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Hoofdstukk 11 

Supplementen n 

11.11 Sequenten en tableaus. 

11.1.11 Beths sequenten 

S y n t a x.. * Volgens Beth (19596), p. 282-283, vormt het volgende sequenten-
systeemsysteem de basis voor zijn semantische tableaus. De bij Kleene (1952a) in G3 
vermeldee formule-herhaling worden hier niet toegepast. Bij de tableau-seguenten 
komtt men ze wel tegen. Vanwege ruimtebesparing zijn in hetzelfde schema de 
intuïtionistischee sequenten geplakt. Dit is naar Beth (19596), p. 449 (zie ook 
Bethh (19576)). Regel F (Beth 19596)-8. is toegevoegd in Beth (19596). Deze 
regel,, zij het andersom, was ook al te vinden in Beth (1956d). Door deze regel, 
waarinn een permutat ie voorkomt, heeft Beth een aftelling niet cijfertjes 1 , . .. ,p 
nodigg om precies te laten zien hoe dit gebeurt. In het klassieke geval kan hij 
allee opsommingen met de parameters a , . . . ,£ aanduiden. Haakjes, [ en ], om 
dee formules heen geven aan. wat men weg moet laten om het intuïtionistische 
sequentensysteemm (d.w.z. Beth (19596), p. 449) te verkrijgen. 

(i)) [F0-] axioma: A. A, A*  => [r] . A, [r*] . 

(ii )) [F0-] propositionele operatoren: 

^ 2 a ''  - ^ 1 ^ A ^ ] ^ 2 b" 

[Fü^3a-- AAfl.A=> r A^AAB.T ^ 3 b ' 

'V^orr de axiomatiek: zie voor klassieke propositie-logica: (Beth 1962Ü). p. 128.; en voor 
iiituitionistischee propositie-logica: (Beth 1962a). 

311 1 
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[FO.]]  4a. 

FO.Sa. . 

A . A = ^ TT [et] A ;f f =»T 
AVAV B.A^F 

A.. A -> B =>T [et] A, A -» ff => T 
A - ++ B ,A=> r 

AA => I \ A [et] A . B ^ T 
A->> s , A ^ r 

(iii )) [FO-] quantoren: 

F0.6a.. ^A(l),...,A{p)yA(x)^T 

[FO.]]  7a. 

F1959a.8. . 

A A =»» r ,A.# 
A=>A=> AvB.T 

A A -44 =*  [r] s 
AA  => A -> B[r] 

klassiekk 5a. 

AA =*- A(p) 

[FO.]]  4b. 

[FO.]]  5b. 

VxA(x) ,, A => r A => VxA(:c) 
A,, A(p) => r A => r, A ( l ) ; . . ., A{p), 3xA(x) 

3xA(x),A3xA(x),A => r 

klassiekk 7b. 

AA  => Ai [vel] A => A-, 

A=>> 3xA(x),T 

A ^ I \ A ( a ) ; . . . : A ( f ) ) 

F0.6b. . 

-- FÜ.7b. 

AA =  3a;A(3;).r 

,A,Akk,A,All A AA [vel] A => T.A 
AA =  A i , ^ , - . . , ^ A => A T 

FO,, ge- en verboden: ad regel 6b: de p treedt niet op in A of in VxA(x). ad 
regell  7a: de p treedt niet op in 3zA(x), niet in A en niet in T. Regel F l959a.8 
iss een uitgeschreven regel FO.8; pas in het intuïtionistische geval spelen deze 
regelss een rol (vorming van oneindige takken). 

FO.8. . 

Seman t i ek.. Voor de intuït ionistische tableau-sequentenregels kan men naar 
Bethh (1956rf) verwijzen: 2 deze zijn precies het omgekeerde van bovenstaande 
sequenten.. Daarom worden alleen enkele afwijkende gevallen gegeven. Houdt 
bijj  de intuïtionistische omkering het wegvallen van formule verzamelingen, zoals 
bovenn beschreven, aan. Enkele afwijkende gevallen worden hier gegeven: 

->A.. A => T A => -.A 
2a. . 

5a a 

A , ^ A = > r \ AA A,A = 
AA -> B. A => r 

0 0 

T.AA et A.B 

2b. . 

