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Onder een bewijstekst verstaan we een tekst waarin een wiskundig 

bewijs in woorden en symbolen staat uitgedrukt met behulp van een natuur- 

lijke taal. We zullen proberen een beschrijving te geven van een aan- 

tal deels wiskundige, deels taalkundige kenmerken van bewijsteksten. 

Eerst zullen we nader ingaan op bewijsteksten, de wijze waarop 

ze tot stand komen en hun achtergrond. Daarna zullen we beschrijven 

hoe een bewijstekst kan worden opgedeeld in kleinere teksteenheden, 

die we bewijszinnen zullen noemen. Deze bewijszinnen zullen we nader 

omschrijven en indelen op grond van hun functie in een bewijstekst. Ten- 

slotte zullen we aangeven hoe er in een bewijstekst samenhang kan be- 

staan tussen een aantal opvolgende bewijszinnen, een samenhang die ge- 

baseerd is op een gemeenschappelijk kenmerk. Ter toelichting zal een 

groot aantal voorbeelden worden toegevoegd, gelicht uit bestaande 

wiskundeteksten. 

1. Bewijsteksten en hun onderliggende vormen 

We mogen aannemen dat een wezenlijk uitgangspunt bij het opschrijven 

van een bewijs is, dat men zichzelf en anderen wil overtuigen van de juist- 

heid van een bepaalde gedachtengang. Daartoe is het van belang dat men 

een redenering geeft die verifieerbaar sluit. Onvolledigheden in de 

tekst zorgen er echter voor dat die verificatie niet altijd gemakkelijk 

is. We kunnen zelfs zeggen dat een bewijstekst in het algemeen slechts 



een magere afspiegeling is van het samenstel van logisch en wiskundig 

sluitende ideek dat aan een bewijs ten grondslag ligt. 

We noemen enige voorbeelden van onvolledigheden die in bewijs- 

teks ten gangbaar zi jn: 

- een argument voor een gevolgtrekking wordt vaak weggelaten of meer 
suggestief dan nauwkeurig weergegeven; 

- een afleidingsregel wordt meestal toegepast zonder genoemd te worden; 
- de geldigheid van de premissen van een aangeroepen stelling wordt 
zelden nagegaan; 

- een noodzakelijke substitutie van uitdrukkingen voor variabelen 
(bijvoorbeeld bij toepassing van een stelling of een definitie) wordt 

nogal eens aan de lezer overgelaten; 

- het geldigheidsbereik van een tijdelijk toegevoegde variabele of onder- 
stelling wordt in het algemeen niet aangegeven; 

- een stuk bewijs dat men van weinig belang of eenvoudig van karakter 
. acht, wordt in sterk verkorte, hooguit beschrijvende vorm weergegeven. 

Aan de mate van gedetailleerdheid waarmee een wiskundige gedachten- 

gang wordt weergegeven ontbreekt dus we1 het een en ander. We merken hier- 

bij op dat een bewijstekst die voornamelijk uit grote lijnen bestaat 

misschien een goed raamwerk geeft voor een nauwgezette controle achteraf, 

maar dat hetberoep dat stilzwijgend op het "inzicht" van de lezer wordt 

gedaan soms we1 wat zwaar is; met name voor een lezer die zich wil 

overtuigen van de juistheid. Aan de andere kant is het ook niet raad- 

zaam om elk detail teverantwoorden.Een schrijver van een bewijstekst 

zal eenweloverwogen keuze maken uit de grote hoeveelheid van schakels 

waaruit een wiskundige gedachtengang is opgebouwd. 

De zorg die aan dit deel van de presentatie wordt besteed is niet 

de enige factor die bepalend is voor de overtuigingskracht van een bewijs. 

Ook het taalgebruik speelt een niet onbetekenende rol. In bewijsteksten 

komt men vaak woorden en uitdrukkingen tegen die traditioneel bepaald =ijn 

en een min of meer vaste betekenis hebben gekregen. T o c h s l u i t e n d e g e b r u i k e l i j k e  

formuleringen niet steeds alle onduidelijkheden endubbelzinnigheden uit. 

We zullen het hier niet hebben over de wiskundig-specialistische eigen- 

aardigheden in het taalgebruik, die immers voor een ervaren lezer geen 



geheimen meer hebben, omdat hij vertrouwd is met de duiding van bepaalde 

vormen en zinswendingen. (We noemen: "dan en slechts dan", "zij", 

"zonder beperking der algemeenheid", "natuurlijke n".) 

Maar we1 valt bijvoorbeeld waar te nemen dat het gebruikelijk is 

om uitdrukkingen op te schrijven die op zichzelf beschouwd meerdere 

betekenissen kunnen hebben. Alleen in de context van het bewijs kan 

in een aantal gevallen worden uitgemaakt hoe een bepaalde uitdrukking 

moet worden opgevat. 

Een voorbeeld is een eenvoudig zinnetje als "Stel s > log IT", dat 

kan betekenen: (a) onderstel dat s ,  bekend uit het voorafgaande, groter 

is dan log IT, of (b) we introduceren (tijdelijk) de variabele s en nemen 

daarbij aan dat deze groter is dan log IT. Als op de plaats van het 

groterteken een gelijkteken staat ('Stel s = log IT"), dan is het analogon 

van betekenis (a) heel goed mogelijk, maar dat van betekenis (b) niet 

waarschijnlijk. In dat geval is er echter nog een andere betekenis mo- 

gelijk: (c) definieer s als log IT. 

Om kort te gaan: in bewijsteksten is volledigheid meestal ver 

te zoeken en de formulering is ook niet altijd smetteloos. Men zou zich 

op grond hiervan kunnen afvragen waar een gemiddelde bewijstekst zijn 

overtuigingskracht eigenlijk aan ontleent. Toch is het niet nodig om 

diepgaand te twijfelen aan het wiskundig beschrijvingsapparaat. Ten 

eerste is de formulering in bewijzen toch meestal we1 zo nauwkeurig 

dat men met wat moeite en goede wil kan achterhalen wat de bedoeling is. 

En verder kan men ook uit onvolledige teksten een indruk krijgenvande 

wijze waaropde gepresenteerde gedachtengang in elkaar steekt. 

Men neemt daarom op ervaringsgronden aan dat het voldoende moet 

zijn om de kernpunten van een bewijs in een algemeen aanvaard kort- 

schrift weer te geven. Men gaat er daarbij van uit dat het invullen 

van de bewijsdetails en het oplossen van dubbelzinnigheden slechts een 

kwestie van routine moet zijn. Deze gedachte houdt in dat iedere wis- 

kundegebruiker gelooft in het bestaan van een onderliggende vorm van 

een bewijstekst, een tot in alle details uitgewerkte, niet mis te ver- 

stane vorm, waarin weinig of niets aan het vertrouwen, de kennis of de 



zelfwerkzaamheid van de lezer wordt overgelaten. 

