herhaling 
vann formules. Een voorbeeld is voor dit geval handiger dan een moeizame 
formulering.. Neem wederom het zich sluitende tableau voor de formule van 

Peircc. . 
((A((A -> B) -> A) -> A stap 1 

(A-t(A-t B) -+A A stap 2 
AA -t B A \ stap 3 
BB stap 4 

Nuu gaat men laag voor laag in het tableau van boven naar beneden, en schrijft 
menn per stap alle formules op; | wordt vervangen door =>, dus A | T wordt 
tott A => F, zoals vroeger besproken. Vanwege later gebruik nu een nieuw 
voorschrift:: 52 expansie vanuit het midden (j , respectievelijk . 
Notatie:: F :=  ((A —ï B) ->  A) -» A en G :=  (A -  D) -> A: in vet: de nieuw 
ontstanee formules. De formules in vet corresponderen precies met de getoonde 
formuless in het bovenstaande tableau. 

=>=>  ((A -»  B) -> A) -» A stap 1 
^ _ _ ___ (A -» B) -» A =fr A,F stap 2 

GG =>  A -> B, A, F G, A => A, F stap 3 
G.AG.A =*> B.A^B.A, F stap 4 

6.2.22 Beths eisen 

Nuu de tableaus en de sequenten de revue gepasseerd zijn is het mogelijk om 
opp 'structurele' eigenschappen en andere regels in te gaan. Met behulp van de 
tableau-sequentenn kan men nu overgaan op de drie eisen waaraan volgens Beth 
zijnn semantische tableaus moeten voldoen.5"1 

1.. De afsluiting van een semantisch tableau mag niet afhangen van de re-
latievee orde, waaraan de formules t i jdens hun reductie worden onderwor-
pen.. Di t correpondeert volgens Beth met resultaten van Curry en Kleene 

5 1PM:: Russells 'Principia Mathematica'. 
52Di tt wordt niet door Beth voorgeschreven, maar door mij, 
5 3Ms.. Beth, Logic as based on common sense — (Beth 1960a). 
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mett betrekking tot de permutat ieerbaarheid van de regels voor Gentzens 
systemenn LK en LJ. 

2.. Men moet laten zien, dat als de tableaus voor de sequent A*  =>  T*,A 
enn A**,A =ï V"*  gesloten zijn, dit ook het geval is voor het tableau voor 
A* .. A* *  _̂  r * , r * * . Di t correspondeert met Gentzens Hauptsatz voor LK 
enn LJ. 

3.. Men moet bewijzen, dat als 4̂ een logische identiteit is het tableau voor 
dee sequent 0 =>  A gesloten is (dit is volledigheid in de gebruikelijke zin). 
Eenn verzwakking van punt 3 is de stelling van Herbrand. 

Volgenss Beth zijn bij 

oo het laten vallen van de eis van eindig bewijs de eisen 1, 2 en 3 gemakkelijk 
tee verkrijgen. 

oo evenzo bij de eis van eindig bewijs 1, 2 en daarbij eis 3 in verzwakte vorm 
(Herbrand). . 

Dee genomen reductie-stappen tijdens het afwikkelen van een tableau mogen geen 
invloedd uitoefenen op het al dan niet sluiten van een tableau, hoe ingewikkeld 
menn het tableau ook maakt. Anders zou volgens Beth het machinale aspect 
verlorenn gaan. Per stap moet men een vrij e keuze hebben. Hiertoe week Beth 
aff  van Kleene's G3, in het bijzonder met betrekking tot de behandeling van 
dee disjunctie-operator V.54 En in Beth (1962a)55 heette het: "From the very 
naturee of valuation problems it follows that for the final result it docs not 
mat terr in what relative order the various formulas [... ] are singled out to be 
'' treated* under the reduction schemata. Secondly, [... ] all reduction steps are 
reversible." reversible." 

Blijf tt zo langzamerhand over het geven van een volledigheidsbewijs. Di t zal 
dee lezer hier onthouden worden. In een later stadium zal daar bij de besprek-
ingg van de Beth-modellen, die toch ook op semantische tableaus berusten, op 
wordenn ingegaan. 

6.2.33 Resultaten 

Tab leauss bi j  eenvoud ige bew i j zen 

I nn het begin van dit hoofdstuk is al de eenvoud van de tableaus genoemd. Ook 
kunnenn bewijzen van stellingen vereenvoudigd worden. Di t zijn niet alleen voor-
delenn bij de technische ontwikkeling, Beth had ook een ideële motivatie. 

Bethh hechtte er groot belang aan om de voordelen van de logica maatschap-
pelijkk zo breed mogelijk te spreiden. Dit hing niet alleen samen met het ver-
strekkenn van onderwijs, maar ook niet het totale maatschappeli jke verkeer.56 

54Brieff  Beth P. Lorenzen, 1 februari I960, brief P. Lorenzen Beth, 5 februari 1960, 
(Kiet).. Paul Peter Wilhelm LOrenzen, 1915 - 1994 

5 5(Bethh 1962a) p. 15 (.4), cursief door Beth. 
5tiBrieff  Beth P. Bemays, 3 mei 1955; "Die grössten Vorteile liegen m.M.n. auf philosophi-

schemm und didaktischem Gebiet. Man braucht nicht anfangs formal vorzugehen und erst 
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Di tt is gezien zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog niet vreemd. Verbrei-
dingg van logisch inzicht bood wellicht een werktuig om onzindelijke, gevaarlijke 
off  gedegenereerde denkbeelden te ontmaskeren. Beth is voorzover ons bekend 
dee enige Nederlandse logicus die op dit terrein minstens één resultaat geboekt 
heeft,, namelijk het corrigeren met enkele van zijn, Beths, logische geschriften 
vann de vroegere denkbeelden van een aanvankeli jk in Scheveilingen en later in 
Bredaa gevangen gezette oud-SSer.57 

Bethh meende in de systemen van Gentzen de meest natuurlijke vorm van 
redenerenn te herkennen. Zijn vereenvoudiging van Gentzen en zijn beslissings-
methodee konden derhalve goede diensten bewijzen bij het verdere onderzoek 
naarr het redeneren en het 'denken'. Ook binnen de filosofische context was het 
mogelijkk deze inzichtelijke methode te gebruiken om filosofen zindelijk te maken. 
Volgenss Beth zijn tal van filosofische problemen met behulp van deze betrekke-
lij kk eenvoudige methode aan te vat ten. Zelf bracht hij dit met verschillende 
studiess in de prakt i jk.58 

Bethh propageerde de tableaus met de claim dat zij bijdragen aan de ver-
snellingg en vereenvoudiging van een aantal bewijzen van stellingen (en dit ook 
gerelateerdd aan die van Gentzen). Wi j noemen hier in het bijzonder zijn in-
spanningenn ten aanzien van Gentzens 'Hauptsatz ', de definitie-stelling en de 
interpolatie-stell ing. . 

