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Hoofdstukk 9 
Implicatievee systemen 

"Es"Es kam nun cin anderes Bestreben hinzu. Dieses Bestreben ist darauf gerichtet, 
beiinbeiin Aufbau der Logik zunachst so ökonomisch wie nur möglich vorzugnhen. 
InIn diesem Sinne lasst man ja audi fast immer die Aussagenlogik der vollen 
PradikateulogikPradikateulogik vorausgehen. Wir gcheu in dieser Beziehung noch eineu Schritt 
weiter,weiter, indem wir der vollen Aussagenlogik die rein-implikativc Logik voraus-
gehengehen lassen, und schliessen uns dam.it einer Betrachtungsweise an welche auf 
TarskiTarski zurückzugehen scheint und nachher von Wajsberg, Henkin und Schröter 
erfolgreicherfolgreich überuommen worden ist. Dies erschwert die Untersuchung einiger-
massen,massen, da sogar im klassisdwn Fall die rein-implikative Logik funktional un-
vollstiindigvollstiindig ist; die etwas grössere Schwerfalligkeit des Verfahrens wird jedoch 
vomvom Gewinn an Einsicht rcichlich aufgewogen." l 

9.11 Implicatieve systemen en aanverwanten 

Wi jj  hebben hier Beth niet gevolgd: pas nu komen helemaal op het eind de 
implicatievee systemen aan bod. Historisch is deze volgorde wel beter. Het 
betreftt vooral materiaal uit het laatste deel van Beths leven en uit de laatste 
deell  van zijn wetenschappelijke ontwikkeling.. 

Volgenss Beth kwamen de ;echte' natuurl i jk-deductieve tableaus het best tot 
hunn recht in bepaalde implicatieve systemen, die binnen dit hoofdstuk bekeken 
zullenn worden. Dit hoofdstuk hangt ook sainen met Beths zoektocht naar sys-
temenn of fragmenten daarvan, die mtuït ionist isch aanvaardbaar zijn: 2 

"Thesee last two years I have been mainly concerned with more elementary matters, 
namely,, the construction of logic starting from purely impUcational logic in connection 
withh the properties of semantic and deductive tableaux (cf. Considerations heuris-
tiques).33 In general, a closed semantic tableau cannot inmediately be converted into 
aa formal deduction. This conversion seems possible only if the semantic tableau is at 

1Ui tt ins. E.W. Beth; Deduktive und semantische Tafeln für die rein-implikative Logik , 
voordrachtt aart Math. Institut der Universiteit Marburg/L alm. 27 november 1959. 

2Brieff  Beth G. Kreisel, 5 december 1960; ten dele ten tweede male. 
3(Bethh 1959a). 
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thee same time a deductive tableau in which case an intuitionistic deduction results. 
Thiss I can. however, only state as an empirical rule because so far I have studied the 
situationn only with a view to classical logic." 

Hett onderzoek naar alleen implicatie geeft een eerste indicatie hoe een sys-
teemm zich gedraagt. Bovendien kan het soms verbreed worden zonder inzet van 
anderee operatoren. Dit kan zelfs formeel als men het principe van 'semantische' 
equivalentiee naar voren schuift zoals in Bcth (1962a), p. 41. Het hangt er na-
tuurl i j kk ook van af in welk systeem men werkt: zo kan wat bij klassieke logica 
mogelijkk is bij intuïtionistische logica geblokkeerd worden.4 

Dee hier te bespreken fragmenten vallen te verdelen in klassiek en intuït io-
nistisch.. In alle gevallen zal de formule van Peirce een belangrijke rol spelen als 
toetssteenn voor deze fragmenten. Geldigheid van Peirce duidt op het niet-intuï-
tionistischcc karakter van de logica.5 Beth vroeg zich tegenover A.S. Troelstra al 
aff  of het gerelateerd aan de implicatieve fragmenten ook met minder dan de for-
mulee van Peirce kon.6 Er zijn verzwakkingen van Peirce mogelijk, waarmee men 
dee intuïtionistische logica ver laat, maar nog geen klassiek implicatief fragment 
heeft.. In Troelstra (1965) wordt aangetoond, dat men toenemende verzwak-
kingenn heeft van Peirce; dat deze verzwakkingen aanleidingen geven tot evenzo 
velee onderscheidbare systemen; en dat er oneindig veel van dergelijke systemen 
zijnn tussen implicatieve intuït ionist ische en implicatieve klassieke logica. Het 
bewijss hiertoe loopt over tral ies, tableaus worden daarbij niet gebruikt. 

9.1.11 Zuiver  implicatief : intuïtionistisch en klassiek frag-
ment t 

Axioma's:: 7 

l.A->(B->A), l.A->(B->A), 

2.. (.4 - » ( £ -  C)) -+ {(A -+ B) -> 04 -  C) ), 
3.. ((.4 ->  D) -> A) -> A [Peirce]. 

Regel:: Modus Ponens 

Klassiekk implicatief omvat de axioma's onder 1, 2 en 3. Intuïtionistisch 
implicatieff  bestaat uit de ax ioma's onder 1 en 2. 9 De later nog ter sprake 
komendee derivatieve logica heeft dezelfde axioma's 1 en 2 als het implicatieve 
intuït ionistischee fragment.10 

4Bi jj  duale operatoren kan men dit als volgt uitvoeren. Operator 6 in om te zetten in 
operatorr & als onder eenzelfde valuatie dezelfde waarden worden opgeleverd. Zo kan men 
A\JA\J D omzetten in (.4 -t B) -> B, want onder v\{A) = 0, t ' i (£) = 0 heeft men v\{A V B) -
DI ( ( . 44 -> B)  D) = ü; V-Ï(A) - l,v2{B) = 0 levert v2{A V D) = vz{{A - > B ) ^ 6 ) - l etc. 

5Bi jj  Beth, en anderen, zal men tevergeefs zoeken naar een niet-technische bespreking van 
dezee formule. Gezien de diverse systemen verschijnt de formule van Peirce bij Beth in diverse 
varianten. . 

6Naarr een mondelinge mededeling van A.S. Troelstra aan de schrijver dezes. 
7(Bethh 1961/), (Beth 1965c). 
ö(Bethh 1961/), (Beth 1965c). 
9(Bethh 1965c). 

1 0(Bethh 1961a), (Beth 1965c). 
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Ookk bij dit fragment heeft men verdringing en de onmogelijkheid bepaalde 
klassiekk geldige formules tableaumat ig af te sluiten (bijvoorbeeld axioma 3: 
Peirce).. De oplossing van negatie-introductie is hier niet meer bruikbaar. Beth 
had,, zij het niet als eerste11, er de volgende oplossing voor: u 

"Wennn auf der rechten Seite neben A eine neue Formel B auftritt. so tragen wir 
zugleichh auf der linken Seite A —> B ein und betrachten A als ;verdrangt'. Wenn 
aberr spater einmal die Formel A statt der Formel B benötigt wird, so wenden wir mit 
Rücksichtt auf A -» B Reduktionsschema (2aD) an." 

AA A 

Bethh (1962e), p. 52, vervolgt: "Semantisch ist dieses Vorgehen ganz begriindet. 
Dennn wenn A —> D watir ist und B falsch, so iuufi nach der einschlagigen 
Bewertungsregell  A falsch sein." Teneinde het effect van deze semantisch gemo-
tiveerdee regel bij de deductieve tableaus te krijgen voegt Beth onder hypothese 
nogg een tableau-regel toe: Introductie-regel 2c — in het tableau zijn er door 
mijj  voor alle duidelijkheid hypothese-haken bijgeschreven, bij Beth staan deze 
err natuurli jk niet in. 

2c* * \A \A 
A A 
A] A] 
B B 

2c c 

AA -> B [+ hyp] 

2c c 

hyp] ] 

A A 

A^B A^B 
A A 

A A 

3c c 

A A 

^A ^A 

Inn Beth (1962a), p. 145, wordt er niet zo veel deductieve omslag gemaakt: wrel 
wordtt vermeld, dat men deze regel ook nemen kan als in regel 3c, maar dan 
AA —> B — voor een willekeurige B — gesubsti tueerd voor de onder hypothese 
ingevoerdee ->A op links. 

Voorr het intuïtionistische implicatieve fragment mag deze de verdringing 
omzeilendee regel 2c niet aangenomen worden. Peirce (toegevoegde klassieke 
axiomaa 3) wordt hiermee geblokkeerd. De tableaus van het intuïtionistische 
implicatievee fragment vormden voor Beth de deductieve tableaus bij uitstek. 

Nuu over naar Peirce om daarmee de werking van regel 2c te demonstreren; de 
raadd van Beth om op de plaats van —>A een implicatie in te zetten wordt hier 
mett A —  B opgevolgd. 

n H , B .. Curry was at in 1950 aan Beth voorafgegaan (Curry 1950). Curry werkte systema-
tischer,, zo ook met zijn behandeling van dit probleem (separatie). Zie hiertoe Troelstra &; 
Schwichtenbergg (1996}: en wel in de 2e druk. 3e hoofdstuk. 

" (Be thh 19C2e). p. 52. 
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A A 

\A \A 
(A- > > 
-*-*  B i 

4 ->> B 
B B 

B) B) 
.p.v v 

-*  A 

^ ^ 

( (^ --
A A 
A] A] 
AA | 

[~44 i? 
sluitt sluit 

Di tt verloopt als in typoscript E.W. Beth, 'Les tableaux sémantiques', pp. 10, 11, 
enn geeft de volgende natuurlijke deductie. Merk op, dat er hier geen premissen 
zijn,, wel een doel-formule. 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
6. . 
7. . 
8. . 
9. . 

10. . 
11. . 

\(A\(A -*  B) 
\\A^B \\A^B 

rrr-4 4 
A A 
B B 

B\\\ B\\\ 
A^B A^B 
A A 
A\\ A\\ 
A\ A\ 
((A((A -> B) 

-> > 

-> > 

A A 

A)A) -> A 

[+[+  hyp. 1] 
[++ hyp. 2] 
[++ hyp. 3] 
uitt 3 
uitt 2. 4 
uitt 5 
[[  hyp- 3] 
uitt 1. 7 
uitt 8 
[-- hyp. 2] 
[[  hyp. 1] 

All  eerder is er vermeld, dat Beth ook andere methoden gebruikte: inzet 
vann axioma's of andere formules als ext ra hulpjes naast de premissen aan de 
T-zijde.13 3 

9.1.22 Toevoeging van andere operatoren 

Min imaa l -ca l cu lus ,, nega t ie 

Wee zullen nu Beths raad aan het begin van dit hoofdstuk gaan volgen: ga uit 
vann de implicatieve fragmenten en voeg daar operatoren aan toe. De aandacht 
gaatt hier naar de uitbreiding van het intuïtionistische implicatieve systeem. De 
bedoelingg is, dat de uitbreiding zo een intuïtionistisch aanvaardbaar systeem 
blijft .. Als eerste is implicatie met negatie aan de beurt. Beth onderzocht dit 
fragmentt met behulp van de minimaal-calculus van I. Johansson. 