De ervaring leert immers, dat een schrijver of een lezer van een 

bewijs in concrete gevallen een gegeven stuk tekst nader kan uitwerken, 

net zo lang tot hij overtuigd is van de juistheid van de gepresenteerde 

gedachtengang. Zo een nadere uitwerking brengt de tekst dichter bij zijn 

onderliggende vorm, kunnen we zeggen. De volledige bewerking tot onder- 

liggende vorm gebeurt maar zelden, omdat de wiskundige ervaring en het 

inzicht ervoor zorgen, dat men zich overtuigd voelt lang v66rdat alle 

details zijn ingevuld. 

Het bestaan van zo een onderliggende vorm kan worden aangetoond 

door een tekst in voldoende mate te formaliseren. Russell en Whitehead 

pasten een gedeeltelijke formalisering toe in hun Principia Mathematics. 

De Bruijn (zie [ I ] )  zette de formalisering veel verder door in zijn 

wiskundige taal Automath. Bij gebruik van zijn systeem kan men aan een 

stuk wiskundige tekst een grote overtuigingskracht toekennen, als we 

ervanuitgaan dat het verifiGrend computerprogramma betrouwbaar is. 

Het enige "inzicht" dat dan in een concreet geval nog gevraagd wordt, 

heeft betrekking op de semantische overeenkomst tussen de oorspronke- 

lijke en de in het systeem geformaliseerde tekst. 

Nauwkeurigheid en geloofwaardigheid zullen in een geformaliseerde 

onderliggende vorm tot in een hoge graad verwezenlijkt zijn. Toch 

brengt een proces van verregaande formalisering ook zwaarwegende na- 

delen met zich mee. Dit is niet alleen het geval omdat de toename van 

details vaak schade doet aan de overzichtelijkheid, waardoor de tos- 

gankelijkheid van een redenering voor een lezer vermindert, maar ook 

omdat de meedelende en begripsvergrotende aspecten van een in natuurlijke 

taal geschreven tekstbij formalisering goeddeels verloren gaan. 

Daarom kan men niet zeggen dat een onderliggende vorm van een be- 

wijstekst in het dagelijks gebruik de voorkeur verdient boven de traditi- 

onele vorm, zelfs a1 is die laatste gebrekkig. We doen er goed aan een 

onderliggende vorm in eerste instantie te beschouwen als een toetssteen 

voor betrouwbaarheid. Wie echter overtuigingskracht wil laten berusten 

op een zekere mate van "inzicht", kan zich beter bedienen van de gebrui- 

kelijke vorm en stijl. Hetzelfde geldt voor iemand die kennisoverdracht 

centraal stelt. 



Bewijszinnen. 

Een bewijstekst is, als elke natuurlijke tekst, opgebouwd uit 

zinnen. In de taalkunde spreekt men van een zin wanneer een samen- 

hangende groep woorden te beschouwen is als een verbinding van een 

subject met een predikaat (zie bijv. v.d. Toorn, C51). Een zin in de taal- 

kundige betekenis hoeft er daarom niet altijd uit te zien als een 

aaneengesloten rij woorden tussen een hoofdletter en een punt: men 

denke bijvoorbeeld aan nevengeschikte zinnen en bijzinnen. 

In bewijsteksten willen we liever uitgaan van zinsachtige delen 

die niet taalkundig zijn bepaald, maar wiskundig, of liever: logisch 

(inde betekenis van: redeneerkundig). Dergelijke zinsachtige delen 

van een bewijstekst noemen we bewijszinnen. We onderscheiden fundamen- 

tele en toelichtende bewijszinnen. 

Ruwweg kunnen we een fundamentele bewi j szin omschri jven als een 

samenhangende rij woorden en symbolen die in een bewijstekst optreedt 

als uitdrukking van een gedachteschakel uit de bewijsketen, Een - toe- 

lichtende bewijszin houdt alleen indirect verband met de bewijsketen; 

zo een bewijszin kan bijvoorbeeld dienen om een hiaat in het bewijs te 

overspannen of om de structuur of de achtergrond van het bewijs duide- 

lijk te maken. 

Deze omschrijvingen zijn tamelijk vaag. Voor een beter beeld van 

wat we onder een bewijszin verstaan, verwijzen we naar de indeling en 

de voorbeelden uit de volgende paragraaf. 

Het zal bli jken dat de begrippen "taalkundige zin" en "bewi j szin" 

vaak parallel lopen. E6n plaats van verschil willen we als voorbeeld 

noemen. We zullen een voorzetselgroep als "wegens stelling 2", die 

geen taalkundige zin is, toch een bewijszin noemen, omdat hierin een 

elementair deel van de redenering wordt uitgedrukt; om precies te zijn: 

een (deel van een) argument. Deze voorzetselgroep kan overigens we1 

met behoud van betekenis omgevormd worden tot een taalkundige zin: 
11 Omdat stelling 2 van toepassing is". 

(Opmerking: Als er een systeem bij de hand is dat onderliggende 

vormen van bewijsteksten kan uitdrukken, kan men duidelijker definieren 

wat bewij szinnen zijn. Met Automath als basis, bijvoorbeeld, zouden we 

kunnen vastleggen dat fundamentele bewijszinnen die stukken tekst zijn 

die als onderliggende vorm hebben: 



1 O .  een onders telling-achtige regel (een "EB-line"), 

2'. het definigrende deel van een definierende regel (het deel a := K 

uit een It -, Ip - of 2t-abbreviation line" a := K : L )  , 
3'. het bewijs-achtige deel van een bewijsregel (het deel K uit 

een "2p-abbreviation line" a := K : L)  , 
4'. het propositie-achtige deel van een bewijsregel (het deel L uit 

een "2p-abbreviation line" a := K : L) . 
Voor de hier gebruikte terminologie: zie Jutting, [3].) 

3. Indeling van bewijszinnen 

We zullen nu de verschillende soorten van bewijszinnen nader 

bekijken en onderverdelen. 

I. De fundamentele bewijszinnen verdelen we in drie klassen: 

onderstellende, afgeleide en definierende. 

IA. Onderstellende bewijszinnen. Hieronder verstaan we zinnen 

waarvan de inhoud het karakter van een onderstelling heeft. Dergelijke 

zinnen treden op in een bewijs als men een bepaalde "uitspraak" voor 

een beperkte duur wil toevoegen aan het geldige bewijsmateriaal. 

We rekenen hierbij ook die zinnen onder de onderstellingen, 

die in eerste instantie bedoeld zijn om een variabele te introduceren, 

zoals dat gebeurt met de variabele x in de zin "Laat x E Att(x is hier 

"willekeurig"). Zulke zinnen spelen een dubbele rol; aan de intro- 

ductie van de variabele (x) wordt namelijk onmiddellijk een voor- 

waarde gekoppeld (x moet element van A zijn). Die voorwaarde is op te 

vatten als onderstelling. (Zie ook Nederpelt, [4, blz. 1171.) 

Een onderstellende bewijszin die alleen een onderstelling uit- 

drukt, zonder introductie van een nieuwe variabele, noemen we van de 

eerste soort. Wordt in zo een bewijszin we1 een variabele geintrodu- 

ceerd, dan noemen we hem van de tweede soort. 