Err is nog een ander onderscheid met Gentzen. Bij Gentzen gaat men niet 
zoalss bij Beth van willekeurige formules uit. Men moet de formules eerst terug-
brengenn tot equivalenten in normaal vorm. Beth was hierin niet de eerste, Her-
brandd ging hem voor. 

Inn 1954 vond P. Bernays nog, dat de Stelling van Herbrand als de cen-
tralee stelling van de elementaire logica gezien kon worden.59 Moeilijkheden bij 
Herbrandd werden al door Gentzen geconstateerd, maar door hem niet alleen. 
Bernayss merkte m.b.t. Beth (1950) al op: 60 

"Dasss Sie den Herbrandschen Satz so eingehend besprechen. ist sehr begrüssenswert. 
Nurr haben Sie gar nicht erwahnt, dass für diesen Satz ausser dem ursprünglichen 
Herbrandschenn Beweis — von dem ich zweifie, ob ihn irgend jemand bis zum Ende 
hatt genau verfolgen können61 neuerè Beweise gegeben worden sind: der eine aus 

nachtraglichh eine Recht fertiguug geben, man kann inhaltlich anfangen und darm mehr oder 
wenigerr experimentierend den formalen Gesichtspurikt einführen." Zie ook de door Beth 
samengesteldee wervende tekst op de omslag van zijn vertaling van Tarski's Introduction to 
logic. logic. 

5 7I nn de eerste instantie vanwege lezing door A. Ullmann van Beth (1951a). UUuiann schreef 
inn een correspondentie met Beth zijn verdomming en goedgelovigheid in de propaganda vooral 
toee aan het indertijd door hem bezochte onkritisch type school, namelijk het klassieke gym-
nasium. . 

58Al ss voorbeeld hiervan vindt men in het hoofdstuk over deductieve tableaus Beths bew-
erkingg van het probleem Locke Berkeley.; George Berkeley. 1685 -1753 

59(Bernayss 1954). 
60Brieff  P. Bernays - Beth, 2 september 1950, (Zurich). B. Dreben en J. Denton hebben in 

19666 en later Herbrands Recherches uit 193Ü aangevuld en verbeterd. 
611 Ook Beth had daar moeite mee, zie de brief Beth G. Kreisel, 1 augustus 1958: "As to 

Herbrand,, I never succeeded in understanding more than a part of his writings." 
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demm allgemeinere Gentzenschen Teilformelsatz. der ja an sich ein wichtiges Theorem 
derr theoretischen Logik ist der Beweis für diesen 1st übrigens kürzlich durch Herrn 
Schuttee vereinfacht worden —, der andere mit Hilfe des 'ersten ^-Theorems' (in seiner 
erweitertenn Fassung), welcher in den Grundlagen der Mathematik II ausgeführt ist." 6~ 

Eenn belangrijk punt voor Beth was zijn vereenvoudiging van het bewijs van 
dee Gentzens Hoofdstelling ( 'Hauptsatz ' ). Dit werd door hem als volgt aan 
Kleenee gemeld: 63 

"II  have more fully established the connections between semantic tableaux and deriva-
tionss in Gentzen systems. Actually, closed semantic tableaux can be read (or rewrit-
ten)) both as derivations in one specific L (sequenten) system (substantially, your 
systemm G3, though permitting any number of formulas in the succedent in the in-
tuitionisticc case) and as derivations in one specific N (natuurlijke deductie) system. 
Thesee derivations automatically have any such convenient properties as described in 
'Hauptsat2',, 'TeUformelnsatz'. and 'erweiterter Hauptsatz'. The 'erweiterter Haupt-
satz'' is obtained in a form which also applies in the intuit ionistic case. I t seems 
too me that the method of semantic tableaux entails a far-reaching simplification of 
metamathematics.. For instance, the 'Hauptsatz' is treated as follows. 
Definition.Definition. A closed formula C is said to be eliminable whenever, for any A\, . . .. 
Aj,Aj, Aj + i, . . ., .4m,i?i> .. . ; Bk,Bk + i, . .. , Bn , the closure of the tableaux for A\< 
...... , Aj =>  C. B\. ..., Bk and for C, Aj + i, . . .. Am => Bfc + i, , Bn entails the closure 
off  the tableau for A\...., Am =? Bi,..., Bn. 

Theorem.Theorem. Every closed formula C is eliminable. The proof is by a straightforward 
recursionn on the construction of X. It is, substantially, the proof given by Gentzen. 
butt it no longer requires any inventiveness." 

Parafraserend,, en met behulp van Beth (1962a) kan men dit als volgt samen-
vat ten.. Aangenomen, voor elke sequent A => A bes taat er een semantisch 
tableau.644 Stel dat men voor de tableau-sequenten A =>  A en A, A  A —> B 
geslotenn tableaus kan construeren, dan bestaat er ook een gesloten semantisch 
tableauu voor de tableau-sequent A => £7.65 

Enn nu de definitiestelling. Al s men de interpolatiestell ing voor de elementaire 
logicaa heeft, dan heeft men ook de definitie-stelling en de 'joint consistency". 
Hierr zal alleen op de interpolatie-stell ing worden ingegaan d.in.v. een 'abst ract' 
vann Beths voordracht A proof of Craig 's lemma by means of semantic tableaux.m 

t i2Grundlageiii  der Mathematik II : (Hubert he Bernays 1934), tweede deel uitgekomen in 
1939. . 