11.1.22 Overzicht tableaus 

AfhAfh ankelijkh eden: 

prototableaus s 

semantische e 
tab leaus s 

deductievee semantische Beth 
tableauss tableaus modellen 

Voorlopers: Voorlopers: 

pseudo o 
valuatics s 

modalee derivatieve 
tableauss tableaus 

Dezee tableau-sequ finten regels zijn nagenoeg dezelfde als in Beths lezing uit, 1955 — drie 
jaarr later uitgegeven als Beth (1958a). pp. 79 80. Alleen zijn in Beth (1958a) overal de 
hierr impliciete herhalingsregels voor de antecedent ai re herhalingsregel expliciet aangegeven: 
bovendienn is het resultaat van regel 8 daar als regel 7 iets duidelijker uitgeschreven: A => 
Ai ,, .. . , Ak geeft A => Ai [V]  [V]A => Ak . 
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1935.. Gentzeii: terugredenering naar ax ioma's zonder snede 

1952.. Kleene: zoals Gentzen, maar nu ook zonder structurele regels. 

1954.. Beth: lezingen Sorbonne: voorjaar 1954 (uitg. 1956); latere ingrepen 
vann Beth bij uitgave daarvan in 1956, hierdoor onduidelijkheden — echt 
tableauu in 1956, voorloper in 1954. 

1954.. Beth: afgeblazen artikel met opdracht aan Feys — een half-tableau voor 
constructiee van pseudo-valuaties: begin 1954. 

SemantischeSemantische tableaus: 

1954.. Beth: november, december: de uiteindelijke vormgeving van de tableaus 
—— Beth komt op het idee van de tableau-spli tsing (brief Hasenjaeger) en 
dee uit een tableau af te lezen formele afleiding (deductie) (brief Hintikka). 

1955.. Beth: artikel opgedragen aan Feys — echte tableaus. 

1955.. Hintikka: artikel model-verzamelingen. 

1957.. Beth: s tuurt materiaal naar Kripke, waaronder Beth (1955&) en Beth 
(19566 d). 

1958.. Kripke: introductie hulptableaus in modale logica: (Kripke 1959a) was al 
inn augustus 1958 door JSL ontvangen. 

1959.. Kripke: hulptableaus en S5. 

1959.. Kripke: belofte in abstract Kripke (1959&) in JSL om aan S4, gecombi-
neerdd met intuïtionisme, te gaan werken. 

1961.. Beth: gebruik hulptableaus bij de construct ie van pseudo-valuaties (modale 
logica,, implicatie: S4, intuït ionistische fragmenten). 

1963.. Kripke: semantiek voor intuït ionistische logica m.b.v. tableaus en hulpt-
ableaus. . 

Beth-modellen: Beth-modellen: 

19477 Het naar voren brengen van spreidingen en keuze-rijen als werktuigen voor 
eenn waarlijke intuïtionistische semantiek in Bcth (19476) [1945 bedacht]. 
Err wordt hier nog geen semantisch apparaat ontwikkeld. 

19555 De beginperiode: gebruik van semantische tableaus. Dit resulteerde in de 
lezingg te Parijs in 1955 [als Beth (1958a) gepubliceerd], 

19566 Verbeteringen op de lezing uit 1955. Het preciezer formuleren van de 
begrippen,, een poging tot het geven van een intuïtionistisch volledighci-
dsbewijs.. Di t resulteerde in Beth (1956a1), dat nadien door Beth niet 
wezenlijkk meer veranderd is. 

19588 Publicaties van Kreisel over de verschillende aspecten van volledigheid van 
intuïtionistischee logica: Kreisel (1958£>) en Kreisel (1958u). 

19599 Op Beth (1956cf) kwam vooral van Kreisel kritiek. Dit gaf aanleiding tot 
marginalee verbeteringen door Beth. Di t resulteerde in Beth (1959&), waar 
nogg steeds het nodige op aan te merken viel. 

19611 Dyson & Kreisel (1961) geven een verbeterde versie van Bcths semantiek. 
Kreisell  (1961) over niet-afleidbaarheid van bepaalde formules. 
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19655 Kripke (1965) [lezing 1963] levert een klassiek, maar niet intuit ionistisch 
gestoeldd bewijs voor volledigheidsstelling van de intuïtionistische logica. 
Relatiee tussen Beth modellen en Kripke semantiek door Kripke omschreven. 

19766 Na Beth werd een constructief bewijs geleverd door Veldman (1976) [1974 
ontvangen].. Dit ging uit van de Kripke-semantiek, de Swart (1976) [1974 
ontvangen]]  gaf aan de hand van Veldman (1976) een constructief bewijs 
voorr de Beth-modellen. 