We kunnen zeggen dat een onderstellende bewijszin (van de eerste 

of van de tweede soort) in een bewijs wordt opgenomen met de voorop- 

gezette bedoeling om het bewijsdoel (dat wat op eenbepaaldmoment te 

bewijzen is) te vereenvoudigen. Bij elke onderstellende bewijszin zijn 

daarom een primair en een secundair bewijsdoel te onderscheiden: dat 

wat er eerst te bewijzen was (de aanleiding voor de toevoeging van de 



onderstellende bewijszin) en dat wat er nog over blijft om te bewijzen. 

Als bijvoorbeeld het (primaire) bewijsdoel de vorm a 4 b heeft, 

is het gebruikelijk om de bewijszin "Onderstel a" toe te voegen om 

zich te kunnen richten op een eenvoudiger (secundair) bewijsdoel, 

namelijk b. Iets dergelijks is van toepassing als het bewijsdoel de 

vorm a V b 0 f 7 a  heeft (vergelijk Nederpelt C41). In a1 deze ge- 

vallen worden onderstellende bewijszinnen van de eerste soort aan 

de bewijstekst toegevoegd. 

Een deelklasse van alle onderstellende bewijszinnen van de 

eerste soort bestaat uit de zinnen die een tegenspraak als secundair 

bewijsdoel hebben. Zulke bewijszinnen worden meestal toegevoegd als 

een negatieve bewering moet worden bewezen, of als men een bewijs uit 

het ongerijmde wil leveren. 

Onderstellende bewijszinnen van de tweede soort vinden we vaak 

als het primaire bewijsdoel de vorm V [P(x)] heeft. De onderstellende 
xeA 

bewijszin die wordt toegevoegd ziet er dan uit als "~aat x E At\ met 

stilzwijgende introductie van de variabele x; het secundaire bewijsdoel 

wordt P (x) . 
Tot de onderstellende bewijszinnen van de tweede soort rekenen 

we ook bewijszinnen die uitdrukken dat een element moet worden gekozen 

uit een niet-lege verzameling: "Neem een n > N", "Kies zo een x", enz. 

Zinnen van dit type zullen voor sommigen de waarde van een definitie 

hebben, zij het dan een definitie met onbepaald definierend deel. Aan 

de andere kant is er in vorm en gebruik een grote overeenkomst met 

zinnen als "Laat x E A", die we onderstellende bewijszinnen genoemd 

hebben. 

Een tweede argument om deze "keuze-zinnen" tot de onderstellende 

bewijszinnen te rekenen houdt verband met de manier waarop de regel 

voor existentie-eliminatie in somrnige systemen van natuurlijke de- 

ductie is opgenomen: uit de wetenschap dat 3 [P(x)] geldt mag men XEA 
tot Q concluderen als men V CP(x) e Q] kan bewijzen. Dit laatste 

XE A 
gebeurt op de gebruikelijke manier: voeg de bewijszinnen "Laat x E A" 



en "Onderstel P(x)" toe en bewijs Q. De twee genoemde bewijszinnen 

komen dan in de plaats van een keuze-zin als "Kies zo een x waarvoor 

P(x) geldt", en het verband tussen "Laat x E A" en "Kies zo een x" 

zal duidelijk zijn. We vestigen er de aandacht op dat er in het bewijs 

van Q niets hoeft te veranderen, of men de x nu "kiest" of "intro- 

duceert met een onderstelling". 

Tenslotte wijzen we er op dat de mogelijkheid van een "keuze" 

uit elke niet-lege verzameling in feite de aanwezigheid van een 

Hilbert-keuzeoperator veronderstelt. Het vervangen van de keuze door 

een onderstelling, als boven beschreven, maakt deze operator overbodig. 

Hierdoor wint het deductiesysteem aan eenvoud, terwijl het toch dezelf- 

de kracht behoudt. (Vergelijk ook met De Bruijn [2e, blz. 81.) 

We zullen keuze-zinnen e c h t e r i n 6 C n g e v a l n i e t t o t d e  onderstellende, 

maar tot de definigrende bewijszinnen rekenen, namelijk als 

we weten dat er van unieke existentie sprake is (3:). Dit is in over- 

eenstemming met de gewoonten zoals die tot uitdrukking komen in wis- 

kundeteksten, waar bijvoorbeeld begrippen als sup en lim worden E- 
definieerd in een bepaalde context op grond van de vooronderstelling 

dat er precies 66n object bestaat dat aan zekere eigenschappen voldoet. 

Voor voorbeelden van dit soort definierende bewijszinnen: zie deel IC. 

We merken op dat het geldigheidsbereik van een onderstellende 

bewijszin (eigenlijk van de uitspraak die in zo een bewijszin is vervat) 

meestal niet wordt aangegeven, Men gaat ervan uit dat het nieuwe be- 

wijsdoel, dat na het opvoeren van een onderstellende bewijszin ont- 

staat, achterhaalbaar is voor de lezer. Het wordt vanzelfsprekend ge- 

acht dat de onderstellende bewijszin geldig blijft zolang dat nieuwe 

bewijsdoel nog niet is bereikt. Zodra de onderstelling echter tot het 

gewenste doe1 heeft geleid, wordt zij in stilte "afgevoerd", wat wil 

zeggen dat men haar geldigheid als beeindigd beschouwt. Ook alle be- 

wijszinnen diettonder de onderstelling" optreden, verliezen op het- 

zelfde moment hun geldigheid of hun bruikbaarheid. 

Onderstellende bewijszinnen hebben gemeen met zinnen die een 

axioma uitdrukken, dat hun geldigheid niet op een deductie berust of 



anderszins uit het voorafgaande volgt, maar uitdrukkelijk (zonder 

bewijs) wordt aangenomen. Deze overeenkomst wordt begrijpelijk als 

we bedenken dat axioma's in bepaalde systemen te beschouwen zijn als 

onderstellingen met onbegrensde geldigheid (zie Nederpelt r 4 ,  5 1111). 

Voorbeelden. Uit twee Nederlandstalige leerboaken voor be- 

ginnendewiskundestudenten hebben we een aantal voorbeelden bij elkaar 

gezocht. We zullen eerst voorbeelden geven van onderstellende bewijs- 

zinnen. 

We maken onderscheid tussen bewijszinnen van de eerste en van de 

tweede soort. We merken hierbij op dat het niet in alle gevallen duide- 

lijk is tot welke soort een bepaalde onderstellende bewijszin gerekend 

moet worden. Twijfel bestaat met name als in een bepaalde onderstellende 

bewijszin een variabele optreedt, die daarv66r nog onbekend was, terwijl 

die variabele aan een zekere voorwaarde moet voldoen. Men dient dan uit 

te maken of die variabele geacht moet worden vlak voor die bewijszin 

opgevoerd te zijn (zonder dat dit daadwerkelijk gebeurd is), of dat de 

opvoering - in die bewijszin plaatsvindt. 

Het verschil is in zulke gevallen overigens van weinig betekenis 

voor de inhoud van het bewijs: het komt neer op het onderscheid dat men 

kan zien tussen resp. (VxEA) CP(x) - Q(x)l en VxEA,P CQ(x)l. Op grond 

van De Bruijns opmerkingen in CZb, blz. 81 zullen we in dit soort ge- 

vallen meestal voor het laatste kiezen: we rangschikken deze bewijszinnen 

onder de tweede soort, tenzij er duidelijke redenen zijn aan te wijzen 

om zo een zin tot de eerste soort te rekenen. 