Johanssonn (1937) ging uit van Heytings artikelenreeks uit 1930. Hierin ging 
hijj  schrappen en vervangen en kwam zodoende tot een systeem, dat iets zwakker 
dann het systeem van Heyting is. Alleen het propositionele gedeelte is hier ran 
belang.. Johansson besprak de volgende twee intuïtionistische principes van 
Heyting: : 

2.144 B -4 {A -+ B) en 4.1 ^A -> {A -  B ) .1 4 

M.b.t.. axioma 2.14 merkte Johansson op: "kann man sich recht leicht versöhnen."; 
mett axioma 4.1 echter niet.15 In Glivenko (1929) worden bovenstaande ax-

13(Bethh 1962a), p. 130. 
14Ziee Heyting (1930a), p. 46 en 49. 
15Kolmogorofff  (1932), p. 62: "Was insbesondere die Aufgabe 4.1. betrifft, so ist, sobald -*A 

gelostt ist, die Lösung von A uninöglich und die Aufgabe A —> D inha.lt los.1' 

http://inha.lt
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ioma'ss ran Heyting (onder de naam van C en D op p. 184) als volgt verdedigd 
opp p. 185: "les expressions C — D ne sont que des consequences immédiates 
duu principe (-^A V B) —>  (A —> B) dont 1'admissibilité est bien évidente, car la 
consequencee forinellc A —y B n 'a d'autre sens que ' lorsqu'on accepte la vérité 
dee -4, on doit accepter celle de £?V' Maar vervolgt hi j : "On peut même dire 
quee ce principe-ci est tout a fait oppose a celui du tiers exelu, car cc dernier 
s'exprimeraitt comme il suit: (A —y B) -y ( *n iV5 ) . " Hiermee is intuïtionistisch 
well  de eerste acceptabel, maar de (A -¥ B) -y (~>A V B) uitgesloten. Lewis 
&&  Langford (1932)16 accepteerden binnen hun systeem van strikte implicatie 
(mett disjunctie en negatie) niet (-iA V B) ~¥ (A ->  B) (p. 142 boven), maar 
well  (.4 —y B) -y (->A V B) (p. 141 onder). Klassiek gelden beide en Johansson 
accepteerdee geen van de twee. 

Johannsonn stelde het enig negatie bevattend axioma het principe 4.11 (A —y 
B)B) A (A —y ->B)) —> -iA voor Heytings axioma 4.1 in de plaats. Di t had 
enkelee gevolgen, onder andere een verzwakte vorm A —> (-iA —y ~^B) van 'ex 
falsoo sequitur quodlibet ' .17 Bij Johansson treft men ->A als equivalent aan van 
AA — i s Bij Johansson wordt in de succedent geen gebruik gemaakt van een 
legee plaats, maar van het symbool _L. 

Johanssonn heeft verder naar analogie van Gentzens intuïtionistische natuur-
lijk ee deductie N J het systeem NM, en naar analogie ran Gentzens intuïtionistische 
sequentencalculuss LJ het systeem LM gegeven. Het was uiteraard niet zijn be-
doelingg op dezelfde formules uit te komen.19 Johansson geeft net de voorbeelden 
mett de vervangingen, die wij nodig hebben. Ze worden hier aangegeven met de 
daarbi jbehorendee door mij opgezette tableaus (_L in [_L] is een moeilijk geval): 

rr => A [et] 1=^1 - -A T 
A->_i_.r=>j-- r 

_LL A.r=>
[X]]  r => A ->x 

-<A -<A 
A-»X X 
X X -.A,r=>xx r \A x j [X] r=>-A .4 

(N.B.:: Hier wordt niet - A gedefinieerd als A —>X, maar twee implicaties ->A —»
(AA ->X) en (A -+X) -J- ->A.) 

Bethh (1962a), p. 128, geeft een negatie-impl ie at ief fragment van de niiniinaal-
calculus.. Beth nam daar als axiomatiek de al geformuleerde intuïtionistische 
(derivatieve)) axioma's 1, 2 en het axioma: (A —> B) —y (~<B —y ->A) 

Inn Beth (1962a), p. 128, treft men de volgend reductie-regels voor zijn versie 
vann het fragment uit de minimale logica aan. In de eerste plaats de al bekende 
regelss voor implicatie en afsluiting. Wederom alles met hoogstens één formule 
opp rechts. In de tweede plaats de negatie. Bij Beth wordt gebruik gemaakt van 
0;; misschien vatte Beth 0 als een equivalent van X op. 

l f i Herdrukk 1951 pp. 141 onder. 142 boven. Clarence Irving Lewis, 1883 1964. 
17Volgenss Beth (1962a), p. 128. 
l öJohanssonn is hierin niet de eerste: al in Russells Principia komt men dit tegen, zij het 

niett in een intuïtionistische context. 
19Bi jj  de natuurlijke deductie heeft men niet Gentzens schema ;als _ ,̂ dan C', voor een 

willekeurigee C. Bij de sequentencalculus heeft men de schema's NES en NEA, zie Gentzen 
(1935a),, p. 193. 
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PP c 

-..4 4 
.4 4 

p p 
A A 
.4 4 

c c 

-.4 4 
0 0 

Di tt lijk t rechtstreeks uit Klecne's G3 afkomstig.20 Het omzeilen van verdringing 
werdd door Beth hier niet toegelaten: Peirce wordt geblokkeerd. Echter Heytings 
axioma'ss 2.14 B -4- (A -4- B) en 4.1 ->A - f (A - f B) zijn met Beths schema 
allebeii  geldig. Voor axioma 2.14 is dit niet erg, ook Johansson accepteerde dit, 

AA -> (.4 -> B) 
i.4 4 

.4 4 B B 
A A 

BB -> 
AA -* 

sluit t 

(A (A 
B B 

B) B) 
.4-» » 
B B 
A A 
sluit t 

Mett andere woorden, Bcths systeem van regels beschrijft intuïtionistische {—ï 
,-i}-logica,, echter geen minimale , —i}-logica. Met het inzetten van Jo-
hanssonss interpretat ie van A —»J_ voor ->A, valt m.b.v. de 'verborgen1 impli-
cat ie211 onder de negatie Heytings axioma 4.1 af te stoppen: 

^A^A -*  (A ->  B) 
->A[=->A[=  A ] A  ̂ B 

AA B 
A A 
sluit t open n 

Hett draait er nu om, wat er op p laats [*] gebeurt. In klassieke en intuït io-
nistischee logica kan men naar believen _L inzetten: dit sluit de tak af. Gaat dit 
voorr minimaal-logica op? 

Menn kan X als een vaste niet nader gespecificeerde onbewijsbare proposi-
ti ee nemen en dan kan deze niet naar willekeur ter rechterzijde worden ingezet; 
ditt i.t.t. T, dat wel aan de linkerkant als neutraal naar willekeur kan worden 
ingezett (en hiermee overeenkomt met intuït ionistisch en klassieke logica). Een 
moeilijkheidd is Johanssons denkbeeld om _L in te zetten voor een lege plaats bij 
dee succedent. Bovendien levert de vervanging van NES en NEA, en omgezet in 
tableaus,, ook niet de precieze informatie, die men voor dit geval nodig heeft. Op 
p.. 131 van Johansson (1937) is hij ook niet echt duidelijk. Anderzijds vermeldt 
hi j :: "Die Auffassung von -L als einer undefinierten Grundaussage ist mit der 
vonn KolmogorofT [KolmogorofT (1932), p. 58] angegebenen 'aufgabentheoretis-
chen'' Deutung der intuit ionistischen Logik verwandt." En verder: "Obwohl wir 
imm Minimalkalkül die Aussage .1 nur wie eine Aussagenvariabele behandcln, 
soo kann man sich bei der Anwendung dieser Logik zur Formaüsierung einer 
mathematischenn Disziplin sehr wohl denken, dafi sie eine ganz best immte von 
vornhereinn als falsch betrachtetc Aussage ist," 

20Ziee Kleene (1952a), pp. 480, 481. 
21Johaiissoiii  (1937), p. 133: "Gleichzeitig betrachten wir -<A als Abkürzung für A —>_L. 

(Diee Möglichkeit hiervon hat übrigens auch Gentzen selbst erkannt,) Die Schemata NE untl 
NBB sind daim blofi Spezialfalle von FE und FB." 
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In tu ï t ion is t i sch ee p ropos i t ione le f r a g m e n t en 

Dee overgangsverschijnselen van omzettingen van intuïtioiiistisch naar klassiek 
warenn al bekend in het geval van het vervangen van de zwakke negatie-eliminatie 
A,^A\-A,^A\- B [R5] door een sterkere ->->A  h A [R5*]. 22 Met Beth & Leblanc (1960) 
werdd de implicatie aangepakt binnen een fragment met negatie en implicatie. 
Zijj  vervingen de zwakke implicatie-eliminatie A. A —> B h B [R7] door een 
sterkeree A -> B, (A -r C) -> A h B [R7*] . 

Bethh werd als volgt bij dit onderzoek betrokken. Hij had met Leblanc kennis 
gemaaktt tijdens zijn gasthooglcraarschap aan Johns Hopkins. Johns Hopkins 
vormdee gedurende enige tij d een basis van waaruit het echtpaar Beth de wijde 
omgevingg onveilig maakte niet bezoek, lezingen en gezang.24 Ook Leblanc on-
tkwamm daar niet aan. Naar aanleiding ran Beths semantische tableaus schreef 
Leblanc:: 25 

"II  wonder whether you could apply it [i.d. your method of semantic tableaux] to the 
followingg tautology, for illustration's sake: [L =]  (A -> C) ->  {(B -*  C) -> ((-4 -+ 
B)B) —> B) —> C)), and obtain a Gentzen derivation of the said tautology which would 
usee only the introduction and elimination rules for —», plus possibly the Refiexivity, 
Expansion,, and Permutation conventions listed in my Introduction to Deductive Logic, 
pagee 156.2e I can obtain a derivation of the formula with the aid of the above plus the 
introductionn and elimination rules for ->, but would like to obtain one without using 
thee latter rules, if possible." 

