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ELEMENTEN DER LOGICA 

1. Bij de gebruikelijke uiteenzetting van declementen der hedenda35se 

logica wordt eerst een formeel stelsel opgebouw; de eigenschappen hier

van worden diepgaand onderzocht, zonder rekening te houden met ~e b~

oogde interpretatie. Daarna wordt deze interpretatie ingevoerd 0n ten

slotte wordt aangetoond, dat, op grand van de reeds eerder vastgestel

de eigenschappen, de structuur van het formele stelsel geheel beant

woordt aan de gegeven interpretatie (volledigheidsstelling van G~delJ. 

2. Er is echter een meer natuurlijke opbouw mogelijk, waarbij r~eds 

aanstonds de beoogde interpretatie wordt ingevoerd. Op grand daarvan 

kunnen we nu een aantal formele regels opstellen, waarna hot bewijs 

van de volledigheidsstelling van GBdel:geen enkele moeilijkheid mEer 

oplevert. 

3, Bewijs dat de sequent: 

(x)[M(x)-'-½ FtxTJ J (x) [s(x) ~M(x)] t" (x) [P(x)-;STx-n 

op grand van de interpretatie gcldig is. 

Waar Onwaar _________________ ___.. ____________ ,_,_., _____________ , __ 

( 1 ) 

( 2) 

( 5) 

( 7) 
( 8) 

(x) fM(x) ~ PTxTJ 
(x) [ S(x) --1 M(x)] 

P (a) 

S (a) 
M(a) --,.p(a) 

( i) (ij) 

(12) S(a) ~M(a) ( 10) F{a1 

( 3 ) 
(4) 

( 6) 

( 9) 

( X) [P ( X) -) S ( 1~) J 
P(a) -1S(a) 

scar 
(i) 
M(a) ( 11) 

(ij) 
P (a\ 



-2-

( 1) (x) [M( X) ~ PfxJ] (prem) 
( 2 \ 
I. .I (x) [s(x) -,M(x)] (prem) 
(5) p ( 3) - - - - - -- - - - - - -~ (+ hyp 1) 
(7) S ( 8) (+ hyp 2) 

(8) M(a) ~ P(a; ( 1 ) 

(i) C (12) s(s)-4 M(a) . ( 2) 

(14) M(a) (7) en ( 12) 
( ij) c== (10) P[aT ( 9) en ( 8) 

(6) sen (- hyp 2) 
------------------

( 4) P(a)-? s{a; (- hyp 1) 
(3) (x) [P(x) ~sfxT] (concl) 

5. Bewijs dat de sequent: 

(Ex) [M(x) & P(x)] , (Ex) [s(x) & M(x)] r- (Ex) [P(x) & s(xT] 
op grand van de interpretatie ~i~_! geldig is. 

Waar Onwaar --
( 1 ) (Ex) [M(x) & F"(xT] ( 3) (Ex) [P (x) & s(xT) 
(2) (Ex) I S ( x) & M ( x) J (7) P (a) 

(4) M(a) & P(aJ (11) P(a) & sITT 
( 5) M(a) (i) (ij) 
(6) P(a; (12) P(a) (13) 's(aJ" 
(8) S(b) & M(b) 

(15) P(b) & s("FY (16) P(b) & S1"5T (9) S(b) 

(10) M(b) (iij) (iv) (v) ( vi) 

( i) I (ij) ·- (17) P(b) (18) s(oT (20)P(b) (21)S 

_(14) S(a) 
--------·-

(iij) (iv) ( V) ( vi J 

(19) S(b) 'r,ri\ ci'b~ \C.:.C:; .._"), / 

6. De rol van het begrip oneinoig. 