11.22 Varia Beth 

11.2.11 Leven E.W. Beth 

Bijj  de hieronder volgende da ta zijn enkele wetenswaardigheden over H.J.E. Beth 
vermeld.33 Bij gegevens, die op H.J.E. Beth betrekking hebben, staat telkens 
dienss naam vermeld. Aan de diverse door E.W. Beth gebruikte huis-adressen 
zall  hier niet veel aandacht worden besteed. Bij tij d en wijl e woonde hij bij zijn 
ouderss (voor de laatste keer te Amersfoort op het einde van de Tweede Werel-
doorlog).. Daarnaast was hij her en der in de kost. Na zijn huwelijk vestigde 
hijj  zich in Amsterdam. Gedurende de langste periode was aldaar het adres 
Bernardd Zweerskade 23-1. In zijn laatste levensjaren beschikte Bcth bovendien 
overr een zomerhuisje te Laag Kanje in de gemeente Maarn om aldaar in het 
struweell  van het Stichtse verborgen het jachtige leven van de grote stad te kun-
nenn ontvluchten. De zandgrond en de omringende bossen verschaffen denkelijk 
ookk nog een betere lucht voor iemand, die erge last heeft van de ademhalingswe-
gen,, dan de iniasnieii van liet Zuider Amstclkanaal, waaraan hij woonachtig was. 
Di tt was ook de grond voor zijn plan om in de buurt van het Spaanse Alicante 
eenn woning vlak bij het s t rand te laten bouwen.4 In de winter van 1963 - 1964 
hadd Beth gehoopt daar al gebruik van te kunnen maken. Het is echter anders 
gelopen.. Beths vrouw, C.P.C. Bcth-Pastoor, bracht de laatste levensjaren door 
inn het appartementencomplex Boszicht te Doorn.5 

5-7-1880:: Geboorte van Hermanus Johannes Eliza Beth te Rozendaal en Nispen. 
1897:: Eindexamen Hogere Burger School6 door H.J.E. Beth en begin van zijn studie 
Wis-- en Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. 1904: Doctoraal Wis- en 
Natuurkundee door H.J.E. Beth aan de Universiteit van Amsterdam. 1904 1906: 
H.J.E.. Beth leraar te Amsterdam en Baarn. 1906: H.J.E. Beth leraar aan de HBS te 
Almelo. . 

3Dee gegevens over H.J.E. Beth zijn voornamelijk gehaald uit het Jubileum-nummer 
H.J.E.H.J.E. Beth 70 jaar van Euclides 25 (-No. 5, 5-7-1950) (1949/50). De gegevens over E.W. Beth 
zijnn afkomstig van hemzelf uit de diverse curricula vitae of op andere wijze uit het Beth-Archief 
verkregen. . 

4Brieff  Beth L. Heiikin, 20 augustus 19C3 en brief Beth L. Apostel, 20 oktober 19C3. 
Bethh Eggink, 13 mei 19C3. 

5Dee gegevens betreffende de woonplaats van Beth in de provincie Utrecht en de woonplaats 
vann zijn vrouw te Doorn zijn van Beths zuster A.A.M . Beth afkomstig. 

G(Rijks)) Hogere Burger School verder afgekort, tot. (Rijks) HBS. 
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7-7-1908:: Geboorte van Evert Willem Beth te Almelo als zoon van H.J.E. Beth en 
Hillegjee de Groot (1882 - I960). Het gezin bestond verder uit twee dochters, AH 
(19111 - 1989) en Antoninia A.M. (1913 1995).7 