Leblancc hield zich ondermeer bezig met afleidingen in de stijl van Gentzen. 
Hijzelff  kon dit met de volgende regels: invoer- en eliminatie-regels voor impli -
catie,, reflexiviteit, expansie, en permutat ie. Bovendien had hij de invoer- en 
eliminatie-regelss voor negatie van node. Die laatste wilde hij kwijt . 

Bethh voorzag Leblanc pas drie jaar later van een antwoord.2 Hiertoe ge-
bruiktee hij het verschil tussen de semantische en deductieve tableaus. Leblancs 
' tautologie'' kan wel met semantische, maar niet met deductieve tableaus worden 
afgeleid.. Volgens Beth had Leblanc weinig aan een semantische tableau-afleiding 
daarr deze wel niet omgezet zou kunnen worden in een formele (intuïtionistische) 
deductiee in Gentzen-stijl: 28 "I f the tableau for your formula, to be called (L) , 
weree closed, then a derivation as required would be possible and, moreover, the 

aaa Nummering overgenomen uit (Beth & Leblanc I960).23 De bedoeling ligt in het zoeken 
naarr minimale toevoegingen, waaronder men van intuïtioiiistisch naar klassiek kan gaan. 

^Gezang:: zie (Quine 1985). De beïnvloeding tussen Beth en Leblanc was wederkerig, daar-
vann getuigt Beths opmerking in de brief Beth H. Leblanc, 27 februari 1962. (Amsterdam): 
"I nn a near future you wil receive a copy of my book on Formal methods that has just ap-
peared.. You wil l see that my present treatment of the subject has been influenced by the 
questionss you asked at the meeting of the Fullerton Club in 1957 j'een uitstapje met lezing 
gedurendee Beths gasthoogleraarschap aan Johns Hopkins]. The above-mentioned valuation 
theory'' [de nog nader te bespreken I-valuaties], although not discussed in the book, is a further 
developmentt in the same direction.1' 

25Brieff  H. Leblanc Beth, 21 mei 1957, (Bryn Mawr, PA). 
*""  (Leblanc 1955). 
27Brieff  Beth - H. Leblanc. 6 maart 196U. 
28Brieff  Beth H. Leblanc. 6 maart 1960. 
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formulaa (L) would be valid intuitionistically, which it is not." 

Bethh ging bij zijn constructie als volgt te werk: 29 

P P 

(A (A 
2. . 

A^C A^C 

BB ->C 
~¥~¥ B) -y B 

[-.cc uit i.] 

4.. A 

( 0 4 - > C ) -> > 
->> ((.4 -  B) 
(JBB -y C) -> 

- >> ( ( ^  -  * ) 
((.44 -> B) -> 

( ( 5 -» » 
->B) ) 

- » B) ) 
B ) -> > 

C ) -> > 

-»H) ) 

->C)) ) 

c c 
CC 1. 

A A 
B B 

B B sluit t 
sluit t 

A A 
sluit t 

C C 
h CC uit 2. 

[sluit! ! 
Hett sluit semantisch, maar blijf t deductief open, indien men niet de omzett ing 
vann F(C) op plaats 1 naar 'T(-iC) op plaats 2 gebruikt. Bij uitschrijving als 
l ineairee deductie van bovenstaande afsluiting had Beth nog een opmerking: 30 

"Thee above example is typical. I t shows that, for classical logic, proof by 
reduct ioo is 'natural ', even if nei ther premisses nor conclusion involve negation." 
Al ss een kort terzijde: men had, regel 2c indachtig, ook C —y D i.p.v. —>C kunnen 
inzetten.. Ook dit leidt tot slui t ing: 

4.. A I B 
A A 
sluit t [C C 

c c 
B] B] 

\\ C B \ 
sluitt sluit 

Bi jj  een verbod op het gebruik van deze twee mogelijkheden verkrijgt men geen 
sluit ing.. In verband hiermee (en enkele andere mogelijkeden tot afsluiting) 
merk tee Beth dan ook op: 31 ""Of course, all these devices are intuitionistically 
nott admissable. Each of thcni wil l work in all cases where a deductive tableau 
iss not closed although the corresponding semantic tableau is closed," 

Di tt is evenzo het geval met de afwikkeling van de uiteindelijk door Leblanc 
gebruiktee A -y B,(A -y C) —y A \~ B [sterke eliminatie-regel voor . Het is 
hett probleem A -¥ B, (A -¥ C) —y A => B, ofwel het tableau: 

AA -> B, (A -y C) -> .4 I B 

A A 

* * 
A^C A^C 
C C 

A A 

A A 

BB | 

sluit t 

sluit t 

open n 
Indienn men op plaats * één van bovenstaande regels (->.4 of A —y C) zou mogen 
inzetten,, dan sluit het tableau, evenals een semantisch tableau zonder extra 

299 Brief Beth 
3üBrieff  Beth 
311 Brief Beth 

H.. Leblanc, 6 maart I960. 
H.. Leblanc, G maart 1960. 
H.. Leblanc. 6 maart I960. 
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inzet,, anders blijf t het open. Dit is volgens Bc th in zijn belering van Leblanc 
dann net het verschil tussen intuïtionistisch en klassiek. 

Inn Bcth & Leblanc (1960) wordt ui tgegaan ran het volgende systeem en 
regels: : 
Rll  reflexiviteit, R2 verzwakking, R3 permutat ie, R,4 snede, R5 zwakke negatie-
eliminatie,, R6 negatie-introductie, R7 zwakke implicatie-eliminatie, R8 implicatie-
introductie.. Hieraan worden toegevoegd: R,ö*  sterke negatie-eliminatie en R7* 
sterkee implicatie-eliminatie. Door middel van de groep Rl — R6, R7* en R8 
laatt Leblanc de afleiding van R7 en R5* zien. R5* is afkomstig uit een bewijs 
doorr Beth.32 Het commentaar van Beth bij deze afleiding luidde: 33 

"Ass all classically valid formulas in —> can be obtained, we have also ((.4 -4 ->A) —> 
A)A) —t A and hence -i->A. This formula is sufficient to obtain all classically valid 
formulas.. It has been assumed that previously the application of the weak elimination 
rulee R7 has been justified. 

Remark:: By construction the semantic tableau for the formula A ~¥ Al found 
thatt the deductive tableau for the sequent under (14) [= ({.4 —> ->A) —> A) —> A yields 
-I- |J4]]  must be closed. Thus it was sufficient to rewrite this tableau in accordance with 
thee rules of your system." 

Leblancc k, Belnap (1962) laten zien, dat ook door regels voor «-> te verzwakken 
uienn klassieke logica uit intuïtionistische kan reduceren: 5 

"Supposee A, V, and «-> are adopted as primitive connectives of the propositional cal-
culus.. Rules Rl — R8 in the paper 1 wrote with you plus the following rules: [. . . ] 
[R99 R14, d.w.z. A-, V-, o-eliminatie en -introductie]." 

Menn kan nu o toevoegen aan dit rijtj e van operatoren ten opzichte waarvan men 
dee regelgeving versterkt of verzwakt vanuit de de intuïtionistische propositie-
logicaa tot klassieke kan geraken. Dit gebeurde in Leblanc & Belnap (1962) als 
volgt:: 36 "I t is clear that Rl — R14 yield all wffs of PC which are intuition-
isticallyy valid, Belnap and I found that if R13 [= (a). .4, A +> B h B en (b). 
A,BA,B <-> A h B] is strengthened to read: R14': (a) A, (C *+ A) *+ (C <4 B) h B\ 
(b)) A, (C H i?) f> (C f> i ) h Z?, then all wffs of PC which are classically valid 
aree provable, and hence that one may pass from intuitionistic logic to classical 
logicc by strengthening the rules for <-> ra ther than the rules for -i or those for 
—K"" Ook V en A vonden hun plaats.37 

Dee vraag is of wij nu alles gehad hebben, maar voor we hier nader op in kunnen 
gaann zal er een nieuw fenomeen moeten worden aangevoerd: de hulp val uaties. 
Maarr eerst nog een brokje faculteitsgeschiedenis. 

3 2Hett bewijs in het artikel loopt min of meer parallel met het bewijs afkomstig uit het 
manuscriptt van Beth. Het is derhalve niet interessant hier verder op in te gaan. 

33Bijgevoegdd bij de brief Beth - H. Leblanc. 6 maart I960. 
344 R7 hier - Beths h. 
35Brieff  H. Leblanc Beth, 2 januari 1962, (Bryn Mawr). 
3<iBrieff  H. Leblanc - Beth. 2 januari 1962, (Bryn Mawr). 
3 7I nn Vesley (1963) werd gerelateerd aan de beide invoerregels van V en de omzetting van 

intuïtionistischh naar klassiek in Leblanc Ik. Belnap (1962) gesteld dat er voor die invoerregels 
extraa voorwaarden nodig waren. In Belnap. Leblanc & Thomason (1963) en Leblanc (1963) 
werdd dit bestreden. Ook in de Jongh (1961) werden er m.b.t. V geen nadere eisen gesteld. 
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Dee vrij grote rij aan artikelen is natuur l i jk niet vreemd aan het feit dat de 
intuïtionistischee operatoren V, A, -> en -> niet interdefïnieerbaar zijn. Volgens 
eenn historische noot in Fit t ing (1983), p. 449, waren deze op onafhankelijkheid 
betrekkingg hebbende resultaten al te danken aan Wajsberg (in 1938) en Mc-
Kinseyy (in 1939). Onderwerpen betreffende deze operatoren hadden natuurl i jk 
dee belangstelling van Beth en Heyting. In 1959 was aan de UvA de Faculteit 
Wis-- en Natuurkunde aan de beurt om een prijsvraag uit te schrijven. Deze 
keerr mocht de Eerste Afdeling, de wiskunde, een voorstel doen. Dit werd aan 
Bethh en Heyting gedelegeerd. Beth kwam met een viertal mogelijke vragen, 
waaronderr die naar een soort van grootste gemene deler, dus m.b.t. de hiervoor 
besprokenn isolering van operatoren nu de andere kant op: 38 

""  Voor de klassieke logica der volzinnen (zonder quantoren) is het mogelijk alle op-
eratiess (met name: negatie, implicatie, disjunctie en conjunctie) in termen van de 
zogenaamdee operatie van Sheffer te definiëren. Gevraagd wordt een onderzoek naar 
dee mogelijkheid, ook voor de intuïtionistische logica der volzinnen (zonder quantoren) 
eenn operatie te vinden, in termen waarvan alle genoemde operaties (negatie, implicatie, 
disjunctiee en conjunctie) gedefinieerd kunnen zijn." 