De letters A en L na de voorbeelden verwijzen naar resp. 

(A) S.T.M. Ackermans en J.H. van Lint, Algebra en Analyse, Den Haag, 

1976, 2e druk en (L) F. Loonstra, Inleiding tot de Algebra, Groningen, 

1972, 5e druk. 



Onderstellende bewijszinnen van de eerste soort 

"Stel eerst b > 0" [L, blz. 341 

"Veronderstel dat p a" [L, blz. 361 

"Als x E v.\w~" [A, blz. 71 1 
"Neem nu aan dat V samenhangend is" [ A ,  blz. 2601 
It 1s m geen priemgetal" CL, blz. 2401 

"Is bl # b2lr [ A ,  blz. 503 

"Geldt anderzijds aRb" [A, blz. 1311 

"Bestaat M uit i%n element" EL, blz. 941 

"Zo niet" [A, blz. 2691 

"Uit aRx en xRy zou volgen" [A, blz. 7 1  1 
"Was het interval 0 < x 5 1 aftelbaar" CL, blz. 191 

"Was c = a-b = al *bl met ab =ba, albl =blal, o(a) =o(al) =m, o(b) =o(bl) = n" 

[L, blz. 961 

(Opmerking: er volgt als conclusie a = al en b = bl; de modaliteit 

gesuggereerd door de verleden tijd lijkt niet op zijnplaats, omdat de 

conclusie niet in tegenspraak is met de aanname a*b = a 1 *bl.) 
It a Voor - < 0" [L, blz. 421. b - 

Onderstellende bewijszinnen van de tweede soort 

"Zij E > 0" [A, blz. 2561 

"Zij x E W willekeurig" [A, blz. 711 
1 

"Zij V oneindig" [A, blz. 831 

"Zij F : N + E" [A, blz. 851 
I1 Laat VI en V2 aftelbaar zijn" [A, blz. 851 

"Neem c E G" [A, blz. 1222 

"Als h E H is" [A, blz, 1281 

"Kies p vast in (a,b)" [A, blz. 2921 

(Opmerking: geen "keuze-zin" in de eerder besproken betekenis.) 

"Bij vaste z" [A, blz. 3191 

"Is Ceen cirkel om (c,~)" [A, blz. 2481 

"Vormt S een ideaal ongelijk aan het nulideaal" [A, blz. 1481 

"Voor iedere Q E v*" [A, blz. 2381 

(Opmerking : bedoeld wordt : "laat Q v*" . ) 
"terwijl a en b twee verschillende elementen (# e) zijn" CL, bla. 1191 



b-a 
"Kies nu n zo groot dat c < b - - < b en n > N" [A,  blz. 2181 n 

E "kunnen we n zo kiezen dat dt(£(p), fn(P)) ' 7 voor alle P V" 

[A, blz. 2561 

"Kies een element a E A, a # 0 ,  waarvoor g(a) minimaal is" 

[L, blz. 1671 

"Zij b E B" [ A ,  blz. 2131 

"Laat f : IN + V ,  g : N -t W aftellingen zijn" [A, blz. 8 7 1  

(O~merking: de laats te vi j f bewi j szinnen zi jn "keuze-zinnen" . ) 

ZB. Afgeleide bewijszinnen. We noemen een fundamentele bewijszin 

atgeleid als de "kernbewering" uit die zin resultaat is van een gevolg- 

trekking. In het algemeen kunnen we zeggen dat dit het geval is bij die 

geldige bewijszinnen waarvan de geldigheid berust op hetgeen er vooraf- 

gaa t . 
Bij een belangrijk aantal afgeleide bewijszinnen valt uit de 

woordkeus a1 op te maken dat het om.een gevolgtrekking gaat; men denke 

bijvoorbeeld aan een zin van de vorm: "dus X". Niet altijd is het con- 

cluderend karakter zo in het oog springend; toch is er ook een gevolg- 

trekking in het spel geweest bij zinnen van de gedaante: "Nu is X", 

"Bovendien geldt X" of eenvoudigweg "X" (waarin X een "kale" bewering 

uitdrukt), 

Wie in het algemeen de geldigheid van een afgeleide bewijszin wil 

vagtstellen, moet een conclusie trekken uit een of meer voorafgaande 

uitspraken; deze kunnen de vorm hebben van axioms's, a1 bewezen stellingen 

en eigenschappen, gegevens, geldige onderstellingen en dergelijke, Een 

conclusie berust vaak op een deductieregel. Soms behelst een bewijszin 

niet meer dan een herformulering van een vorige bewering of is hij een 

simpele herhaling van een bewering die zijn geldigheid nog niet heeft 

verloren. Ook deze bewijszinnen beschouwen we als het resultaat van een 

gevolgtrekking en noemen we dus afgeleid. 

Onder de afgeleide bewijszinnen rekenen we bovendien de redengevende 

zinnen, die gepresenteerd worden als argument in een redenering. Zo een 

zin is bijvoorbeeld van de gedaante "Omdat X". Ook hier hangt de geldig- 

heid van de kernbewering X echter a£ van hetgeen er voorafgaat, wat voor 

ons reden is om dit soort zinnen onder de afgeleide bewijszinnen te 

rangschikken. 

Tenslotte spreken we ook van afgeleide bewijszinnen als een zin 



een omschrijving geeft van de gebruikte bewijsmiddelen. Zo een zin kan 

bi jvoorbeeld de gedaante hebben: "Met volledige inductie (volgt)" . We 
noemen deze zin een afgeleide bewijszin met bepaling van bewijsmiddel. 

Men kan er bedenkingen tegen hebben om die zin zelf als resultaat van 

een gevolgtrekking te zien, omdat dan de "geldigheid" van het bewijs- 

middel (volledige inductie) zou moeten volgen uit wat er voorafgaat. 

Aan de andere kant kan men op het standpunt staan dat het aanbeveling 

verdient om alle toegelaten bewijsmiddelen door axiomafs vast te leggen, 

In dat geval verwijst de bovenstaande bewijszin naar het betreffende 

axioma; hij krijgt daardoor we1 degelijk een concluderend karakter. 

Dit standpunt is verdedigbaar, te meer als men bedenkt dat er geen 

algemene eenstemmigheid bestaat over war precies de toegelaten bewijs- 

middelen zijn; sormnigen vinden bijvoorbeeld het principe van het uit- 

gestoten derde we1 aanvaardbaar, anderen niet. 

Het is bijna steeds zo, dat een afgeleide bewijszin niet alleen 

aan het voorafgaande geschakeld is, maar ook aan wat er in de redenering 

volgt, doordat hij dient als argument om een later voorkomende bewijszin 

te rechtvaardigen. Bij redengevende bewijszinnen staat dit argument- 

karakter zelfs op de voorgrond. 