6:jBrieff  Beth S.C. Kleene, 15 april 1956. 
ü 4(Bethh 1962a), p. 123, stelling la. 
G5(Bethh 1962a), p. 53. p. 129-131. i.h.b. stelling 20. 
ü t iCitaatt uit ins. E.W. Beth, A proof of Craig's Lemma by means of semantic tableaux, 

wordtt vermeld (short, communication, p. xvii ) als abstract in Proc. of the Int. Congress of 
Mathematicians.. (14 21 augustus 1958), ed. J.A. Todd. Cambridge (U.P.), I960 maar volgens 
p.. vii (preface) afgedrukt in aparte uitgave van abstracts, die onder de deelnemers verspreid 
is.. Ms, E.W. Beth. Semantische Tafeln und ihre Anwendung tm klassischen Prddikatenkalkul, 
Kolloquiumsvortrag.. Institut für Mathematische Logik und Grundlagenforsclmng, Universitat 
Munsterr (Westfalen). Freitag 24. Januar 1958, 16.30 18.00, pp. 2 5, en voorbeeld (p. niet 
benummerd).. Beth (1962a). pp. 158 161. De methode m.b.t. Craigs lemma is vergelijkbaar 
mett die in Beth (19596). p. 289-290. 
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"Lett us suppose the semantic tableau T for the sequent A', A, A" => T (where -A is a 
closedd formula and A'. A" ,T are sequences of closed formulas) to be closed. 

Thenn we construct a formula A* which represents the strength of the formula A 
inn the tableau T as follows. We first consider a subtableau T' of T which does not 
splitt up and whose closure must thus be due to the appearance of equiform formulas 
XX both left and right. 

oo If both formulas X arise from .4, then the strength of A in T' is contradiction; 
oo if only the left formula X arises from A, then its strength in T is A'; 
oo if only the right formula X arises from A. then its strength in T' is ->X; 
oo and if none of the formulas X arises from A, then it strength is tautology. And 

soo on. 

I tt is easy to show that the tableaux for the sequents A' , A*, A" => T and A =?> A* are 
closed." " 

V o o r -- en n a d e l en 

Bijj  de methode ran het tegenvoorbeeld begint men niet een formule (zeg A) als 
onwaarr aan te nemen. Men zoekt dan een bedeling voor de atomen die A onwaar 
maak t.. Stel A is van de vorm cA of cAxA2 (c een unaire of binaire logische 
operat ie,, hier in prefix-notatie), dan wordt de vraag naar de bedeling voor de 
a tomenn van A herleid tot de corresponderende vraag (vragen) voor Ax (A\ en 
A>.A>. Zo gaat men door tot men bij de atomen ui tkomt. Deze reductie-methode 
probeertt a.h.w. minimale condities op de gezochte bedeling op te sporen; men 
hoeftt niet alle mogelijke bedelingen de revue te laten passeren. 

Eenn voorbeeld van een tijdrovender onderzoekingsmethode bestaat uit het 
gebruikk van de waarheidstafels. Bij de methode van de waarheidstafels gaat rnen 
allee mogelijke bedelingen af tot men op een bedeling stui t, die de formule onwaar 
maak t.. Voor geldige formules houdt dit in, dat men echt alle bedelingen moet 
aflopenn voor men een oordeel 'waar' kan vellen. Di t vergt in vele gevallen meer 
werk.. (Er bestaat echter een versnelde waarheidstafel-methode, die dichter bij 
dee tableau-methode staat.) Tableaus worden steeds onoverzichtelijker (ook wan-
neerr men de kortst mogelijke constructie voor een geldigheidsprobleem gebruikt) 
naarmatee het probleem ingewikkelder wordt. Di t hebben tableaus gemeen niet 
waarheidtafels. . 

Eenn snelle afhandeling van een tableau gaat vooral op, indien men bij de 
samenstell ingg van het tegenvoorbeeld op de meest slimme wijze te werk gaat. 
Indienn niet, dan kan uien met een enorme sleep aan subtableaus blijven zitten, 
off  vanwege onjuiste constantenkeuzen een enorme toename aan formules. Beth 
geeftt slechts leidraden voor het op een zo eenvoudig mogelijke manier door-
worstelenn van een tableau-constructie. Er zijn geen voorschriften hiertoe. Dit 
laatt hij na om daarmee niet het machinale aspect te doorkruisen. 

Err zijn vereenvoudigingsmiddel en. Men kan bijvoorbeeld aangeboden for-
muless handzamer maken door hanteerbaardere equivalenten van die formules 
inn te zetten. Men denkc aan het brengen van formules in een normaalvorm, 
Skolein-vonnn of het toepassen van Herbrand-domeinen. Wel rnoet worden opge-
merkt,, dat in het nog later te citeren Beth (1960a), p. 284 onder punt 2 de effec-
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t ivitei tt van een methode juist afgewogen wordt tegen het gebruik van dergelijke 
hulpjes.. Beth ging er prat op een algemene theorie te hanteren, en niet zoals 
Gentzenn bij zijn aangescherpte hoofdstelling, zich te beperken tot formules in 
eenn normaalvorm. Bovendien had dit zijn voordelen volgens Beth in 1955: 67 

Diee Vermeidung des Übergangs nach gewissen Normalformen hat den grossen Vorteil, 
dasss das Verfahren sich in dieser Form auch für die intuitionistische Logik verwen-
denn lasst. Obgleich mir dies noch nicht ganz klar ist, glaube ich doch, dass ir-
gendwelchee Möglichkeit existiert, aus den semantischen Tafeln auch die intuitionis-
tischee Zulassigkeit gewisser Schlüsse in einleuchtender Weise abzulesen." Bcth ging 
niett vooraf vereenvoudigingen toepassen, maar deed dit ti jdens liet doorlopen 
vann het tableau: ti8 "In der klassischen Logik möchte ich die 'regie de passage' erst 
auss der Tafel ablesen und sie erst dann zur Vereinfachung des Verfahrens anwenden. 
Dasselbee gilt sogar fiir  den modus ponens und für andere derartige Umformungen." 