Uiteindelijkk gingen Heyting en Beth er toe over om als uitverkoren vraag een 
studiee naar het empirische onderzoek, zoals gepleegd door A. Naess, naar het 
gebruikk van logische en metalogische termen uit de omgangstaal in te zenden. 
Tegenn deze vraag had D. van Dantzig — ondanks zijn waardering voor het 
vroegeree werk van Naess — bezwaren en vroeg hij om herziening.30 Beter 
waree het volgens hem de inductieve logica — in de t rant van Ramsey, Carnap 
enn Jeffreys — als onderwerp te nemen. Hierop trokken Beth en Heyting hun 
voorstell  in.40 

Menn kan nog heel wat meer variaties op de aangeroerde thema's bedenken. 
Eenn laatste stap bij de bestudering van dit soort onderwerpen zou kunnen zijn 
naarr implicatieve systemen, die een strengere behandeling vergen van de logica. 
Voorbeeldenn hiervan zijn de artikelenreeksen van Griss en D. van Dantzig over 
dee negatieloze logica. Beth heeft zich hier slechts zijdelings mee bezig gehouden 
ondankss de onder zijn promotorschap voltooide dissertatie Gilmore (1953). 

9.22 Kripke's hulp-valuaties 

Eenn volgende stap bij het bestuderen van implicatieve systemen is de introductie 
vann hulptableaus (en hulpvaluaties). Hiermee heeft men een extra hulpmiddel 
inn handen. Beth stond in de ontwikkeling hiervan niet alleen en was ook niet 
dee eerste. Gezien de bezigheden van S.A. Kripke op dit terrein kan men zich 
afvragenn vanaf welk ti jdstip hij de eerdere door Beth ontwikkelde tableaus en 

38Shefferr stroke voor het intuïtionisme, zie: Brief .1. de Boer {voorzitter Eerste Afdeling) 
Beth.. e.a.. 29 juni 1959, 9 juni 1959. De vraag naar de intuïtionistische Sheffer stroke heeft 
eenn volgende simpele oplossing (A.S. TYoelstra): neem de operator <£, die met acht variabelen 
werkt,, z.d.d. # (>h ,. . .. .4») = {-.4i V A 2 ) ^ ({A3 VA* ) A -vis) V {{Aa A / 1 7 ) A - A 8 ) ) ) . 

39Brieff  D. van Dantzig J. de Boer, 19 juni 1959. Arne Naess, *1912. 
4üBrieff  Beth '.' (\'J. de Boer'.'). 22 mei ?'.' juni 1959. 
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Beth-modellenn onder ogen heeft gekregen. Dit valt na te gaan in een correspon-
dentiee tussen de aan Johns Hopkins University (Baltimore) als gasthoogleraar 
optredendee Beth en H.B. Curry: 41 

"II  have recently been in communication with a young man in Omaha, Nebraska, 
namedd Saul Kripke. His address is 119 North Happy Hollow Boulevard. This young 
mann is a mere boy of 16 years; yet he has read and mastered my Notre Dame Lectures, 
andd writes me letters which would do credit to many a professional logician. I have 
suggestedd to him that he write you for reprints of your papers which I have already 
mentioned.. These of course, wil l be very difficult for him, but he appears to be a 
personn of extraordinary brilliance, and I have no doubt something wil l come of it. If 
youu can possibly send the reprints or have them sent to him, I suggest that you do 
it." " 

Bethh zond hierop Beth (19556) en Beth (1956d) naar Kr ipke.42 Kripke maakte 
directt gebruik van Beth, in Kripke (1959a), noot 4 op p. 12, valt te lezen: "I n 
earlierr work I carried this alternative proof out in detai l, before aequintance 
wit hh Beth's paper led me generalize the t ruth tables to semantic tableaux and 
aa completeness theorem." Het valt op, dat S5 (Kripke) als eerste behandeld 
werd,, later gevolgd door S4 en intuïtionistische logica. 

Inn Kripke (1959a) treden clusters van tableaus, met relaties binnen dergelij-
kee clusters, op. Hierbij roepen onder bepaalde voorwaarden modale operatoren 
hulptableauss op in verband met het onderzoek naar de valuatie-bedeling voor 
S5.. De tableaus kan men relateren aan elementen binnen een verzameling, 
waartussenn relaties bestaan. Beth werkte nadien met vergelijkbare systemen. 
Kripk ee heeft de prioriteit wat hulptableaus betreft.43 Met de al eerder gefor-
muleerdee Beth-modellen had Beth zich overigens al bezig gehouden met het 
nodigee plak- en scheurwerk. In Beth (1960a)44 heeft men al een verwijzing 
naarr 'Kripke, S., Unpublished paper on the completeness of modal logic.1 en in 
Bethh (196U(z): "Presumably the construction is similar to one previously anounced 
byy S.A. Kripke/' 45 Nieland &; Beth (1961 fc) was een poging een eigen inbreng 

411 Brief H.B. Curry Beth, 24 januari 1957, {Pennsylvania (Pennsylvania State Univ.)). 
42Brieff  Beth H.B. Curry, 23 februari 1957, (Baltimore); brief Beth S.A. Kripke, 8 

februarii  1957, (Baltimore); brief S.A. Kripke Beth, 1 februari 1957, (Omaha). Deze brieven 
zijnn niet ltechnisch van aard. In Beth & Nieland (1965) wordt door Beth nog gewezen op 
eenn 'private communication' met Hintikka over modale logica (datering op maand (mei 1959); 
geenn brief hierover is mij bekend, missschien mondeling). 

43Louterr algebraïsch waren begin jaren vijfti g Tarski en B. Jónsson hem al vóór geweest 
mett de beschrijving van relaties tussen ultrafilters met relaties: Jónnson ie Tarski (1951). 
Hett is juist vanwege Tarskrs vroegere bezigheden m.b.t. algebraïsch getinte modellen voor 
modalee logica , opmerkelijk, dat daarna later een getrapt valuatie-systeem vanuit de logica 
zelff  ontwikkkekl werd zonder dat het een met het ander gecombineerd werd. In Beth (19596) 
wordtt er wel verwezen naar Jónnson &t Tarski (1951) als een met logica corresponderende 
theorie,, maar wordt er verder niet op ingegaan. In Kripke (1963a) wordt in noot 2 op p. G9 
meldingg gemaakt van het algebraïsche arialogon van zijn theorie in Jónnson hz Tarski (1951). 
Ziee voor een historisch overzicht Buil &: Segerberg (1984), p. 10 e.v. 

4 4Eenn uitgave van een lezing uit 1958 naar aanleiding van pseudo-valuaties. 
455 In Beth (1961a) wordt hieraan nog toegevoegd: 'S.A. Kripke. Semantic analysis of modal 

logicc (abstract), JSL 24 (1959)' Dit abstract is pas in 1961 als no. 4 van vol. 24 uitgekomen. 
Voorr een uitvoerig overzicht, zie de Jongh hi van Ulsen (1999). In dit artikel wordt uitvoerig op 



252 2 HoofdstukHoofdstuk 9. Implicatieve systemen 

mett betrekking tot modali tei ten naar voren te brengen: 

"Récemment,, S.A. Kripke [(Kripke 1959a)] a donné une analyse du système S5 présenté 
jadiss par C.I. Lewis [(Lewis & Langford 1932)]. Bien que Kripke applique la methode 
dess tableaux sémantiques de E.W. Beth [(Beth 1955ft)]. il n:en épuise pas les pos-
sibilités.. Le problème se pose done d'appliquer cette methode d!une maniere plus 
conséquentee et plus approfondie; en même temps, il serait desirable de ne tenir compte, 
pourr commencer, que de lïmplication et de la nécessité puisque 1'introduction des 
autress operations logiques (disjunction, conjunction, generalisation, particularisation) 
nee présente ensuite aucune difficulté [(Beth 1962a)] [... ] Notons que récemment 
Kripkee [(Kripke 19596)] a annoncé de nouveaux résultats dans cette même direc-
tion;'' 46 

Bethh combineerde hulptablcaus (en hulpvaluaties) met zijn vroegere pseudo-
valuaties.. Pseu do-valuaties waren tweewaardige valuaties met singulariteiten. 
Valuatiess met hulptableaus kan men ook als iets dergelijks opvatten. Als men 
dee formules recht toe recht aan met normale tweewaardige valuaties zou aan-
vatten,, dan zouden de resultaten anders zijn dan bedoeld (nml. meer formules, 
eenn klassiek fragment). Derhalve nu tweewaardige valuaties, die op de juiste 
ogenblikkenn gaan afwijken. Dit wordt bewerkstell igd door bij bepaalde constel-
latiess hulptableaus (valuaties) voor te schrijven, zodat de aanvankelijk normale 
tweewaardigee valuaties vervormd gaan worden. Dit proces is ingewikkelder dan 
bijj  de al eerder ten tonele gevoerde pseudo-valuaties. In dit hoofdstuk moeten 
zee hele groepen ran formules op 0 zet ten, vroeger was dit slechts nodig voor 
éénn axoma. Nu hebben alle valuaties onder een verandering te lijden, vroeger 
slechtss een deel. 

Wi jj  bespreken hieronder enkele daarvan afgeleide gevallen: I(replicatieve) 
valuatiess en diverse modale valuaties (implicatieve fragmenten van S4 en S5). 
Ex t raa moeilijkheden worden veroorzaakt, indien men uit dergelijke tableaus een 
lineairee natuurlijke deductie wenst te verkrijgen. Hier zal de aandacht alleen 
ui tgaann naar de diverse valuaties en de construct ies daarvan door middel van 
tableaus.. Extra 's zoals volledighei ds bewijzen laten wc buiten beschouwing.47 

9.2.11 Beths hulp-tableaus 

Bethss methode was parallel aan die van Kripke. Aangezien Beth met be-
trekkingg tot de modale zijde alleen gebruik maakte van implicatieve fragmenten 
(desnoodss met een kleine uitbreiding naar negatie) van S4 en Sö, had hij ge-
noegg aan een part iële ordening tussen de tableaus binnen een cluster. Van-
dee prioriteiten ingegaan; volgens dit artikel is er hier sprake van een min of meer tezelfdertijd 

onafhankelijkk van elkaar ontwikkelen van gelijksoortige systemen, behoudens dan, dat Kripke 

verderr gaat en beter ontwikkeld is. 
4üKripkee kondigde aan met zijn methode ook intuïtionistische semantiek aan te gaan vatten. 

Pass met Kripke (1963a) kwam S4 , en met Kripke (1965) intuïtionistische logica aan bod. In 
Kripkee (19C2) werd de monadische modale logica, en met Kripke (19636) de predicatieve 
modalee logica beschreven. Beth is de propositionele modale logica nooit ontstegen. 