Als een afgeleide bewijszin optreedt als argument voor een direct 

naastgelegen afgeleide bewijszin, spreken we van een directe schakeling 

van deze twee zinnen. Dit soort verbinding treedt vaak op. Een directe 

schakeling is dikwijls herkenbaar aan vaste woorden of woordcombinaties 

in 66n van de beide leden. In het eerste lid van een directe schakeling 

(de argument-gevende bewijszin) kan men bijvoorbeeld voegwoorden als 

"omdat" of voorzetsels als "wegens" aantreffen; het tweede lid (het 

resultaat van de gevolgtrekking) wordt vaak ingeleid met het voegwoord 

'ldus" . 
In het geval van zo een directe schakeling wordt de normale 

volgorde van argument en conclusie zoals die in de bewijsketen bestaat, 

nog we1 eens omgedraaid in de bewijstekst; naast een zinscombinatie 

van de gedaante: "Omdat X, Y" ziet men: "Y, omdat X", "Y, want X", 

"Y volgt nu uit X", enz. 



Voorbeelden 

"Volgens 6.4.2" [A, b l z .  34 1 ] 

"Wegens 3.5.3" [A, b l z .  1351 
I I op grond van ~ 2 "  [L, b l z .  771 

" t en  gevolge van ( i ) "  [A, b l z .  2561 

"omdat a- 'ha E H" [A, b l z .  1331 

"Daar a l l e  f n  con t inu  z i j n "  [A, b l z .  2561 

" u i t  d(A,B) < 6" [A, b l z .  2581 

"volg t  u i t  h e t  eenvoudige k a r a k t e r  van de a fbee ld ing"  [L, b l z .  1061 
I t  want dc en e  z i j n  op loss ingen  van xd = d" [A, b l z .  1221 

"immers (dc)d = d(cd)  = de  = dlt [A, b l z .  1221 

"Dus f f  (0) i s  open i n  R" [A,  b l z .  2571 

"dus c E S [A, b l z .  1451 
0 

"volg t  h  E ia(H) [A, b l z .  1331 

"en d i t  houdt i n ,  d a t  x E St' [L, b l z .  - 1331 

"Nu i s  ( I r ) ( l s )  = ( I s r ) "  [L, b l z .  1071 

"Zodoende i s  de oo r sp ronke l i j ke  permuta t ie  t e  s c h r i j v e n  a l s  

(k lk2 . .  .k ) (mlm2.. . ) . . . I 1  EL, biz. 1061 r - 1 
"dan i s  (. . .) ook a a  = e E s"[A, b l z .  1431 

 an zou ook c  + E E IN" [A, biz, 2601 

"dat  ({a) u S) = R" [A, b l z .  1451 
11 d.w.z. voor i e d e r e  c E R i s  er een b E R met ab - c E St' [A, b l z .  145) 

"maar d i t  be t eken t :  e = & = - a.b" - [A, b l z .  1451 

zo d a t  voor a l l e  Q E B g e l d t  f (Q) < E 
11 

" i s  e r  een b o l  B 
P,pp Pspp "p 

[ A ,  b l z .  2561 
1 

"We (. . .) vinden b i j  e l k e  n een punt Pn met d(Q,Pn) < , Pn E V, f  (Pn) L Q " 

[ A ,  b l z .  2531 



t * 
"~ovendien is $ een homomorfisme van G op G:N" [A, blz. 1351 

"Verder is .rr 6611-S5nduidign EL, blz. 921 
g 

"terwijl IT een afbeelding "op" ist1 [L, blz. 921 
€3 

"~aarmee de eerste bewering bewezen is" [A, bl-z. 2871 

"Die normaaldeler is K" CL, blz. 1161 

"Twee van deze cykels zijn verwisselbaar" CL, blz. 1061 

"Dat de schrijfwijze eenduidig is" [L, blz. 1061 

"In G' geldt de associatieve wet" [L, blz. 901 

Opmerking: de eerste tien bewijszinnen zijn redengevend; voorbeelden 

van afgeleide bewijszinnen met bepaling van bewijsmiddel staan in § 5,1. 

IC. ~efinisrende bewijszinnen. In een definierende bewijszin 

wordt vastgelegd hoe men een zeker begrip in het vervolg (althans: 

zolang de voor de definitie wezenlijke onderstellingen nog gelden) 

mag aanduiden. Men kan in navolging van De Bruijn (zie CZd, blz. 12 e.v.1) 

onderscheid maken tussen vier soorten gedefinieerde delen: sub- 

stantieven, adjectieven, zinnen en namen. Op grond hiervan zou men 

een indeling kunnen maken in vier soorten definigrende bewijszinnen. 

Omdat definigrende bewijszinnen echter bijna steeds van de soort zijn 

die betrekking heeft op een naam, zullen we hier van dit nadere 

onderscheid afzien. 

In een definigrende bewijszin is altijd een gedefinieerd en 

een definigrend deel aan te wijzen. Notaties van de gedaante "X := Y" 

brengen dit tot uitdrukking. Men is gewoon om het gedefinieerde deel X 

op te vatten als afkorting van het definigrende deel Y, waarmee de 

praktische bruikbaarheid van definities wordt benadrukt: in plaats van 

de misschien lange uitdrukking Y schrijft men in het vervolg de korte 

uitdrukking X. Men dient echter niet te vergetcn dat definities ook 

anderszins kunnen bijdragen aan de begrijpelijkheid, omdat de woord- of symbool 

keuze inde uitdrukking X vaak een suggestieve en geheugensteunende 

functie heeft. 



Voorbee lden 

"Definieer d := inf(d(P,Q) (P E V, Q E w)" [A, blz. 2501 

"We def inieren B : V + U als volgt: B(v) = u als a (u) = 0 (. . . ) en 
anders B(v) = uO" [L, blz. 101 

"Als MI, M E M dan definigren we MI - M2, indien er een element 
2 

g t G bestaat, zodat MI = M2 g" EL, blz. 1341 

(Opmerking 1:definitie van -, Opmerking 2 : gebruik van "zodat" 

onjuist; bedoeld is: "zo dat".) 
b-a "Zij, voor n E IN, a := f ( b  - -)I1 [A, blz. 2181 

n n 
"Zij z = xl + iY1" [A, blz. 2291 

1 
(Opmerking: definitie van x en yl.) 1 

"Zij ak de kleinste ~ositieve macht van a in H" [L, blz. 9.51 

(Opmerking: definitie van k; berust op unieke existentie.) 

"Laten P ,P ..., P de middelpunten van de bollen van deze deelover- 
1 2 '  k 

dekking zijn" [A, blz. 2581 

"Als d dit kleinste natuurlijke getal is" [A, blz. 1101 

(npmerkinq: berust op unieke existentie.) 