Doorr het voorgaande wordt men als vanzelf op de kwestie van het kortste 
tableauu gebracht. Per te testen formule bestaat er een groep tableaus, die alle 
dezee test uitvoeren. Deze tableaus hoeven niet van eenzelfde ingewikkeldheid te 
zijn.. Stel, dat men uit zo een groep een tableau heeft. Kan men dan vanuit dit 
tab leauu met een mechanisch procedure een kortere vinden en na op deze wijze 
langg genoeg doorwerken, de allcrkortste? 

F o r m u l e r i n g enn geïnspireerd door  tab leaus 

Dee grondvorm van Beths tableaus is een boom. Een boom is een niet-cyclische 
graaf:: men kan een al een keer doorlopen punt niet voor een tweede keer door-
lopen.. Di t wil niet zeggen, dat men bij tableaus geen cyclische herhalingen 
kent;; een al voorgekomen situatie kan zich vele malen, jazelfs zonder ophouden, 
lineairr geordend herhalen. 

Eenn boom heet eindig vertakkend als onder elke knoop er een eindig aantal 
directee vertakkingen te vinden zijn (hier beperkt uien zich tot duale vertakkin-
gen).. Een boom of een tak heet eindig, als hij een eindig aantal knopen heeft. 
König'sKönig's lemma: Een eindig vertakkende boom, die toch oneindig is, moet een 
oneindigee tak hebben. Men kan al oneindige bomen hebben door een potentieel 
oneindigee tak vanwege quantor-afbraak niet inzet van steeds nieuwe constanten. 

I nn sommige metastellingcn, en onder zekere beperkingen in zijn intuitionis-
tischee modellen, gebruikte Beth al de grondvorm van de boom. De formules 
werden,, per knoop één, aan de takken gehangen. Men kan er bovendien topolo-
gieënn mee construeren Twee voorbeelden: met de verzameling van alle takken 
vann een boom als punten van de ruimte kan men een boom-topologie vormen. 
Eenn andere benaderingswijze is door middel van de B ai re-ruimten als verza-
melingenn van (al dan niet) oneindige rijtjes natuurli jke getallen, waartoe de 
takkenn van een gekozen valuatic in aanmerking komen.69 Beide voorbeelden 

ti7ti7BriefBrief Beth - P. Bernays. 3 mei 1955. 
yöBrieff  Beth - P. Bernays. 3 mei 1955. 
ü9Baire-ruimten:: de Cartesiaanse product-ruimte A'xA' , ofwel de verzameling van oneindige 

rijtjess natuurlijke getallen. De topologie is gebaseerd op de Tychonoff-topologie. Zie verder 
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komenn in de loop van dit werk aan bod.70 Ook voor de stap van het gebruik 
vann semantische tableaus voor klassieke logica naar dat voor intuïtionistische 
logicaa was een modellering van de bomen van belang. Voor het klassieke geval 
bleeff  men de moeilijkheid van het een beroep op oneindigheid moeten doen 
behouden.. Dit had zijn weerslag op de volledigheidsbewijzen. Hierop werd al 
ingegaann in Beth (1955a); "in those cases, in which the (tentative) construction 
off  a semantic tableau involves infinitely many steps, there is always a suitable 
counter-example1'' en "In this connection a difficult y arises, as an infinit e tableau 
mayy present infinitely many splitt ings and infinitely many closures; however the 
requiredd proof results from a familiar compactness argument." 

Hett was wellicht handiger geweest als Beth zelf al systematischer gebruik 
hadd gemaakt van voorstellingen in de vorm van bomen bij het opzetten van 
zijnn tableaus. Hij deed dit echter niet, sommigen van zijn opvolgers wel. In Lis 
(1960)) werden in navolging van Beth bomen geïntroduceerd met daarin knopen, 
waaraann per knoop één formule werd opgehangen. Lis voorzag de formules 
vann een kenmerk + (formules van Beths linkerzijde) of — (formules van Beths 
rechterzijde).711 Bowen (1979) gebruikte een andere voorstelling: de tableaus 
werdenn tot op zekere hoogte als bomen getekend, maar wel met ruimtelijke 
opdelingg in links en rechts voor de karakterisat ie voor waar of onwaar. De 
methodee van Bowen is in dit geschrift gebruikt: iets gemakkelijker leesbaar dan 
bijj  Beth, maar toch niet al te zeer daarvan afstand nemend. All e methoden 
gevenn formeel even goed de tableaus weer, alleen het praktische gebruik bepaalt 
dee keuze. 

6.33 Prioriteitskwesties 

6.3.11 Verwante systemen 

Dee op de methoden van Gentzen geënte tableaus kennen een aantal varianten, 
diee tot op zekere hoogte op elkaar lijken. Ook hier gaat de wetenschapsfiloso-

(Engelkingg 1989). 
7 0I nn ms. Beth, Logic as based on common sense, p. 7 (ofwel {Beth 1960a), pp. 285-286); 

Bethh vond, dat de topologische volledigheidsresultaten voor intuïtionistische propositi one Ie 
logicaa door Tarski en voor de intuïtionistische elementaire logica door Mostowski en Ra-
siowaa verbeterd kunnen worden in zoverre dat alle te benutte topologische ruimten gesloten 
deelverzamelingenn van het Cantor-discontinuum zijn. 