44 Met als uitzondering een (orde-)topologisch volledigheidsbewijs. De behandeling daarvan 
vindtt plaats in het hoofdstuk over Beth-modellen. 
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uitt een (relatief) hoofdtableau worden de hulptableaus opgeroepen door het 
gebruikk van modale operatoren. Niet-rnodale operatoren worden binnen een 
hulptableauu afgehandeld op de normale (klassiek semantische) wijze. Bij de I-
valuatiess voor intuïtionistische implicatie geven 'gewone' operatoren de aanzet 
tott het oproepen ran hulptableaus.48 Kortom, hulptableaus worden gebruikt 
bijj  modale logica's en bij intuïtionistische logica. 

Zoalss men binnen tableaus tableau-kolommen kan splitsen, zo kan men ook 
inn hulptableaus splitsen vanuit een (relatief) hoofdtableau. Normaal gespro-
kenn gebeurt dit met een conjunctieve splitsing. Beth introduceerde net zoals 
bijj  intuïtionistisch gebruik binnen tableaus oen disjunctievo splitsing in hulp-
tableaus.. Deze splitsing wordt op dezelfde wijze als binnen tableaus afgehan-
deld.. Bij een disjunctieve splitsing in hulptableaus moet minstens één van beide 
hulptableauss gesloten zijn wil het daarbovenliggende tableau gesloten kunnen 
worden. . 

Graf ischee weergave Kripke's grafische weergave is hanteerbaarder dan Beths 
versie.. Door de verticale aaneenschakeling vanuit een hoofdtableau zoals bij 
Bethh wordt het moeilijk om formules tussen tableaus heen en weer te schuiven. 
Di tt speelt een rol bij het in een later stadium van een valuatie-onderzoek herope-
nenn van een valuatie-onderzoek binnen een al gepasseerd, zij het niet volledig 
afgehandeld,, stadium in de constructie van een tableau zoals in het systeem S5. 

Enkelee hier te gebruiken conventies: 

a—— Het tableau als hulpmiddel voor het construeren ran een valuatie. 

-tk -tk 
+tk+l +tk+l 

—tk+l —tk+l 
[et,, vel] 

oo —tfr: het tableau t*. houdt op, maar zet zich voort in het hulptableau t^+i 
[hett begin daarvan aangegeven met -Kfc+i] -

°° +*jt+ i i + ^ t + i : begin van de hulptableaus t\,+1, tf+l  van tk+i met een duale 
splitsing.. Deze splitsing kan conjunctief of disjuiictief zijn. 

b—— De valuatie. 
Al ss volgt werden valuaties door Beth in beeld gebracht (hier met een pseudo 

onzin-valuatie): : 

48Modalee operatoren komen hier niet voor. 
49Bovendienn wordt hier (maar niet in Beth) het volgende aangenomen: f*. = Tt.k U Ft f,, 

d.w.z.. als men in f*, een FA aantreft men dit als A G Ftf? kan schrijven, en als men een 
verzamelingg F(A) in A*. heeft, dit als A C Ft  ̂ kan schrijven. 
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A A 
0 0 

11 , 0 

B B 
1 1 

00 , 0 

VA VA 
0 0 

00 , 0 

VApB VApB 
0 0 

00 . 1 

PoPo "o 

p ii  pi Vl v2 

Menn heeft bij Beth een verzameling punten P = {po, Pi,  - - } , een ordening R op 
P,, een verzameling valuaties V = {^o, t-'i, }  en een combinatie van punten met 
hunn ordening R en de valuaties {  < po, vo >, < p\, f i > , . . . } . Daarnaast beschikt 
menn over een vertrekpunt, een uitverkoren element binnen de combinatie. Veelal 
noteertt Beth eenvoudigheidshalve < pi,Vi > als V{. Al s < p,v > ^ < p* ,v* > 
dann moet p  ̂ p*, maar hoeft niet v  ̂ v*. Wel is voor elke v € V voorgeschreven, 
datt v < vQ. 

9.2.22 Derivatieve implicatieve logica 

Dee axiomatiek van de derivatieve implicatieve logica is gelijk aan de twee ax-
ioma'ss van het al besproken intuïtionistische implicatieve fragment. Alleen 
wordtt hier de semantische kant van de zaak anders geformuleerd. 

Dee nu volgende I(rnplicatieve) valuaties vormen een ondersoort van de uit-
gebreidee pseudo-valuaties, die een extensie vormen van de pseudo-valuaties.51 

Eenn I(mplicatieve)-valuatie wordt door Beth gevormd door het drietal < V, R, < 
po,po,vvoo  Hierbij veronderstelt < pi,vi >^< pj,Vj > wel pt  ̂ pj, maar niet 
alti j dd Vi ^ Vj. 52 

Voorr de tableaus heeft men wederom te maken met de sequenten-calculus. 
Stel,, dat men een sequent A =>  F heeft. Dan heeft men te maken met het 
probleemm om een implicatieve valuatie < V, <, < po, v0 > > te vinden waarvoor 
geldt,, dat voor elke A € A men vQ(A) = 1 heeft, en dat voor elke B € T men 
vv00(B)(B) = 0 heeft. 
Doorr Beth zijn twee typen tableaus met implicatieve valuatie opgesteld: 

oo Een implicatieve valuatie (met hulptableaus) gerelateerd aan semantische 

tableaus.53 3 

oo Een implicatieve valuatie (met hulptableaus) gerelateerd aan 'deductieve1 

tableaus.54 4 

Bethss intuïtionistische implicatieve valuaties met hulptableaus hebben een 
overeenkomstt met Kripke's semantiek voor de intuïtionistische logica uit later 
tijd ,, waar niet gebruik wordt gemaakt van andere operatoren dan bij Beth — dus 
geenn modale operatoren: 55 "I t should be mentioned that, for the pure implica-
tionall  intuitionistic proposit ional logic, Beth [(Beth 196CM)] has announced the 
rediscoveryy of essentially the present modelling; also that, for all of intuitionistic 
propositionall  logic, a modell ing equivalent to ours can be extracted from the 

5 0(Bethh 1961a). (Beth 1965c). 
511 Vergelijk het hoofdstuk over semantiek. 
52Dezee is hier samengesteld met behulp van Beth (1961a), Beth (1960d), Beth (1965c). 
5 3(Bethh 1965c). 
5 4(Bethh 196 lu). 
55(Kripkee 1965). 
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resultss of Lemmon and Duinirictt [(Duiniiict t k Lemmon 1958)]." 56 Hiermee 
wordenn niet de Beth-modellen bedoeld. 

Va lua t iess m et semant i sche tab leaus 

Menn heeft hier de volgende regels: 57 

oo —y DL-valuatie-regel SI : A ia a tomair — maar ook voor willekeurige for-
mulee A —, v* < v en v(A) = 1, dan v*(A) = l .58 

oo —yDL valuatAe-regel S3; A atomair — maar ook voor willekeurige formule 
AA — en er is minstens één v* < v en voor Vu* < u geldt v*(A) = 1, dan 
v(A)v(A) = l .59 

Dee regel Si vindt men zowel bij Kripke- als Beth-inodellen. Maar S3 maakt 
dee I-valuaties tot een simpel geval van de — later uitvoerig te bespreken — 
Beth-model len.60 0 

oo -^DL-valuatieregel S2 : v(A -J- B) = 1, als Vu*  < v; v"{A) ~ 0, of 
v*(B)v*(B) = l . 6 1 

oo -^DL-reductie 2aD : Men heeft hier te maken met een probleem &*,A  —y 
BB => T, dat uiteenvalt in probleem A*, A —> B => A,V en probleem 
A* , AA —y B,B  ̂ T. Hier krijgt men de normale semantische tableau-
afwikkelingg voorgeschreven met conjunctieve formule-splitsing binnen het 
tab leau.62 2 

oo —yDL-valuatie-regel S2 : v(A ->  B) = 0, als 3v* < u : v*(A) = 1 en 
v*{B)v*{B)  = 0 [introductie van een hulptableau].63 

oo —yDL-reductie 2bD : men heeft hier te maken met het probleem A =>
AA —y B,F*. Laat F = T" U A —y B. Voor deze sequent heeft men een 
implicatievee valuatie v nodig, waarbij v(C) ~ 1 voor alle C G A , en 
u(C)) = 0 voor alle C € T, dus ook u(A -4- £?) = 0. Uit de valuatieregels 
viell  al af te lezen, dat in dit geval er een u*  bestaat met v" < v, v*(A) ~ 1 
enn v*(B) = 0. Men heeft dan het volgende tableau-cluster: 

j t i Toegevoegdd door Kripke: "The results of this paper [(Kripke 1965)], though devoted to 
iiituitionisti cc logic, are proved only classically, except as mentioned below. Intuitionistically, 
thee situation is essentially the same as that for Beth's completeness theorem [(Beth 1956(f)], 
ass analysed by Dyso and Kreisel in Dyson &: Kreisel (1961). 

577 Voor de formulering wordt er vooral van de latere en tegelijk ook meest uitgekristalliseerde 
vormm zoals neergelegd in Beth (1965c) uitgegaan. 

5 8(Bethh 1965c), algemene geval p. 25 stelling 1. 
5 9(Bethh 1965c), algemene geval p. 25 stelling 2. 
fcüfcüIiiIii  Kripke (1965), p. 94 (voorzover hier van belang: atoom en implicatie binnen het 

propositionn e Ie deel): structuur van de vorm (G,K. R), waarbij K een verzameling, G £ K, en R 
eenn reflexieve en transitieve relatie op K. Een intuïtionistisch model op structuur (G, K, R) is 
eenn binaire functie v(P,H), waarbij P loopt over propositie-letters en H over elementen van 
KK met als waarde-bereik {0,1} . Extra conditie: als v(P,H) - 1 en HRH* [H.H*  € K], dan 
v(P,H*)v(P,H*) — 1. En nu voor implicatie: v(A —t B.H) = 1 d.e.s.H. als voor alle H" £ K, z.d.d. 
HRHHRHmm,v{A,H'),v{A,H') = 0 of v{B, ƒƒ*) = 1; v{A -> B,H) = 0 anders. 

611 (Beth 1965c). 
C J(Bethh 1965c). 
e 3(Bethh 1965c). 
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A A 

w w 
-Ho o 

A A 
- t o o 
[vel] ] 

B B 

o o 

A^A  ̂ B.T 

+t+t2 2 
r,r, A -> B 

Menn heeft hier volgens Beth (1965<?) een disjunctieve splitsing met betrekking 
tott de hulpvaluaties. 