"Als $(e) =: e*" [A, blz. 1351 
- 1 

"Neem nu x := a a i """A, blz. 2691 
II rerwijl P de verzameling der natuurlijke getallen p is waarvoor 

geldt: voor elke m E M is Sf m = p Sf m > p" [L, blz. 251 

"Stelt men C = (c. .) = AB" [L, blz. 631 
1J  

"Duidt men de door a voortgebrachte inwendige automorfie aan met 'Pat' 

[L, blz. 1091 

"de permutatie .rr van de verzameling G( ...) bepaald door .rr (x) = g(x) 
g g 

(voor alle x E G)" [L, blz. 921 
11 voor t = -la1 - 1" [L, blz. 341 

"beschouw de verzamel ingMvanal legeta l len  a - tb, waarin t een 
willekeurig geheel getal voorstelt" [L, blz. 341 

"De bijbehorende rechthoek noemen we {(x,y)la2 5 x b c < y 5 d2)" 2' 2 - 
[A, blz. 2481 

(Opmerking: definitie van a b c en d2.) 2' 2' 2 
"Kies 6 = 4 d(P,Q)" [A, blz. 2411 

"We kiezen nu Q := B 1 (n = l,2, ...)It [A, blz. 2531 Q ST; 



11. Toelichtende bewijszinnen. Deze bewijszinnen hebben een 

10s verband met de bewijsketen. In het algemeen hebben ze een van de 

twee volgende functies: 

a) ze staan in de plaats van een stuk bewijstekst dat niet is neer- 

geschreven (we spreken dan van vervangende bewijszinnen), of 

b) ze zeggen iets over een stuk tekst dat nog komen gaat (vooruit- 

lopende bewijszinnen). 

We merken hierbij op dat er soms een vermenging van beide 

functies in 66n bewijszin plaatsvindt. Ook kan het voorkomen dat 

een bewijszin een toelichtend karakter heeft, zonder dat hij duide- 

lijk vervangend of vooruitlopend is. 

We zullen de twee deelklassen hieronder nader bespreken. 

IIA. Vervangende bewijszinnen. Een fundamentele bewijszin, 

die we bespraken in deel I, beschrijft een schakel van een bewijs; 

een vervangende bewijszin daarentegen vertelt iets over een groep 

van bewijsschakels die zelf niet in de tekst zijn verwerkt, maar 

we1 geacht worden deel van het bewijs uit te maken. 

De grens tussen fundamentele en vervangende bewijszinnen valt 

overigens niet steeds scherp te trekken, omdat fundamentele bewijs- 

zinnen vaak zelf onvolledig zijn, terwijl ze impliciet aanwijzingen 

bevatten hoe ze aangevuld kunnen worden: daarmee hebben ze ook een 

plaatsvervangnd' karakter. In het algemeen zullen we onsechter aan 

de volgende regel houden: als er in een bewijszin duidelijk een bewijs- 

schakel, of zelfs maar een deel daarvan, valt aan te wijzen, noemen 

we hem fundamenteel; als een bewijszin uitsluitend de functie heeft 

om in de plaats te treden van niet neergeschreven bewijszinnen, heet 

hi j vervangend. 

Voorbeeld: "Volgens 5.6.1" [A, blz. 2521. De bewijszin is niet 

volledig, want de argumenten die de toepassing van 5.6.1 rechtvaardigen, 

ontbreken. Men kan verdedigen dat in deze bewijszin wordt gesuggereerd 

dat die argumenten toch deel uitmaken van het bewijs; een deel van de 

functie van de bewijszin is dan om voor deze ontbrekende argumenten in 

de plaats te treden. Toch noemen we hem niet vervangend, maar funda- 

menteel (en wel: afgeleid). 

Vervangende bewijszinnen hebben vaak een suggestief karakter, 

omdat erin wordt aangegeven a) op welke wijze de vervangende bewijszin 

omgevormd kan worden in een aantal fundamentele bewijszinnen, of b) 

hoeveel moeite het volgens de schrijver kost om deze omvorming te 



bewerkstelligen. De eerste soort noemen we vervangende bewijszinnen 

met bepaling van wijze, de tweede met bepaling van graad. 

Voorbeelden 

a) vervangende bewi j s zinnen met bepaling van wij ze 
It Op dezelfde manier is aan te tonen dat" [A, blz. 2471 

"Evenzo voert (.,.) tot een tegenspraakM [A, blz. 2601 
11 Op analoge wijze bewijst ment' CL, blz. 671 

"Precies als in 7.6.26 tonen we (...) aan" [A,  blz. 3751 

b) vervangende bewijszinnen met bepaling van graad 

"Het is niet moeilijk in te zien dat" [A,  blz. 1301 

"Het is triviaal dat" [A,  blz. 1351 

"Eenvoudige verificatieettC~, blz. 1171 

c) overige vervangende bewijszinnen 

"Men kan voorts bewijzen" CL, blz. 1301 

"Tot slot bewijze men zelf" [L, blz. 1301. 

IIB. Vooruitlopende bewijszinnen. Vindt men vervangende be- 

wijszinnen weerspiegeld in een onderliggende vorm van een bewijs, 

met vooruitlopende bewijszinnen is dit niet het geval (althans niet 

op een overeenkomstige plaats in de bewijsketen). Toch zijn vooruit- 

lopende bewijszinnen vaak van grote waarde voor de begrijpelijkheid. 

De functie van een vooruitlopende bewijszin is nogal ems, dat 

erin wordt vastgelegd wat het bewijsdoel zal zijn in een direct daarop 

volgend deel van het bewijs. Dit soort bewijszinnen kan bijvoorbeeld 

direct volgen op een onderstelling. Zoals bij de bespreking van onder- 

stellende bewijszinnen immers a1 duidelijk is gemaakt, vindt de in- 

voering van onderstellingen in het algemeen plaats om een vastomlijnd 

doe1 te bereiken. Het kan dan erg verhelderend werken om dat doe1 op 

dat moment te beschrijven. 

Vooruitlopende bewijszinnen van dit doel-beschrijvende type 

kunnen ook van nut zijn als een aantal nevengeschikte uitspraken be- 

wezen gaat worden. Men kan dan een eerste bewijsdeel, dat tot conclusie X 



leidt, inleiden met de vooruitlopende bewijszin: "We zullen eerst 

bewijzen dat X"; een tweede bewijsdeel, met conclusie Y, kan dan be- 

ginnen met: "~ervol~ens tonen we Y aan"; enz. Ook gebeurt het we1 

dat men in bewijsteksten, in de loop van de bawijsgang, een vooruit- 

lopende bewijszin aantreft van de vorm: "Als we nu nog kunnen bewij- 

zen dat Z, is het gestelde bewezen". 

Het soort bewijszinnen dat we zojuist beschreven, noemen we 

vooruitlopende bewijszinnen met bepaling van bewijsdoel. Een ander 

type ~ooruitlo~ende bewijszinnen zegt iets over de structuur van het 

bewijs in een stuk tekst dat komen gaat. We spreken dan van vooruit- 

lopende bewijszinnen met bepaling van bewijsstructuur. 

Voorbeelden. 

meer de toelichtende bewijszinnen waarin een beperking van het.te be- 

wijzene wordt uitgedrukt. 

vooruitlopende bewijszinnen met bepaling van bewijsdoel 

"We bewijzen, dat S een ondergroep is van G" [L, blz. 1331 

"We tonen aan dat f in 0 continu is" [A, blz. 2661 
11 Opdat HK een groep is, tonen we aan, dat HK multiplicatief ge- 

sloten is en dat elk element in HK eeninversein HK heeft" 

CL, blz. 991 

"We moeten dus alleen nog bewijzen dat als P E V\V er een rij 

(Pn)ne~ is uit V met lim Pn = P" [A, blz. 2431 
n- 

vooruitlopende bewijszinnen met bepaling van bewijsstructuur 

"We geven een bewijs door volledige inductie naar de orde van G" 

[L, blz. 1321 

"Het bewijs verloopt precies als bij 6.6.3" [A, blz. 2991 

(Opmerking: niet vervangend, want het bewijs wordt w6l gegeven.) 