4-11-1910:: Promotie van H.J.E. Beth op De schommelingen om een evenwichtsstand 
bijbij het bestaan eener eenvoudige lineaire relatie tusschen de reciproke waarden der 
perioden,perioden, met toepassing op de beweging, zonder wrijving, van een zwaar punt op 
denden bodem eener vaas, (promotor D.J. Korteweg, Faculteit Wis- en Natuurkunde, 
Universiteitt van Amsterdam), Kampen (Kok), 1910, 135 pp. 
1912:: H.J.E. Beth directeur van de HBS te Almelo. 1920: Aanbod aan H.J.E. Beth 
vann een leerstoel aan de toen nog particuliere9 (pas later een gouvernements-instelling) 
enn op 3 juli 1920 door de Gouverneur-generaal geopende Technische Hogeschool te 
Bandoeng;; dit werd door H.J.E. Beth afgewezen. 1922 1935: H.J.E. Beth directeur 
vann de Rijks HBS te Deventer. 
11-7-1925:: Eindexamen door E.W. Beth aan de Rijks HBS te Deventer. 1925 1926: 
Studiee voor het examen apothekersassistent. 1926: Enkele maanden studie farmacie 
aann de Rijks Universiteit Utrecht. 23-3-1927: Beth (te Deventer) voorgoed ongeschikt 
verklaardd voor de militaire dienst. 28-10-1929: Kandidaatsexamen-A Wis- en Na-
tuurkundee aan de Rijks Universiteit Utrecht. 6-7-1932: Doctoraalexamen Wis- en 
Natuurkundee aan de Rijks Universiteit Utrecht (hoofdvak wiskunde, bijvakken na-
tuurkundee en mechanica; geslaagd cum laude). Afstudeerhoogleraren: H.A. Kramers, 
J.. Wolff, J. Barrau. 
19322 - 1933: Vrije studie te Utrecht bij H.A. Kramers (natuurkunde) en T. Goede-
waagenn {filosofie, neo-kantiaan). 1933 1934: Vrij e studie te Leiden bij W. van der 
Woudee (wiskunde, meetkunde), H.D. Kloosterman (wiskunde, (addiüeve) getaltheo-
rie),, A.J. de Sopper (filosofie, neo-kantiaan) en J. Woltjer.10 22-12-1933: Diploma 
levensverzekeringswiskunde.. 1934 1935: Studie aan de Université Libre te Brussel 
bijj  M. Barzin en A. Errera (wiskunde). Dit geschiedde met een beurs van de Ned-
erlandsee Afdeling van de Commissie voor Intellectuele Toenadering tussen Nederland 
enn België. 1935 1946: H.J.E. Beth directeur van de Rijks HBS te Amersfoort. 

21-5-1935:: doctoraalexamen Wijsbegeerte van E.W. Beth aan de Rijks Universiteit te 
Utrechtt (hoofdvak psychologie, bijvakken wijsbegeerte en wiskunde). 
15-11-1935:: Promotie van E.W. Beth op Rede en Aanschouwing in de Wiskunde, (pro-
motorr J.C. Franken (neo-kantiaan), Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Rijks Univer-
siteitt Utrecht), Groningen, 1935, VTII+120 pp. 
15-11-19355 31-8-1937: Leraar wiskunde (tijdelijk ) aan de Rijks HBS te Tiel. 1-9-
19366 31-8-1937: Leraar wiskunde (tijdelijk) aan de Pallas Athene School te Amers-
foortt (voor ten hoogste 3 lesuren: tegelijk met Tiel). 1-9-1937 1-3-1938: Leraar 
wiskundee (tijdelijk) aan het Kennemer Lyceum te Bloemendaal. Maart t /m april 1938: 
Leraarr wiskunde (tijdelijk) aan het Gymnasium te 's Hertogenbosch. 26-4-1938 30-
11-1938:: Leraar wiskunde (tijdelijk) aan de RijksHBS te Winterswijk. 1-4-1939 
15-7-1939:: Leraar wiskunde (tijdelijk) aan de Particuliere HBS-A te Rotterdam. 1-9-

7Dee geboorte- en sterfdatum van Beths moeder en zijn zuster Ali van Beths zuster 
A.A.M.. Beth; de overlijdensdatum van Antoninia uit een overlijdensadvertentie. 

8Dezee dissertatie lag in het verlengde van Kortewegs werkzaamheden m.b.t. trillingen om 
eenn e ven wichts toestand. 

95tichtingg van het Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-
Indië. . 

10Hendrikk Douwe Kloosterman. 1900 1908. 



316 6 HoofdstukHoofdstuk 11. Supplementen 

19399 - 31-8-1940: Leraar wiskunde (tijdelijk) aan het Gymnasium te Haarlem. 
19400 1942: Student rechten te Amsterdam 17-10-1941: Kandidaatsexamen Rechts-
geleerdheidd aan de Universiteit van Amsterdam. 16-9-1942 1-5-1943: Assistent 
zuiveree en toegepaste wiskunde aan de Technische Hogeschool Delft (onder C.H. van 
Os).. De aanstelling liep tot 31-8-1943, maar Beth heeft zelf eerder ontslag genomen. 
22-1-1943:: Promotie van E.W. Beths zuster Al i Beth op Variatieverschijnselen in 
hethet Oud-Indisch, (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Rijks-Universiteit te Utrecht; 
promotorr J. Gonda). 