1.. Alles onder A kan worden doorgeschoven naar de T-zijde van de volgende 
tableauu doorgeschoven naar t\ volgens regel SI. Di t geeft de normale herha-
lingsregell  voor deductieve tableaus, 

2.. Bij disjunctieve tableaus-splitsing gaat de F -r naar de F-zijde van één van 
dee beide direct opvolgende hulptableaus, en wel naar het hulptableau, waarin 
niett de gereduceerde componenten aanwezig zijn: hier hulptableau t-2- De mo-
gelijkee keten hulptableaus op rechts onder t2 kan (en dat doet het hier) oneindige 
regressiee opleveren en draagt hier niet bij aan de sluiting van de totale constel-
lat ie.. Vanwege de disjunctieve splitsing heeft men al genoeg aan de andere 
tak.. De oneindige regressie kan bij tableaus-splitsing op de ander tak natuurli jk 
evenzoo optreden. Dit is iets, waar men bij de Beth-model len veelvuldig mee te 
makenn gaat krijgen, gecombineerd met permutat ie. 

Al ss men alles, wat niet tot de afsluiting van het tableaus terzijde laat — en 
ditt ook doet met de hulptableaus-aanduidingen -—, heeft men de deductieve 
tableauss weer terug. Een ander verhaal vormen de tableau-constellaties voor de 
niett afsluitbare formules, maar daar heeft men niet afleidingen van te achter-
halen. . 

Dee valuaties in bovenstaand geval vertonen het volgende patroon (*: niet 
naderr gespecificeerde waarde 0 of 1). 

<< po,'Jo > "o 

<< Pi, '«1 > < p-2, V-2 > V\ V-i 

A A 
* * 

11 : * 

B B 
* * 

00 , * 

A - »» B 
0 0 

**  , 0 

->  DL-afsluitingsregel : probleem A*,A,£** =S> T* . A.F** ; tableau op de 
normalee semantische manier. 

DL-permutatie-regel::  probleem A => A,T* [A is atomair] is equivalent 
aann het probleem A =^ T* , A. Al s A niet atomair, dan heeft men automa-
tischh weer met het geval van de reductie-regel (2bD) van doen. Bij de 
verwisselingg hoort het tableau ( ID) : 

A,A, r*  [A atomair] 

Peiree.Peiree. Nu de vraag naar de geldigheid van ((A —> B) —> A) -> ..4: 64 4 

64(Bethh 1965r). 



9.2.9.2. Kripke's hulp-valuaties 257 7 

t\ t\ 
A A 

-ti -ti 
[vel] ] 

B B 
open n 

(.44 -> B) -> A 
A^A  ̂ B,A 1. 

A A 

il il 
A,A, A 
A-* A-* B. B. 

B B 
A A 

w w 
+t+t 0 0 

[vel] ] 

sluit t 

o o 
((.44 ->B ) -> 
->> A)->-A[0] . 

«22 = (ü 

+t+t 2 2 

mA(A^B) mA(A^B) 
->->  A) -> A. 
duss ad inf. 

situatiee 1. dus ad inf 
[£2]]  levert al helemaal niets op vanwege t-2 = ti. Dit is niet erg vanwege de 
disjunctievee splitsing in ti en io- Het moet derhalve over £1 komen. Het verdere 
onderzoekk gaat dan ook over t^. In t\ heeft rnen een conjunct!eve formule-
splitsing.. Eén kant levert een sluiting op, rnaar ook de andere kant moet een 
sluitingg opleveren. Deze zijde wordt onderzocht. Vanwege de implicatie krijgt 
menn wederom twee hulptableaus met disjunctieve splitsing. Minstens één van 
beidee moet sluiting opleveren. Dit loopt niet goed af. Het hulptableau t\ sluit 
niett en hulptableau t\ roept infinitaire regressie op. 

Menn heeft met P = {po,pi,p2,pl,Pï}, V = {vo,vi,v{,v'(}, en p{ < pup\ < 
PI1P2PI1P2 < Po,pi < Po de volgende valuatie-tabel. 

A A 

po po 
i i 

PiPi [Pa] 

p\vi p\vi 

i i 
vivi [v2] 

v\vi v\vi 11 . 0 

B B 

00 . 0 

A->A-> B 

00 , 0 

(.44 -> B) -> .4 
1 1 

11 . 1 

{{A{{A  -> B) -> A) -» A 
0 0 

11 . 0 

\P1\1\P1\1 [v'i]'-  deze kant is voor het resultaat verder niet meer interessant en wordt 
inn de valuatie niet ingevuld. 

Mett de derivatieve implicatieve valuaties is het wellicht mogelijk om on-
volkomenhedenn weg te werken, die onstaan bij het toepassen van implicatieve 
valuatiess rnet één formule op rechts. Bernays vroeg zich bij de intuït ionistisch 
geldigee formule ((((A -» B) -J- A) -> ,4) -  B) -  B [ofwel (P(eirce)-> B) -  B] 
aff  hoe dit met een deductief tableau op te lossen.65 De moeili jkheid van 
Bernayss laat zich echter zowel in deductieve alsook in derivatieve implicatieve 
logicaa oplossen, In beide gevallen zijn herhalingen essentieel. In dit geval is 
hett deductieve intuïtionistische implicatieve tableau gelijk aan het derivatieve 
tableau,, maar dan zonder de aanduiding van de hulptableaus. De disjunctieve 
hulptableau-splitsingen,, die niet bijdragen tot de sluiting, zijn hier niet ingetek-
endd (het tableau zou dan ook te omvangrijk worden rn.b.t. de hier toegemeten 

05Brieff  P. Bernays - Beth, 20 maart 1963, (Zurich). 

file:///P1/1
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p laats) .600 In het onderstaande tableau worden beide tableaus in één figuur 
weergegeven;; tot zover Bernays gekomen was wordt in vet gezet, de rest nor-
maal.. De aanduidingen van de hulptableaus worden tussen vierkante haak-
jess gezet. Deze waren er bij Bernays natuurl i jk niet bij , en als men ze weg-
denkt,, heeft men het normale intuïtionistische deductieve tableau. Notatie: 
PP = P(A,B) = {(A > .4) -> A. 

Ho] ] 
H i ] ] 

11 P -> B 

(A (A 

H i ] ] 
Ha] ] 

B)B) -> A) 

rep.. 1: 

H*] ] 
[+*3] ] 
2.. .4 

P ->> B 

rep p 

[-«3] ] 
[+U] [+U] 

B)B)  ̂ A 
rep.. 2: >1 
gesloten n 

1,, resp. rep. 

(A (A 

(PP ->B) - >B 

B B 
gesloten n 

£ £ 
gesloten n 

£ £ 

gesloten n 

22 vinden hun oorzaak in regel S i, d.w.z. de oude herhal-
ingsregel.. De extra formules op F worden weggeschreven d.in.v. de disjunctieve 
(hulp)) tableau- splitsing. 

Va lua t i ess m et 'deduct ieve1 tab leaus 

"Pourr que la sequence A => C soit valable il faut et il suffit que Ie tableau déductif 
pourr cette sequence, construit avec les schémas de reduction et de cloture (1), (2al) 
ett (2b) (cf. Rapport No. 1. section B. I)G7

; soit clos." 68 

Dee tableaus gehoorzamen daarmee aan 'deductieve1 regels: niet meer dan één 
formulee op rechts en verdringing. Hier vervalt ook de disjunctieve hulptableau-
splitsingg van reductie-regel (2bD). De splitsing naar t1( met A e T(*i) , en 
BB € F(ti), blijf t bestaan, de splitsing naar t>2 komt te vervallen. Door dergelijke 
voorschriftenn gaan niet de valuatie-regels, maar wel de reductie-regels van Beth 
(1965c)) en Beth (1961a) uit elkaar. De valuatie-regels voor implicatie (S2 uit 
Bethh (1965c)= SI uit Beth (1961a) en een atoom (SI uit Beth (1965c)= S2 uit 
Bethh (1961a) blijven gehandhaafd. 

^Br ieff  Beth - P. Bernays. 25 maart 1963. Het verschijnsel van oneindig voortlopende 
takkenn wordt overigens al in het vorige tableau (Peirce) gedemonstreerd. Vergelijk dit met de 
doorr permutatie opgeroepen oneindige takken in de later te bespreken Beth-modellen, 

0 7(Bethh 1961c), p. 10. 
ü 8(Bethh 1961a), p. 80 



9.2.9.2. Kripke's hulp-valuaties 259 9 

Peirce.Peirce. Binnen de deductieve implicatieve valuaties wordt met een tableau, 
voorzienn van één hulptableau, het pleit ten nadele van Peirce beslecht.69 

4 f l ) - >> -4) -+ A 

- t o o 

A A 

(A-i (A-i 
A-ï A-ï 

BB 3. 

B) B) 
BB 2. 

V V 
+to +to 

-+A) -+A) 

' c: : 

((A ((A 
AA 1 

^1 1 sluit t 

open n 
Opp plaats 3 is het niet mogelijk de A van plaats 1 in te zetten. Deze is ver-
drongenn door A —  B van plaats 2. Merk op, dat het hier niet nodig is om 
niett disjunctieve splitsingen te werken, niet binnen één tableau noch binnen een 
clusterr van tableaus. 

i i 

Dee formule ((A - + B ) 4 J B ) -> ((B 
neemtt het plaat je meer ru imte in. 

A A 
0 0 

1 1 

B B 
0 0 

0 0 

A-+A-+ B 
0 0 

0 0 

(A(A -> B) -  A 
1 1 

1 1 

((A((A -> B) -> .4) -> .4) 
1 1 

1 1 

A)) —v A) ondergaat hetzelfde lot, alleen 

I n tu ï t i on is t i sch ee f r a g m e n t en 

Inn de eerste helft van dit hoofdstuk hebben wc bekeken welke toevoegingen aan 
dee intuïtionistische fragmenten resulteren in klassieke fragmenten. Het waren 
fragmentenn geformuleerd met —> en ->, en o . 

Err bleven toen nog vragen over. Wat kan men nog doen met V en A, hoe zien 
dee regels er uit, wat is de rol van de syntactische regels, wat voor fragmenten of 
vollee propositionele calculus heeft men te hanteren? Leblanc & Behiap (19G2) 
meenden,, hier in de woorden van Leblanc weergegeven, de volgende hypothese 
opp te kunnen stellen: ° 

"Wee conjecture in the paper that any structural rule which is classically valid is 
intuitionisticallyy valid, and also that any rule of elimination or introduction for A 
andd V which is classically valid is intuitionistically valid, hence that one can pass 
fromm Gentzen rules for intuitionistic logic to Gentzen rules for classical logic only by 
strengtheningg the elimination or the introduction rules for -i, . or . Do you think 
thee conjecture is sound, and, if so, do you have any suggestion towards proving it ?" 