"We verifieren de drie eisen van 2.3.6" [A, blz. 711 

IIC. Overige toelichtende bewijszinnen. Hieronder vallen onder 



Voorbeelden: 

"Zonder beperking der algemeenheid mogen we aannemen dat 0 E C,f(O) +; 0" 

[A, blz. 2 6 6 1  
11 We beperken ons tot 0 < x < y" [A, blz. 2723 

"is het voldoende de stelling te bewijzen voor het geval dat g 

monotoon dalend is" [A, blz. 3491 

"Merk op dat in de bewering eigenlijk tweemaal het woord iedere voorkomtl" 

[A, blz. 2 4 8 1  

4 .  Bewij szinsgroepen 

Bewijszinnen in bewijsteksten komen vaak voor in samenhangende groepen, 

We zullen over een bewijszinsgroep spreken als er tussen een aantal op- 

eenvolgende bewijszinnen samenhang bestaat op grond van een gemeenschap- 

pelijk kenmerk. Somige bewijszinsgroepen zullen we hieronder beschrijven, 

waarbij de aard van de samenhang bepalend is voor de benoeming van de 

groep. 

I. Onderstellende-bewijszinsgroepen. Eendergelijke groep begint 

met een onderstellende bewijszin. Hij eindigt direct na het ogenblik 

waarop de onderstelling haar geldigheid heeft verloren. Het secundaire 

bewijsdoel dat door de onderstellende bewijszin word ge?mpliceerd, treedt 

hier op als gemeenschappelijke kenmerk voor alle bewijszinnen uit de 

groep. Wanneer deze groep afgesloten wordt met een conclusie (die als 

primair bewijsdoel de aanleiding was voor de opvoering van de onderstel- 

ling), wordt deze conclusie in de onderstellende-bewijszinsgroep opge- 

nomen. 

We kunnen dit soort bewijszinsgroepen onderverdelen naar de aard van 

de onderstelling die er een rol in speelt, zoals we dat ook bij de 

onderstellende bewijszinnen zelf deden. Zo kunnen we een verdeling maken 

in onderstellende-bewijszinsgroepen van de eerste en de tweede soort. 

Bij die van de eerste soort vormen de groepen met een tegenspraak als 

secundair bewijsdoel een deelklasse. De onderstellende-bewijszins- 

groepen die beginnen met een "keuze-zin" (zie 5 2) vormen een deel- 

klasse van die van de tweede soort. 



11. Nevenschikkende bewijszinsgroepen. Dit soort bewijszins- 

groepen treedt op als er achtereenvolgens een aantal onafhankelijke 

beweringen bewezen moeten worden. Zo een groep bestaat uit neven- 

geschikte deelgroepen; in de eerste deelgroep wordt de eerste be- 

wering bewezen, in de tweede de volgende, enz. Een afsluitende con- 

clusie (bijvoorbeeld van de gedaante: "Dus X en Y") rekenen we tot 

deze bewijszinsgroep. 

111. ~xistentigle bewijszinsgroepen. Zo een groep treffen we 

aan als er een existentiele bewering moet worden bewezen (3 CP(x)l). xcA 
De groep bestaat in het algemeen uit twee deelgroepen: een die tot 

een conclusie van de gedaante t E A leidt, een ander die de con- 

clusie P(t) oplevert. Weer wordt een afsluitende conclusie in de groep 

opgenomen . 
IV. Gevalsindelende bewijszinsgroepen. Hierbij hebben we te 

maken met gevalsonderscheiding. Elk van de "gevallen" brengt een 

deelgroep van bewijszinnen met zich mee. Zo een deelgroep begint met 

een beschrijving van het "geval" in kwestie; in feite wordt daarmee 

een onderstelling ge?ntroduceerd, geldig in de hele deelgroep. Men 

zal zoveel deelgroepen van bewijszinnen opvoeren als er nodig zijn 

om "alle gevallen" te overdekken. Een slotconclusie rekenen we weer 

tot de bewijszinsgroep. 

V. Andere bewijszinsgroepen. We geven enige mogelijkheden. 

~efinierende-bewijszin~groe~. Kenmerk is de geldigheid van 

een bepaalde definitie. De groep begint met een definigrende bewijs- 

zin en eindigt als de definitie aan haar doe1 heeft beantwoord of 

niet meer gebruikt mag worden, bijvoorbeeld omdat een der onder- 

stellingen, waarop de definitie berust, niet meer geldig is. 

Vooruitlopende-bewijszinsgroep. Deze groep begint bij een 

vooruitlopende bewijszin. Als in deze bewijszin een bewijsdoel - wordt 
aangekondigd, dan wordt de groep afgesloten direct na het bereiken 

van dit doel. Als de vooruitlopende bewijszin een uitspraak doet over 

de bewijsstructuur van een daaropvolgend samenhangend stuk tekst, 



dan bestaat de groep uit de vooruitlopende bewijszin gevolgd door 

alle zinnen van dat stuk tekst. 

5. Voorbeelden 

We geven van twee bewijzen uit [A] een ontleding in bewijszinnen 

en bewijszinsgroepen. 

3 : n e ~  '~EV [k 2 nl. 

Bewij s . 
We geven eerst een bewijs uit het ongerijmde van her feit dat V een 

kleinste element bevat. 

Stel dat V # @ 

en dat V geen kleinste element bevat. 

Zij W := {w E IN IvVEVCv 2 wll . 
We zullen nu met volledige inductie bewijzen V Cn E Wl, n~ IN 
Triviaal is: 

1 E W. 

Als voor een natuurlijk getal k geldt k E W n V, dan is k kleinst 

element van V. 

Zij n E W 

dan is n { V 

op grond van de aanname dat V geen kleinste element heeft. 

Uit VVEVCv 2 nl 

en n b V, 
volgt V Cv > nl, v EV 
dus VVEVCv t n + 11, 
dus n + 1 E W. 

Derhalve V [ (n E W) ((n + I ) E W) I. ne IN 
Met volledige inductie 

volgt nu W = lN; 

maar dit betekent dat V = fd, 

hetgeen in tegenspraak is met de aanname. 

Volledigheidshalve moeten we ook nog laten zien dat V slechts 

66n kleinste element bevat. 

Zij n E V, 
1 



24. VvEvCv nll, 

25. n2 E V , 
26. VVEVCv t n21. 

27. Door specialisering van de beide al-beweringen voor n2 resp. nl 

28. volgt hieruit n2 2 nl, 

30. en dus nl = n2. 

Ontleding in bewijszinnen: f staat voor fundamenteel, t voor 

toelichtend. 

1: t, vooruitlopend, met bepaling van bewijsdoel en bewijsstructuur. 