71Li ss had veel later 'navolgers', waaronder Smullyari (1968) en Fitting (1969). In plaats van 
++ en — gebruikten zij T en F — soms wordt ook in onderliggend geschrift hiervan gebruik 
gemaaktt om kort de waar- of onwaar-plaatsing van een formule te omschrijven. Volgens 
Fit t ingg (1996), p. ix, was Lis (1960) voor lange tijd niet bekend (in de eerste druk van Fitting 
(1996)) uit 1990 komt Lis nog niet voor). Misschien niet voor Fitting, maar wel voor Beth: 
inn Beth (1961c) werd op p. 19 Lis (1960) al vermeld. Hieraan werd door Beth verder geen 
aandachtt besteed: het bleef gesleutel in de marge, wat Fitt ing c.s. ook mogen beweren (dit 
i.t.t.. Lis, die zijn manier van noteren niet als een ontdekking van de tableaus presenteerde. 
maarr als een handige manier om vanuit Beths methode aan deducties te komen). 
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fischefische en wetenschapssociologische Wet van de Welriekende Viooltjes op.72 De 
prioriteitenstri jdd gaat in deze vooral tussen K.J.,7. Hintikka en Beth: 73 

"L aa methode de deduction sera la methode des tableaux sémantiques; cette methode, 
quii  constitue une nouvelle version des systèmes NK et LK de Gentzen. fut décrite 
indépendammentt par E.W. Beth (1955). K.J.J. Hintikka (1955). Kanger (1957) et 
Schuttee (1956);' 

Doorr de schrijver zal worden voorbijgegaan aan claims, die gelegd worden 
ornn C L . Dodgson (Lewis Carroll) met zijn waarheid zoekende bomen ergens 
i nn dit verband, en wel aan kop van de rij belanghebbenden, te plaatsen.74 Er 
wordtt in Beth (1960a), p. 284, opgemerkt: 
"Thee [.. .] method of semantic tableaux is one among several devices which have been 
offeredd as substitutes for the more conventional axiomatic treatment of elementary 
logic.. The origin of these devices is found in Herbrand:s ideas, and we may point to 
Gentzen'ss systems NK and LK and to the Hubert-Bernays theory of the e -symbol 
ass early representatives. More recent contributions are those by Craig, Guillaume, 
Hintikka,, Kanger, Kripke. Quine and Schutte." 75 

Bethh (1960a), p. 284, gaf een aantal regels om deze systemen met elkaar te 

vergelijken: : 
"Ann evaluation of the efficiency of these various systems can be based on the following 
considerations. . 

1.. Simplifications in the proofs of more profound metamathematical results. 
2.. The avoidance of reduction to prenex and other normal forms. 
3.. The degree to which Gentzen's subformula principle is brought into effect. 
4.. The possibility of an adaptation to the requirements of modal logic, intuitionistic 

logic,, and many-valued logic.'1 

Volgenss Beth boekt zijn semantische tableau-methode resultaat op alle boven-
s taandee punten — en de methode van hemzelf vond hij dan ook de beste. 

6.3.22 Beth versus Hintikka 

Zoalss al vermeld werden de eerste semantische tableaus uit 1954 van Beth pas 
vri jj  laat in 1956 uitgegeven, heel vervelend voor de prioriteitenstri jd. Zijn di-
rectee concurrentie bestond uit Hintikka (1955). Wel begon Beth eveneens in 
19555 zijn tableaus te presenteren, o.a. in Beth (1955a) en Beth (19556). Mede 
doorr het rondzenden van liet manuscript voor Beth (19556) kreeg Beth het 
volgendee antwoord van W.V.O. Quine: 6 

7;iC)okk wel Maartsche Viooltjes of Blauwe Wilde Violen (België) genoemd. Ala er één is, 
dann zijn er meer. 

7 aE.W.. Beth, Observations sur un projet de recherche [Euratom-contract]: dit ms. is gezien 
dee in de tekst vermelde data niet vóór 1961 samengesteld. 

744 Zie de inleiding van Bartley (1977) voor de te leggen relatie tussen Dodgsons logica en de 
lateree methoden, waaronder die van Beth. C L. Dodgson. 1832 1898. 

"Qu inee (1955). In zijn voorstudie - tot Beth (1960a) 'Logic as based on common 
sense",, ms. p. 4, vermeldde Beth nog verder: Copi. Fitch, Popper, Stanley en Symonds niet 
Chisholm. . 

7fiBrieff  W.V.O. Quine Beth. 2 juni 1955. In dit verband zijn nog van belang Beths 
antwoordd in de brief Beth W.V.O. Quine. 7 jul i 1955 en de brief Beth K.J.J. Hintikka. 7 
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"II  have read 'Semantic entailment and formal derivability' with interest, and am for-
wardingg it to Alfred with a copy of this letter.77 An evident virtue of your method is 
thatt it cuts both ways, producing proofs of validity and non-validity. In this respect 
yourr method is like some recent work of K.J.J. Hintikka, particulary 'Form and Con-
textt in Quantification Theory;

; which appeared as part of a publication entitled 'Two 
paperss on Symbolic Logic' and constituting Fascicule VIII , 1955, of Acta Philosophi-
caa Fennica. Much of Hintikka's theory appeared earlier in a less elegant form in his 
distr ibutivee Normal forms in the calculus of predicates', Acta Philosphica Fennica. 
1953.. He seems to have anticipated your ideas very considerably, even your trees; see 
pagee 47 of the work last mentioned." 

Volgenss Beth kon als volgt de loop van zijn bezigheden beschreven worden: 

"It 799 is a sequel to a series of papers published in 1951 and subsequent years. In my 
lecturess at the Sorbonne (Spring 1954),80 I summed up what was available at that 
moment.. However I felt that something was lacking which, eventually, would simplify 
thee whole construction to a considerable extent. Only after the ms. has been sent 
too the publisher, 1 found out (last November or December) how to fil l the gap by 
constructingg a semantic tableau and transforming it into a formal derivation. So I 
decidedd to add a brief postscript to my ms. [.. . ] and to discuss the semantic tableaux 
moree thoroughly in a separate memoir." 

Hintikkaa bracht er het volgende tegen in: 82 

"Perhapss I am allowed to tell you that I was aware of the main features of the approach 
subsequentlyy carried out in Form and Content as long back as 1952. In particular, I 
wass aware of the fact that an unsuccessful model set construction may be converted 
intoo a formal disproof (This is witnessed by the remarks at the end of the paper on 
sententiall  logic). At the time, however, I was unable to write a longer paper on the 
subject.. [.,.] Thus it was not until late 1954 that I could start working out my ideas 
inn more detail." 