Dezee fragmenten zijn te vormen door ingrepen in de axioma's, de gebruikte 
operatorenn en de regels. Leblanc meldde aan Beth, dat zij meenden dat klassieke 
structurelee regels ook intuïtionistisch geldig zijn, en dat dit eveneens opging voor 
dee introductie- en de eliminatie-regels voor V en A. Hierdoor kan men dan van 
Gentzen-regelss voor intuïtionistische logica overgaan op die voor klassieke logica 

69(Bethh 1961a), p. 81. 
™Brieff  H. Leblanc - Beth, 2 januari 1962. (Bryn Mawr, PA). 
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doorr alleen de eliminatie- en introductie-regels voor -i , —> en «-> te versterken. 
Leblancc in juni 1962, op het einde van de rit : 71 

"II  conjectured in a talk at Yale University, November 1961. and established here that 
iff  .4 ] , .42, . . ., An l~ B is valid, then Ai,A-2,...,An h B is provable by means of (a) -
(c)) and the introduction and elimination [intelim] rules for such of the five connectives 
—KK -i. A, and <-> as occur in A\, .4 :̂ , An. and B. The result in question does not 
holdd true, by the way, when the elimination rules for -» and f+ are phrased in the 
moree traditional fashion: a point to which 1 shall return at the close of my paper. 

Onee immediate consequence of my conjecture is worth noting, (a) — (c), (h) — (i) 
andd (j) — (k) are all intuitionistically sound.72 Hence whenever Ai, A-j,... ,An, and B 
exhibitt no connective at all or no connective other than A and V, A\, A2, , An (- B 
cannott be classically valid without being also intuitionistically valid. Hence such 
standardd rules of inference for PCI, the intuitionist propositional calculus, as (a) —(c) 
cann be strengthened to suit PC at only three junctures, the intelim rules for —K those 
forr ->. and those for -H-." 

All  voor dit c i taat hadden Beth en de Jongh, een medewerker in zijn Euratom-
project,, het probleem met Lvaluaties aangepakt. In februari 1962, deelde Beth 
aann Leblanc, dat aan deze problemen ook in Amsterdam werd gewerkt: Ti "I t 
occurredd to me that presumably it could be solved by means of the valuation 
theoryy for inferential logic which we have been developing here these last t imes, 
andd therefore I have passed on the matter to my student, Mr D.H.J. de Jongh, 
whoo is working with me on this subject. He has just submi t ted a proof of your 
andd Belnap's conjecture as well a few related results." In mei be t rad ook Belnap 
hett stri jdtoneel: 4 

"Leblancc has informed me that he has learned from you that de Jongh has proved a 
conjecturee relating to the connections between A — V (and-or) fragments of intuition-
ismm and of classical two-valued logic in the Gentzen form. I, too, would like to see 
thesee results. A student of mine, R. Thomason, and myself, have recently proved the 
followingg theorem, which is perhaps the same as de Jongh's/' 

Hett betrof hier het op stapel staande Belnap k. Thomason (1963), dat een 
bewijss leverde voor hetgeen in het ci taat van Leblanc gesteld is. Uitgangspunt 
was:: 75 "From an intuitive standpoint it would seem that the connectives of 
conjunctionn and disjunction assume in intuitiouistic logic the same role as in 
classicall  logic. We may lend precision to these intuit ive ideas by considering 
Gentzen'ss formulation of intuitionistic logic, which separates the deductive roles 

711 Manuscript H. Leblanc, Note on a set of Gentzen rules for PC\ hierbij de aantekening 
vann Beth: "bijlage bij brief 26 juni 1962?". Brief H. Leblanc Beth. 26 juni 1962, (Bryn 
Mawr} :: "I am enclosing a rough copy of a paper I have just submitted for publication in 
NotreNotre Dame Journal of Formal Logic. [... ] it also has proof of the conjecture on the three 
wayss of passing from intuitionistic logic, which de Jongh has recently proved." De 'copy' zou 
laterr in sterk verbeterde versie gepublicerd worden als Leblanc (1963). 

7JBedoeldd met deze opsommingen: 'A version of the propositional calculus in which —> 
,, -i, A, V and *-+ figure as primitive connectives.' Het betreft introductie- en coiiju net ie-regels. 
Dee weggelaten regels moeten dan net het verschil tussen intuïtionistisch en klassiek uitmaken. 

73Brieff  Beth H. Leblanc. 27 februari 1962, (Amsterdam). 
7474BrietBriet N.D. Belnap Jr - Beth, 3 mei 1962, (New Haven. Conn.). 
75(Belnapp & Thomason 1963), p. 39. 
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uff  the various logical connectives, defining each connective by a pair of rules [de 
introductie-- en de eliminatie-regels] added to a structural system." 76 

Bethh berichtte Belnap, dat de Jongh bij zijn bewijs Beths I-valuatie gebruikte: 77 

"Thee proof uses the notion of an I-valuation described in my abstract,7 8, where 
v{Uv{U A V') and v(U V V') are taken classically. The report contains various other 
resultss as well." 

I nn de Jongh (1961) wordt een overzicht van de werking van de I-valuatics 
gegeven;; vervolgens gaat de Jongh over op de veronderstelling van Leblanc en 
Belnapp m.b.t. de regels. Hiertoe introduceert hij de algemene vorm van rne-
talogischee regels met een specificatie a. naar invoer- en eliminatie-regels en b. 
naarr structurele regels. Deze zijn samengesteld m.b.v. sequenten, die geldig 
zijn.. De geldigheid wordt hier verbonden met de I-valuatie, zoals besproken 
inn dit hooofdstuk, en de Jongh parafraserend: Een sequent . 4 i , . . ., Am =>  B 
iss klassiek (of inferentieel) geldig als voor elke valuatie vü (voor elke I-valuatie 
<< V, <, < p°, v° » ) met v°{Ai) = ...= v°(Am) = 1 is eveneens v°(B) = 1. 

Stellingg 10 van de Jongh vertelt, dat elke metalogische regel, die in infe-
rentiëlee logica afleidbaar is, dit is in klassieke logica. Stelling 11 toont aan, 
datt elke structurele regel en elke introductie- en eliminatie-regel voor V en A, 
diee afleidbaar zijn voor klassieke logica, dit ook zijn voor inferentiële logica. 
Stellingg 12 laat zien, dat elk stelsel van metalogische regels, die inferentiële 
logicaa in termen van —», VA,->,++, karakteriseren, met bepaalde versterkingen 
ditt ook voor klassieke logica doen. Dit zijn nu juist de versterkingen, die al in 
dee loop van dit hoodstuk besproken zijn.79 

I -va luat ie ss en p s e u d o - B o o l e se a lgebra 's. De I-valuaties kunnen ook in 
anderee richting ontwikkeld worden. Hiertoe is in verband met de nu volgende 
onderdelenn van belang over een uitbreiding van de I-valuaties voor de volledige 
intuïtioiiistischee propositie-calculus te beschikken. Di t is gedaan door de Jongh 
(1961).. Daarin werden V en A klassiek gewaardeerd en —>A gedefinieerd als 
AA -»_L, waarbij  — 0 (vergelijk de negatie in de minimale logica).80 

Dee I-valuaties vormen een deelklasse van de pseudo-valuaties. Kunnen pseu-
do-valuaties,, dus ook I-valuaties een algebraïsche vertaling krijgen? Beth merk te 
all  in 1954 tegen Tarski op: 81 "Finally, I see now that pseudo-valuations corre-
spondd to arbi t rary ideals in a Boolean algebra, which might provide a connection 

7t iEenn goed overzicht van alles wordt geboden in Leblaiic (1963). 
7TBrieff  Beth N.D Belnap Jr., 8 mei 1962. 
7 8 ,myy abstract1: (Beth 1960d) dat eigenlijk van iater tijd is. 
79Brouwer:: als A,->J4 => A geldig is, dan ook A => A; Beth en Leblanc: als A => A —> B 

enn A => A —  C) —  A geldig zijn dan ook A —> B; Belnap en Leblanc: als A =>  A en 
AA => (C «-» A) ++ (C «-» B) geldig, dan ook A => B. Zoals herhaaldelijk opgemerkt behoeven 
VV en A geen toevoegingen. In de dissertatie de Jongh (1968) wordt er verder van I-valuatie 
gebruikk gemaakt. 

Doorr J.A.W. Kamp en D.H.J. de Jongh is in 1964 een automatische tester ontwikkeld voor 
dee intuitionistische propositie-calculus: H. Kamp, D.H.J. de Jongh, LISP-Algol-programina 
voorr de intuitionistische propositielogica. R1014. codeur. JON 260364/7266; en idem, R1Ü57 
codenr.. JON 260364/8615. Hier is Hendriks (1996) een voortzetting van. 

81Brieff  Beth A. Tarski, 30 juni 1954. 
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withh recent work by Los." 

Bethh heeft verder geen onderzoek naar dit vermoeden gedaan. Wel verscheen 
err in 1966 een artikel van A.S. Troelstra en D.H.J. de .longh, waarin nader on-
derzoekk gepleegd werd met betrekking tot Beths I-valuaties. In de Jongh & 
Troelstraa (1966) werden implicatieve valuaties gecorreleerd met pseudo-B ooi esse 
algebrass en deze met tralies met een (relatief) pseudo-complement (niet een 
U-element).822 Di t was daarmee niet nieuw, maar wel met de correlatie tussen 
bepaaldee operat ies op I-valuaties en op algebra's. De stap naar Heyting-algebra's 
enn de volledige intuïtionistischc propositie-logica is dan niet ver meer. 

9.2.33 Modale systemen 

Inn het begin van dit hoofdstuk is al ingegaan op Beths motieven voor onderzoek 
naarr implicatieve fragmenten. Dit werd door hem uitgebreid naar implicatieve 
enn str ikt implicatieve fragmenten van de modale systemen S4 en So. Deze 
fragmentenn waren door hem gekozen voor de overgang van een systeem, waarin 
menn Hcytings propositionele intuïtioiüstische logica onder een transformatie kan 
inbeddenn (S4) naar een systeem, waarin dit zeker niet kan (S5). De wet van 
Peircee zal voor dat verschil cruciaal zijn. 

Dee door Beth gehanteerde technieken van het werken niet hulptableaus en 
hulpvaluatiess zijn niet anders dan de al in de vorige secties behandelde. Beth 
namm ook het gebruik van een conjunctieve en disjunctieve splitsing in hulp-
tableauss over. Alleen de situatie, waarin een hulptableau wordt opgeroepen, 
verschilt.. Aan S4 zal hier meer aandacht worden geschonken dan aan S5. In 
dee eerste p laats vanwege het belang van op iutuïtionistische logica gericht on-
derzoek:: in de tweede plaats paste Beth eerder dan anderen (i.e. Kripke) de 
tableau-methodee toe op S4; S5 was al eerder door Kripke op die manier afge-
handeld. . 