24-8-19433 15-8-1945: Leraar wiskunde (tijdelijk als invalkracht) aan de Rijks HBS 
tee Amersfoort (zijn vader was aldaar directeur). 

22-5-1946:: Benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de iogica en haar geschiedenis 
enn de filosofie der exacte wetenschappen' aan de Universiteit van Amsterdam (in de 
Faculteitt Wis- en Natuurkunde en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte). 
23-9-1946:: Intree-rede van Beth: De strekking en het bestaansrecht der metaphysica 
inin verband met de toekomst der wijsbegeerte, (inaugurale rede. Universiteit van Ams-
terdam,, 1946), Groningen-Batavia (P. Noordhoff), 1946, 20 pp. 
26-3-1947:: Huwelijk van E.W. Beth met Cornelia Petronella Christina Pastoor (ge-
borenn 25-11-1896 te !s Gravenhage — gestorven 25-11-1978). 

19477 1953: Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Logica en Filosofie van 
dee Exacte Wetenschappen. 1948 - 1954: Voorzitter van de Algemene Nederlandse 
Verenigingg voor Wijsbegeerte. 1948: Secretaris van het Tiende Internationale Con-
gress voor Wijsbegeerte te Amsterdam. 2-11-1949: Benoeming van Beth tot gewoon 
hoogleraarr aan de Universiteit van Amsterdam (in de Faculteit Wis- en Natuurkunde, 
dee Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschap-
pen). . 

Februarii  maart 1951: Bezoek aan Universiteit van Cambridge, Engeland. Decem-
berr 1951 juli 1952: Eerste reis van Beth naar de Verenigde Staten (als 'research 
assistent'' onder A. Tarski aan de Universiteit van Californië te Berkeley). 1952: Be-
noemingg tot directeur van het 'Instituut voor Grondslagenonderzoek en Filosofie der 
Exactee Wetenschappen; aan de Universiteit van Amsterdam. 6-2-1952: Overlijden 
vann H.J.E. Beth. 1953: Opname van E.W. Beth als lid van de Koninklijke Neder-
landsee Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letteren. Maart april 1954: Bezoek 
aann de Universiteit van Parijs. Januari - augustus 1957: Tweede reis van Beth naar 
dee Verenigde Staten (als 'visiting professor in philosophy' aan de Universiteit Johns 
Hopkinss te Baltimore). 1964: Eredoctoraat aan de Universiteit van Gent (Beth was 
all  te verzwakt om dit persoonlijk in ontvangst te nemen). 

12-4-1964:: Overlijden van Beth te Amsterdam. 16-4-1964: Begrafenis van Beth op de 
begraafplaatss Zorgvlied, Amsteldijk 273, te Amsterdam. Zijn grafsteen wordt gesierd 
doorr de spreuk 'Door wetenschap tot wijsheid'. 

Disse r ta t i ess bi j  B e t h. De zeven door Beth afgehandelde dissertaties vormen 
eenn niet al te grote oogst. In die tij d was over het algemeen nog niet zo een 
grotee product ie aan promoties zoals tegenwoordig. Veelal deed men dit naast 

nGegevenss eredoctoraat van Beth uit Heyting (1966/)), p. 292. 
12Opschriftt van Beths grafsteen naar een veld-waarneming van E.C.W. Krabbe. 
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zijnn gewone werk. Wel was er in liet begin van de zestiger jaren een grote 
hoeveelheidd dissertaties in voorbereiding, waarvan een deel gekoppeld was aan 
hett door Beth geëntameerde Euratom-project. Door Bcths plotselinge overlijden 
konn de afwerking niet meer bij hem plaatsvinden en moesten deze mensen hun 
toevluehtt elders zoeken. 
P.C.. Gilmore (1953); K.L . de Bouvère (1955); J .J. Mukkhuyse (I960); W.A. Ver-
lorenn van Themaat (1963); F. Balk - Smit Duyzentkunst (1963); J.J. Broeder 
(19C3);; J.A. Stommel (1964, waarnemend promotor H. Engel). 