Bovenstaandee laat zien, dat Beth niet veel eerder dan Hintikka met een 
soortgelijkee vereenvoudigings- en beslissings-methode kwam. Beiden waren in 
dezelfdee tij d op het idee gekomen, beiden publiceerden op hetzelfde moment en 
onafhankelijkk van elkaar. Dit feit werd ook door Beth in een al eerder gegeven 
citaatt geboekstaafd. 

jul ii  1955. 
77'Alfred':: Alfred Tarski. 
78Brieff  Beth - K.J.J. Hintikka, 12 juli 1955. 
7 9(Bethh 19556). 
8 0(Bethh 19566). 
8 1'gap':: zie het al geciteerde deel uit een brief van Beth aan Hasenjaeger van 8 februari 

19555 over het splitsen van kolommen. 
a2Brieff  K.J.J. Hintikka Beth, 20 juli 1955, (Korso). 
8 3Nadatt Beth up deze wijze van het werk van Hintikka op de hoogte was gesteld voegde 

hijj  aan het op uitgeven staande Beth (19556) nog een postscript, pp. 340-341, gewijd aan 
Hintikkaa toe. 
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6.3.33 Hintikka's model-verzamelingen 

Bijj  generalisaties van semantische tableaus steunende op verzamelingen verkri-
jgtt men formuleringen, die in grote mate overeenkomen met de 'rnodel set'-
incthodee in Hintikka (1955). Hintikka keek niet alleen naar elementaire logica, 
maarr t rachtte daarnaast een logica met typen aan te vat ten en deze laatste 
doorr middel van een geschikte vertaling onder te brengen bij een tweede orde 
logica.84 4 

Hintikkaa construeerde een model, zeg M. Ai wordt bepaald door een uni-
versum,, een afbeelding van de individuele constanten en van de predicaten. Nu 
iss het mogelijk om 'waar' in het model te definiëren voor een formule.85 Men 
heeftt een verzameling formules M, de model-verzameMng, die alle in een gegeven 
modell  M. ware formules omvat — en omgekeerd, elke rnodel-verzamel ing heeft 
eenn model waarop de formules van die verzameling waar zijn. (Een vorm van 
dee volledigheidsstelling.) 

Hintikkaa hanteerde twee soorten model-ver zamelingen: de model-verzame-
lingenn en de sterke model-verzamelingen. Hiertoe diende de volgende overwe-
ging:: Een model kan oneindig zijn, een formule-verzameling eveneens. Kennis 
heeftt men slechts over de eindige fragmenten. Daarom ging Hintikka de voor-
waardenn C van zijn definitie van sterke model-verzameling in twee groepen 
splitsen:: groep Ca en groep Cb. Hintikka's omschrijving van het begrip 'model-
verzameling'' wordt beperkt tot de halve definitie, namelijk de groep Ca. Als 
volgtt beschreef hij dit aan Beth: 86 

"Thee very novelty [... ] of the notion of a model set lies in the fact that a model 
sett need not be complete (maximal). A consistent and complete set of formulae is 
characterizedd by the conditions C of Form and Content [...]; 87 but a model set need 
onlyy satisfy one-half of these conditions, viz. the conditions Ca. It is only due to this 
factt that one can adhere to the subformula principle when constructing a model set." 

Dee voorwaarden voor C, Ca (= CaO — Ca4) en Cb (= CbO — Cb4) behelsden 
dee volgende punten. Er dient te worden opgemerkt, dat de Ca-condities van 
complexx naar eenvoudig, de Cb-condit ies van eenvoudig naar complex gaan. 

CaOO (consistentie) Als i e M , dan ->A £ M. Met als correspondent in de andere 

afdelingg CbO: Als A £ M, dan ^,4 € M. 

C all  Al s A A B € M, dan A € M en B e M. Met corresponderend Cb l: Als 
A,BA,B GM, dan A A B € M. 

8 4Aann Hintikka's logica met typen zal hier worden voorbijgegaan. 
ö5Ziee (Hintikka 1955), TO T4, pp. 22 23. 
8üBrieff  K.J.J. Hintikka Beth, 20 julï l955, (Korso). Met deze brief reageerde Hintikka 

opp de in het postscript van Beth (19556) aan Hintikka toegeschreven werkwijze, waarbij een 
consistentee formule-verzameling uitgebreid wordt naar een volledige en consistente 'normale' 
verzameling.. De techniek hiertoe was volgens Beth al ontwikkeld door G. Hasenjaeger en 
L.. Henkin en volgens hem a! beschreven in Beth (19516). Die volledige (maximale) en con-
sistentee verzameling was volgens Hintikka nu net niet de bedoeling. In zijn brief (Beth 
K.J.J.. Hintikka, 22 jul i 1955) gaf Beth hierin Hintikka gelijk. 

8 7C:: de sterke model verzameling die voldoet aan CÜa C4a en aan COb C4b. 
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Ca22 Als i V i ï e M , dan A e M of B 6 M (of A, B e M). En Cb2: Al s A G M 
off  B € M (of A, B e M), dan A V I? e M, vooropgesteld dat alle individuele 
constantenn van A V B in de formules van M optreden. 

Ca33 Als 3xA 6 M, dan A{ajx) G M voor een a. Met corresponderend Cb3: Al s 
A{ajx)A{ajx) € M voor een a, dan 3xA € M. 

Ca44 VxA € M dan A{ajx) € M voor elke a optredende in de formules van M.88 

Tee samen met Cb4: A(a/x) 6 M voor elke a optredende in de formules van 
MM dan VxA e M. 

Onderr Ca-regels treft men dus in tegenstelling tot de Cb-regels geen afsluiting 
onderr de operatoren aan. Men vormt CO — C4 door 'als . .. dan . . .' te vervangen 
doorr '. .. d.e.s.d. als . . . '. 