Imp l i ca t i ev ee S4. De hier gebruikte implicatieve S4 [->S4] bestaat uit de al in 
hett begin ingevoerde axioma's 1, 2 en 3 (het klassieke implicatieve fragment), 
mett daaraan toegevoegd de volgende modale axioma's: '84 DA -> .4, D(.4 -> 

8 2Elkk tralie niet relatief pseudo-complement heeft een 1-element, maar niet altijd een 0-
element.. Elk tralie met relatief pseudo-complement en met O-element is een pseudo-Boolese 
algebra.. Omgekeerd, elk element o van een pseudo-Boolese algebra A heeft een pseudo-
complementt - a, waarbij - a = a S ü. Zie Gratzer (1978), Rasiowa (1974). 

83Menn kan substitutie gaan toepassen van A —  B voor A en C voor B op ({A —> B) —> 
A)A) -5- A. Het resultaat is dan (({A -> B) -» C) -  (A - j - B)) ->  (A -*  B). Beth gebruikt een 
modalee strikte S5-variant (((,4 -< B) -< C) < {A -< B)) < {A -< B) [A -< B: strikte implicatie. 
Menn kan met de McKinsey-Tarski vertaling voor S4 werken {McKinsey & Tarski (1948)). Dan 
heeftt men de omzetting van A in TA'. (1) TX in DA voor X een atoom, en (2) T(Y -) Z) in 
TXTX -< TY. Voor {(A ->  B) -> A) -» .4 resulteert dit in ((D.4 -< DB) < DA) -< DA. Dit is van 
belangg daar binnen S4 de niet gemuteerde Peirce gewoon geldig is. Anders wordt het wanneer 
menn de implicatie binnen het met Heyting corresponderende fragment wil gaan bestuderen. 
Dann krijgt men te maken met een vertaling van Tarski en derhalve een van modale operatoren 
voorzienee formule. De getransformeerde, en van modale operatoren voorziene, Peirce is wel 
degelijkk ongeldig binnen de context van het werk van Beth en Nieland. 

8"4(Nielandd & Beth 1961a), (Beth k Nieland 1965). 
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B)B) —> (DA —>  £?). Regels: de regels voor de implicatieve logica tezamen met 
dee modale regel 'als A e—»S4, dan ook DA €—»S4\ Daarnaast is er sprake van 
eenn strikt implicatieve S4-' -<S4-S5 De str ikt implicatieve operator wordt hier 
voorgesteldd als -<.86 

Err zal, afgezien van reductie-regel 3b, alleen bij de valuatie-regels worden 
stilgestaan: : 

oo -4S4-valuatieregel S2: v(DA) = 1, als Vu* < v : v*(A) = l . 88 

oo -*S4-valuatie-regel S2: v(OA) = 0, als 3v* < v : v*(A) = 0 [introductie 
vann een hulpvaluat ie/hulptableau]8 9. 

oo -»S4-valuaticregel S3: als v{UA) = 1, dan Vu* < v : v*(UA) = l . 90 

oo —^S4-valuatieregeI S3a: als v(OA) = 1, dan u(A) = 1 én VIT* < ir: v*(A) = 

1. . 

oo —»S4-reductie-regel 3b: Men heeft dan de vorm A =>  T\T = TntoTnen UT* , 

r**  = r**  u{a.4}: 

T".OA T".OA 

+ti +ti 

+t+t0 0 
A A 

- t o o 
[vel] ] 

A A 

11 atomen 

+t-i +t-i 
r . . . 

r „ t o m f „„  wordt door Beth opgevoerd orn te laten zien, dat de atomen op 
rechtss binnen een tableau, binnen dat tableau wel meetellen, maar dat hun rol 
inn andere hulp-tableaus uitgespeeld is. 

oo —>S4 implicatie: per (hulp)valuat ie/(hulp)tableau gelijk aan het klassieke 
geval. . 

Valuatie-regelss voor de strikt implicatieve S4: er kan voor -< wel een valuatie 
gegevenn worden, rnaar gezien Beths herforrnulatie met  en —¥ zoals in S4 kan 
menn net zo goed terugverwijzen naar de valuaties voor de implicatieve S4, 

oo xS4, valuatie-regel S4: v(A < B) = 1, als Vu* < v: of v*{A) = 0 of 
v*{B)v*{B)  = l .91 

85(Nielandd & Beth 1961a), (Beth & Nieland 1965). 
8€iDezee operatie kan als volgt gedefinieerd worden: 87 A -< B =<*ƒ d(A —> B). Axioma's: 

AA X A. (A -< D) -< (C -< (A « B)), (A -< {B -< C)) -< ((.4 -< B) < (A -< C))). Regels: 
'A'A -< B en .4, dan B\ 

8{i (Nielandd &c Beth 1961u). 
8ö(Nielandd &  Beth 1961a). Beths ordening <, < tussen punten (hulpvaluaties, hulptableaus) 

elderss vaak weergegeven als een toegankelijk heidsrelatie met bepaalde voorwaarden {keuzen 
uitt reflexiviteit, transitiviteit, symmetrie, e tc), zeg R, tussen werelden. 

90(Bethh k Nieland 1965). Men kan aan de linkerzijde ongeschonden formules met een 
 -operator op kop doorschuiven naar lager liggende hulptableaus. 
911 {Nieland U Beth 1961a). 



264 4 HoofdstukHoofdstuk 9. Implicatieve systemen 

I m p l i c a t i e v ee S5. Op de volgende wijze verschilde bij Beth de implicatieve 
S55 van de implicatieve S4: 9'~ 

Dee axioma's zijn die van -J- 54 + {0.4 -> DB) -?  D(OA -* B). 
S5-regelss = S4-regels zonder de disjuncte splitsingen, maar wel met de mogeli-
jkheidd tot herplaatsing. Met dit laatste vult men een al eerder ingevoerd, maar 
(bli jkbaar)) onvolledig behandeld (hulp)tableau aan.9"1 

oo —yS5, valuatie-regel S2: 

v(UA)v(UA) = 1, als Vu*  e V: v*{A) = 1. Let er bij v(UA) = 1 op, dat er 
Vu**  € V s taat, en niet Vt;*  < v. Dit houdt in, dat men ook naar hoger in 
dee partiële orde liggende tableaus formule A op waar moet bijschrijven.94 

v(0A)v(0A) = 0, als 3Ü* € V: v*(A) = 0. Hiermee introduceert men een extra 
hulp-valuatiee (-tableau). 5 

Hiernaastt zijn er Sö tableau-regels 96 6 

M oo daa l - log ische deduc t ie. Beth gaf geen deductieve formulering van modale 
tab leaus.. Ook wordt er geen methode aangegeven om tot een natuurli jke de-
duct ievee afleiding te komen. 

Tochh verandert er er niet veel. Alleen de hulptableaus vormen een nieuw 
element.. Voer nu hulpdeducties (met geneste clustering) in. Men kan de hulpt-
ableauss introduceren en elimineren.9 

w w 

A A 
+h +h 
A* A* 

-t-tk k 

+t+t kk+i +i 
A " " 

—U+i i 

o o 

r r 

r* * 

r++ + 

etc. . 

wordtt tot premissen n 

// k -introduc tie (+) 
A* * 

tA-+i-introductie(+) ) 
A " " 

conclusie e 

(jt-eliminatie(-) ) 

r* * 

tt it + 5 -eliminatie(-) 

etc. . 
Wederomm loopt en draait men hier op de, in het hoofdstuk over deductieve 

tab leaus,, al besproken wijze door het figuur heen. Men kan ook de door A.S. 
Troelst raa bedachte afwikkeling van een deductie gebruiken. 

9 : iVoorr de axiomatiek; implicatieve S5: (Nieland fc Beth 19616), (Beth & Nieland 1965); 
str iktt implicatieve S5: (Beth & Nieland 1965), (Nieland 1961). 

9 3Dee schema's lijken soms vrij warrig; gelukkig valt dit in de practijk erg mee, men kan 
pakkettenn regels samen steil en als grondregels en daarmee andere regels eruit werken. Zie 
(Nielandd & Beth 1961e), p. 25-27. 

94(Nielandd & Beth 1961ft). 
955 (Nieland ie. Beth 19616). 
96—>-S5,, de reductie-regels (d.w.z. de tableaus): 

—+S5-reductie-regell  (3a)) [(Nieland &; Beth 19616)] = ingeperkte —>S4-reductie-regel (3a) 
[(Bethh & Nieland 1965)]. -*-S5-reductie-regeI (3a+) [(Beth &c Nieland 1965)] = ->S5-reductie-
regell  (3aa) [(Nieland k Beth 19616)]. ->S5-reductie-regel (3b) - -»S4-reductie-regel (3b) 
zonderr de twee ten opzichte van elkaar disjunctieve hulptableaus (één doorlopend hulptableau 
iss voldoende). 

9 7Zi ee Barth (1969): hier wordt uitgegaan van de modale systemen van Beth en Nieland. 
Ziee verder ook Fitch (1952), Fitting (1983) en Zeman (1973). 
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Moeilijkhedenn van andere aard vormen Beths conjunctieve en disjunctieve 
splitsingg in hulptableaus. Gebruik hier het i.v.m. de intuïtionistische logica door 
Bethh gebruikte adagium: Wat niet tot de geldigheid bi jdraagt, draagt ook niet 
tott het bewijs bij ; ignoreer dit bij de lineaire herformulering. Hiermee heeft 
menn tevens de oneindig lange takken uitgeschakeld. Moeilijkheden leveren de 
problemenn van de herformuleringen in S5 op, waarbij men voor het verkrijgen 
vann een bepaalde formule, die in de tak terugschuift, wel de volledige tableau-
uitwerkingg nodig heeft orn die formule los te krijgen — men beschikt binnen een 
bepaaldee (hulp)tableau nog niet over de informatie, die rnen later in een ander 
hulptableauu verkri jgt. De teruggeschoven formule kan dan tijdens de constructie 
vann een lineaire deduct ie op een vreemde plaats komen te staan. Men kan dit 
euvell  bestri jden door een afwikkeling, anders dan die van Beth, voor S5 voor te 
schrijven.98 8 

9aa Vergelijk Hendriks (1996), p. 147: aldaar wordt beschreven hoe rnen bepaalde formules zo 
kann inzetten, dat de uitwerking op een later moment plaatsvindt zonder dat een herschrijving 
nodigg is. 
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