Bijj  een aantal dissertaties heeft Beth een rol gespeeld, zoals bij M. Guil-
laumee (I960, P. Samuel, E. Blanc). Beth zat in de commissie, het onder-
werpp betrof toepassingen van Beths semantische tableaus: De dissertatie van 
.Ï.J.A.. Mooij (1966, promotor A. Heyting) wras op het moment van Beth overli-
jdenn al vergevorderd; D.H.J. de Jongh (1968, promotor S.C. Kleene); S.C. van 
Westrhciienn (1969, promotor W. Peremans) 

11.2.22 Bronnen 

Arch ie ff  E . W . B e t h. Di t archief is indertijd door E .W. Beth aan de Konin-
klijk ee Nederlandse Akademie van Wetenschappen [K.N.A.W.] nagelaten. Later 
iss er correspondentie-materiaal, dat op de toenmalige subfaculteit wiskunde ran 
dee Universiteit van Amsterdam achtergebleven was, aan toegevoegd.13 Vanaf 
eindd 1992 is het archief opgenomen in de collectie van het Rijksarchief in Noord 
Holland.14 4 

Opgemerktt dient te worden, dat een deel van de geciteerde brieven bestaat 
uitt afschriften of kopieën. Deze afschriften zijn veelal in de vorm van carbon-
doorslagen.. De in het archief aanwezige ingekomen brieven zijn dan originelen, 
dee door Beth geschreven uitgegane brieven zijn bewaard gebleven als carbon-
doorslagen.. Ook zijn dergelijke (carbon-) kopieën aanwezig van brieven, die 
niett afkomstig zijn van Bcth of gericht aan Beth. Het betreft hier dan vaak 
brievenn met betrekking tot geleerde genootschappen. Voor bcstuurskwesties 
werdenn vaak afschriften rondgezonden naar meerdere personen. Het is in de 
dissertatiee nagelaten om overal netjes te vermelden of men met een kopie dan 
well  een origineel te doen heeft. 

Arch ie ff  A . H e y t i n g. Di t archief is door A. Heyt ing nagelaten aan het vroegere 
Mathematischh Inst i tuut. In 2000 is dit archief aan het Rijksarchief in Nuord 
Hollandd te Haarlem overgedragen.15 

Bib l i o thecaa E . W . B e t h. De Bibliotheca E.W. Beth wordt gevormd door 
boeken,, tijdschriften en overdrukken, die inderti jd door Beth aan het voormalige 

13Opslag:: TYippenhuis. het. hoofdkantoor vaii de K.N.A.W, Kloveniersburgwal 29. Amster-
dam. . 

14Kleine;; Hout.weg 18, Haarlem. Inventaris: Velthuys-Bechthold (1995). 
15Invcntaris:: Troelstra (1989). 
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Inst i tuutt voor Grondslagcnonderzoek nagelaten zijn.16 Aanvankelijk betrof het 
eenn bruikleen van zijn weduwe C.P.C. Beth-Pastoor. 
"Dee Bibliotheca E.W. Beth bevat niet slechts werken op het gebied van logica, grond-
slagenonderzoekk en filosofie der exacte wetenschappen, maar ook op het gebied der 
algemenee wijsbegeerte en op dat van diverse vakwetenschappen.Eveneens zijn belan-
grijkee tijdschriften voorhanden." 

Inn de Bibliotheca E.W. Beth is het volledige werk van Beth te vinden, ook 
zijnn daar de ingebonden overdrukken van al zijn artikelen aanwezig.18 Daar-
naastt was er een door zijn beide zusters geschonken portret in olieverf van Beth 
aanwezigg (nu deel ui tmakend historische verzameling van de UvA) . 

16Dee Bibliotheca E.W. Beth is tegenwoordig ondergebracht in de bibliotheek van de Facul-
teitt Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam: Nieuwe Doelenstraat 15 (Vendelstraat 
8),, Amsterdam. 

l 7Ui tt een (stencil)brief van 6 oktober 1967 van H.B. Curry. Curry was Beths opvolger als 
hoogleraar-directeurr van het Instituut voor Grondslagenonderzoek, 

18Vaakk treft men daar bij tal van boeken in de kantlijnen nog aantekeningen van Beth aan. 
Eenn tweede overdrukkenverzameling en Beths boeken zijn te vinden in de bibliotheek van de 
Koninklijk ee Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Joan Muyskenweg 25, Amsterdam. 
Bethss boeken en een (onvolledige) overdrukkenverzameling zijn ook te vinden in de wiskunde-
bibliotheekk van de Faculteit Wiskunde. Informatica, Natuurkunde en Sterrenkunde aan de 
Universiteitt van Amsterdam {Plantage Muidergracht 24, Amsterdam). 