Eenn moeilijkheid (als men effectiviteits-cisen stelt, zoals hier gebeurt) bij 
dezee definitie vormt het vaak niet eindige karakter. Voor 'Al s A $ M, dan 
-iA-iA € M' (d.w.z. regel CbO) heeft men toch een beslissing te nemen niet behulp 
vann een overzienbaar eindig deel M* van M. Soms levert dit, er van ui tgaande 
datt dit soort systemen niet meer informatie oplevert dan er in is gestopt, ook 
moeilijkhedenn op. Eenzelfde geval treft men bij C4b aan. 

Elkee model-verzameling kan uitgebreid worden tot een sterke model-verza-
meling:meling: de volledige C. Volgens Hintikka is dit een niet-constructieve inbedding. 
Doorr alleen aan de groep CaO — Ca4 te voldoen heeft men volgens Hintikka te 
makenn met constructieve aspecten. Door Hintikka wordt vervolgens 'construc-
tievee aspecten' doorgetrokken tot ' intuïtionistisch aanvaardbare aspecten'. Bi j 
hett tegelijk voldoen aan CaO — Ca4 én aan CbO — Cb4 verdwijnt dit. 

Stel,, dat men een formule-verzameling M heeft. Men wil nu een model bij M 
hebben.. Men kan een model-verzameling — waarvoor dus een model bestaat — 
construerenn ten opzichte waarvan M een deelverzameling is. Di t gaat natuurl i jk 
alleenn op, wanneer M consistent is. Voor de construct ie van de M omvattende 
model-verzamelingg heeft men M zodanig aan te vullen, dat er nu wel aan de 
afsluitingsregelss C a l , . . ., Ca4 voldaan wordt. Dat houdt dan in, dat er nieuwe 
formuless moeten worden toegevoegd. Men krijgt nu de regels E l .1 — E4. Een 
voorbeeld:: Stel dat er iets mankeert aan het vervullen van Ca l. Dan heeft men 
dee situatie E l .1 met A A B € M, B € M en A £ M. In dit geval heeft men A aan 
MM toe te voegen. 

Menn heeft bij de E-regels ook een met de Cb-regels corresponderende groep 
regelss En l .1 — En4. Bijvoorbeeld: 

En l .11 ->(A A B) € M, ->A $ M, ->B € M, en ->A moet worden toegevoegd. 

En33 -<3xA 6 M, a t reedt op in een formule van M, maar ->A(a/x) $. M, dus 
-iA(a/x)-iA(a/x) moet worden toegevoegd. -iïxA € M,-iA(fr/x ) € M voor geen 
enkelee individuele constante 6, -^A(afx) voor een individuele constante a, 
diee niet in de formules van M optreedt, moet worden toegevoegd. 

Hintikka'ss A(a/x): a uniform voor x gesubstitueerd in A. 
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Volgenss Hint ikka89 zijn deze E-regels voor de constructie van model-verzaine-
lingenn in essentie hetzelfde als de regels voor de constructie van de semantische 
tableaus.. In het kort komt al het bovenstaande hierop neer: 

oo "Another requisite for our success is the fact that we interpreted all proofs of 
logicall  truth in a seemingly negative way. viz., as proofs of impossibility of 
counterr examples. This happened when we defined a set of formulae to be 
provablee if and only if the set formed by the negations of the members of the 
originall  set is inconsistent. 

oo "In our approach, one starts from the formula to be proved (or disproved). If 
ourr rules of model construction are read backwards, they correspond to the 
transformationn rules of the axiomatic approach."' 91 

oo "the 'calculus of natural reasoning' of Gentzen [,.. ] which is in this respect 
similarr to our approach rather than to the axiomatic method." " 

Dezee c i taten hadden van Beth kunnen zijn met betrekking tot zijn tableaus. 
Eenn combinat ie van Hintikka's model-verzamelingen en Beths tableaus treft 
menn voor het eerst in Smullyan (1968) aan. 

6.3.44 Intuïtionism e 

Hint ikka'ss claims voor zijn methode komen tot ui tdrukking in het volgende 
c i taat:: 93 

"Onee of the results of our investigation wil l be the fact that all the ordinary intuitive 
lawss of logic, properly interpreted, are reconcilable with the strictest construetivistic 
andd finitisti c point of view, including the disavowal of infinite domains of individuals 
ass closed finished totalities." 

Niett deze passage op zichzelf geeft aanleiding tot kritiek, maar wel de daar 
achterr liggende gedachte. Let bij het het citaat uit Hintikka (1955), p. 49, op 
' impossibil i tyy of counterexamples'. Dit gaat wel op voor klassieke logica, maar 
Hintikk aa wilde dit blijkbaar ook op die manier gaan gebruiken bij constructieve, 
intuït ionist ischee logica. Bovendien meende Hintikka, dat zelfs bij Beth een 
hangg te bespeuren was naar de regel 'elk indirect bewijs kan omgezet worden 
inn een direct bewijs'. Volgens Hintikka was dit overigens al door C S. Peirce 
geformuleerd.. 4 Beth zelf protesteerde ertegen als zou hij deze mening op alle 
terreinenn zijn toegedaan.95 Zeker was Beth deze mening niet toegedaan op het 
terreinn van de wiskunde en de intuïtionistische vorm daarvan. Volgens Beth kan 
menn niet zomaar begrippen als 'counterexamples' over gaan hevelen.96 

89Brieff  K.J.J. Hintikka Beth, 10 juli 1955, {Korso). 
90{Hintikk aa 1955), p. 49. 
91(Hintikk aa 1955), p. 47. 
92<Hintikkaa 1955), p. 47. 
93Hintikk aa (1955), pp. 16, 17) 
94Peirce:: Brief K.J.J. Hintikka Beth, 10 jul i 1955. (Korso). Peirce, Collected papers 2.612., 

d.w.z.. Ch, Peirce, Collected Papers, 6 Vol. (ed.Ch. Hartshorne, P. Weiss), Cambridge (1931 
1935).. Vol.11 (Elements of logic). 

95Brieff  Beth K.J.J. Hintikka. 12 juli 1955. 
9fiBrieff  Beth K.J.J. Hintikka. 5 november 1955 (?). 
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Tweee punten behoeven nadere aandacht, indien men het één en ander als een 
intuïtionistischh aanvaardbare beschouwingswijze wil voorstellen. In de eerste 
p laatss de constructie van de model-verzamelingen en in de tweede plaats de 
s ta tuss van het tegenvoorbeeld. 

Inn het begin werden door Hintikka de model-verzamelingen (de Ca-afdeling 
vann de C-voorwaarden) benadrukt. Het bi jbehorende model hoefde niet maxi-
maall  te zijn. Consistentie en volledigheid werd door de volledige C-voorwaarden 
afgedwongen.. De constructie van de model-verzameling of de semantische ta-
bleauss geeft voor een zekere formule aanleiding tot formuleringen als 'er is 
geenn model1, 'er is geen tegenvoorbeeld' of 'er is geen model, dat niet een 
modell  van een andere gegeven formule is'. Di t zijn volgens Hintikka toch 
well  intuïtionistisch aanvaardbare 'negatieve' bewijzen, alhoewel volgens hem 
intuït ionistenn in het algemeen om 'posit ieve' bewijzen vragen.yT 

Hintikka'ss voorwaarde C4b was volgens Beth intuïtionistisch zeker niet houd-
baar.. Intuïtionistisch neemt men volgens Beth een model niet als een 'gesloten' 
enn 'affe' totaliteit aan.98 Al s men nu een verzameling verkrijgt door een stap na 
s tapp constructie, dan is het onmogelijk, zelfs al heeft men alle formules A(a/x) 
aann de verzameling toegevoegd, om gedurende dat proces ook nog VxAx toe te 
voegen.. Men kan derhalve niet ran elkaar scheiden de formule-verzamelingen, 
diee wel, en de formule-verzamelingen, die niet aan voorwaarde C4b voldoen. 
Bovendienn moet men als men dit accepteert ook beide soorten modellen toe-
laten.. Volgens Beth heeft men derhalve een syntactisch bewijs van A =>  B 
tee interpreteren als ofwel 'er is geen tegcnmodel voor deze sequent' ofwel 'elk 
modell  van A is een model van B\ 

Voorr A =>  ->B houdt dit volgens Beth intuïtionistisch in, dat 'geen model 
vann A vervult I?' [ofwel: er is niet een model .A/f, ftA \= A en M. (= B], d.w.z. 
'elkk model van A met B vervult X\ Voor A, —>B => B houdt dit in, dat 'geen 
modell  vervult A tezamen met ~>B, derhalve A, ~>B =>A. V 

Volgenss Hintikka kan men stellen, dat als van te voren vereenvoudigingen 
geaccepteerdd worden zoals bij hemzelf, dat dan de Cb-regels overbodig zijn 
enn men niet alleen de Ca-regels uit de voeten kan. De vraag blijf t dan of de 
intuït ionistt de vereenvoudigingen accepteert. 

Hett verschil tussen Beth en Hintikka was volgens Beth, dat Hintikka de Cb-
regelss tracht te vermijden door zekere vereenvoudigingen van tevoren aan te 
nemen:: " Dit werd door Beth niet verder gespecificeerd. Hintikka werkte met 
voorwaardenn zoals op de groot te van de domeinen, etc. Beth daarentegen hield 
err geen enkele vereenvoudiging of voorwaarde vooraf op na1 0 0, maar gebruikte 
dee Cb-regels als de F(alse)-regels om de desbetreffende F(alse)-afdeling binnen 
zijnn tableaus te construeren. 

97Modell  niet maximaal, positieve/negatieve bewijzen: brief K.J.J. Hintikka Beth, 20 jul i 
1955,, (Korao). 

98Aff ee totaliteit: Brief Beth Hintikka, 22 jul i 1955. 
"Vereenvoudigingen,, Cb-regels als false-regels: Brief Beth K.J.J. Hintikka, 4 september 

1955. . 
100Afgezienn van de gebruikelijke zoals beperkingen op de inzet van constanten bij de elimi-

natiee van quantoren. 
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Menn kan zich afvragen in hoeverre de door Beth en Hintikka opgestelde 
systemenn en semantiek zich met extra voorwaarden lenen tot het weergeven van 
eenn intuïtionistisch aanvaardbare logica. Deze gedachte wordt nog eens extra 
inn de hand gewerkt doordat de hier bekeken systemen en semant iek opgesteld 
zijnn vanuit de door Gentzen en Kleene ontwikkelde intuït iomstische systemen. 

Zekerr Hintikka was van mening, dat zijn systeem voor het intuït ionisme 
bruikbaarr was. In verband daarmee trachtte hij indertijd een vertal ing van Beth-
tableauss in het systeem van hemzelf te vinden. Beth was het niet met Hintikka1» 
claimm ten opzichte van intuïtionistische logica eens. Een belangri jke rol in deze 
discussiee werd vervuld door Hintikka's regel C4b, of ook het gehele Cb-pakket. 
Maarr er was nog iets anders, een volgens Beth veel belangrijker obstakel: , 0 ' 
"Thee real difficulty is not, however, in this point of my paper as, after all, one 
cann simply copy the rules of Kleene's calculus G3. The real difficulty is connected 
withwith the. definition of the notion of an intuitionistic counter example" 
Stel,, dat men A =3> B heeft. Men heeft voor alle modellen A l , als A4 |= A, dan 
ookk -M |= B, ofwel semantisch (klassiek) dat er niet een model ,A4 gevonden 
kann worden met A4 \= A en M. ^ B. Volgens Beth gaat dit intuïtionistisch 
niett op.IG" In later tijd, in de Beth-modellen, wordt er, zij het onder een 
anderee vorm, wel van semantische tableaus niet tegenvoorbeeld ui tgegaan. In 
eenn eveneens later hoofdstuk, Beth-modellen, zal daar dan ook opnieuw op 
wrordenn ingegaan. 

101Bethh K.J.J. Hintikka, 5 november 1955 (?). Cursivering door mij . 
1CLii Brief" Beth K.J.J. Hintikka. 12 jul i 1955. 
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