2,3: f, onderstellend, eerste soort. 4: f, definierend. 5: t, vooruit- 

lopend, met bepaling van bewijsdoel en bewijsstructuur. 6: t, ver- 

vangend, met bepaling van graad. 7,8: f, afgeleid, 9: f, onderstellend, 

tweede soort. 10: f, afgeleid. 11-13: f, afgeleid, redengevend. 14-17: 

f, afgeleid. 18: f, afgeleid, met bepaling van bewijsmiddel. 19-21: f, 

afgeleid. 22: t, vooruitlopend, met bepaling van bewijsdoel. 23: f, onder- 

stellend, tweede soort. 24: f ,  onderstellend, eerste soort. 25: f, onder- 

stellend, tweede soort. 26: f, onderstellend, eerste soort. 27: f, afge- 

leid, met bepaling van bewijsmiddel. 28-30; f, afgeleid. 

Opmerking: de introductie van variabele V door de onderstelling 

"Zij V c N" wordt kennelijk geacht te zijn geschied in de tekst van 

de stelling; de onderstelling "V # @" daarentegen wordt in het begin 
van het bewijs herhaald. 

Ontleding in bewijszinsgroepen: 

- nevenschikkend: 1 - 30, met nevengeschikte deelgroepen: 1-21; 22 -30. 
- vooruitlopend: 1-21. 
- onderstellend, eerste soort: 2 -21. 
- onderstellend,eerste soort, met tegenspraak als secundair bewijsdoel: 

3 -21. 

- definierend: 4 - 21 . 
- vooruitlopend: 5 - 19, 
- nevenschikkend: 6-19, met nevengeschikte deelgroepen 6 -7; 8 - 17, 



- onderstellend, tweede soort: 9 - 1 7 .  

- vooruitlopend; 22 - 3 0 .  

- onderstellend, tweede soort: 23 -30 .  

- onderstellend, eerste soort: 24 - 3 0 .  

- onderstellend, tweede soort: 2 5 - 3 0 .  

- onderstellend, eerste soort: 26  - 3 0 .  

Opmerking: de verschillende bewijszinsgroepen vertonen onderling 

een earnenhang die te beschrijven is als een blokstructuur. 

11. Stelling 7.2.13 CA, blz. 3341. De functie f is dan en slechts dan 

integreerbaar over Ca,bl als er bij iedere a > 0  en bij iedere n > 0 

een verdeling V van Ca,bl is 26 dat de som van de lengten van die 

deelintervallen Cx ,x.l van V waarvoor A(f;x ,xi) > a is, kleiner 
i - l  1 i- 1 

dan 0 is. 

1. (i) Zij f integreerbaar over Ca,bl, 

2. 0 > 0 ,  

3. n > 0 .  

4 .  Kies E = an . 
5. Volgens 7.2.12 

6. is e r  een verdeling V van Ca,bl met S f - s f < E .  v v 
7. Voor deze V geldt het gestelde. 

8. (ii) Laat bij iedere o > 0 en iedere > 0  een verdeling V van 

bovengenoemde soort bestaan. 

9. Zij m := inf{f(x)la 5 x 5 b) 

11. Zij E > 0 .  
E - 1 

12. Kies a < q(b - a) 

14. Voor een bij a en n behorende verdeling V van bovengenoemde soort 
geldt SVf - s f 5 (M - m)n + a(b - a) < E .  v 

15. Daar E willekeurig was, 

16. is f integreerbaar 

17. volgens 7.2.12. 



Ontleding in bewijszinnen. f: fundamenteel, t: toelichtend. 

1 : f, onderstellend, eerste soort. 2,3: f, onderstellend, tweede 

soort. 4: f , def inigrend. 5 : f , af geleid, redengevend. 6,7 : f, afge- 
leid. 8: f, onderstellend, eerste soort. 9,lO: f, definigrend, 

1 1 :  f, onderstellend, tweede soort. 12,13: f, onderstellend, tweede soort, 
11 keuze-zinl'. 14: f, afgeleid. 15: t. 16: f, afgeleid. 17: f, afgeleid, redengevend. 

Ontleding in bewijszinsgroepen 

- nevenschikkend: 1 - 17, met nevengeschikte deelgroepen: 1 -7; 8 - 17. 
- onderstellend, eerste soort: 1-7. 
- onderstellend, tweede soort: 2 -7. 
- idem: 3 -7. 
- definierend: 4 -7. 
- onderstellend, eerste soort: 8-17. 
- definizrend: 9 -  17. 
- idem: 10- 17. 
- onderstellend, tweede soort: 1 1  -14. 

- onderstellend, tweede soort, met "keuze-karakter": 12- 14 
- idem: 13 - 14. 

6. Slotopmerkingen 

1 .  We hebben er in het begin op gewezen dat de manier waarop be- 

wijzen in wiskundige teksten worden beschreven niet volmaakt is. We 

zijn van mening dat een bestudering van de functie van bepaalde 

taalelementen in bewijzen, zoals bijvoorbeeld bewijszinnen,kan 

meehelpen om onvolkomenheden in de weergave van bewijzen op te 

sporen. Hieruit kan dan wellicht duidelijk worden hoe bewijzen 

begrijpelijk opgeschreven kunnen worden in een heldere formulering. 

2. De benoeming van bewijszinnen volgens de indeling die we hier- 

v66r hebben beschreven, is niet in alle gevallen zonder onzeker- 

heden te verwezenlijken. We hebben a1 gewezen op randgevallen, 

waar de interpretatie van de bedoeling van de schrijver bepalend 

is voor de wijze van benoeming. Ook zijn er bewijszinnen die buiten 



de voorgestelde indeling vallen, omdat ze teveel afwijken van het 

gangbare patroon. Daarnaast merken we op dat onze omschrijvingen 

van de verschillende typen bewijszinnen allerminst nauwkeurig genoeg 

zijn om twijfel in alle concrete gevallen uit te sluiten. 

Niet alleen over de benoeming blijft soms onzekerheid bestaan, 

maar ook over de begrenzing van bewijszinnen. We hebben vaak een 

beroep gedaan op het inturtieve begrip "bewijsschakel" om de omvang 

van een bewijszin enigszins vast te leggen. Maar zolang we het be- 

grip bewijsschakel niet duidelijk omschrijven, bijvoorbeeld door het 

te koppelen aan een systeem dat onderliggende vormen weergeeft,blijft 

ook de begrenzing een mogelijk punt van twijfel. 

3 .  We zijn de mening toegedaan dat de hoofdlijnen van de aangegeven 

systematiek voor bewijszinnen onafhankelijk is van de natuurlijke taal 

die als uitdrukkingsmiddel voor een bewijs wordt gebruikt. In het voor- 

afgaande wordt immers voornamelijk gelet op de functie van taalelementen 

en nauwelijks op de wijze van verwoording. Bij de bespreking van bewijs- 

zinnen zijn we uitgegaan van Nederlandse teksten alleen omdat de 

nuances daarvan ons het meest vertrouwd zijn. 

Eindhoven, 

juni 1978. 

Met dank aan L . S .  van Benthem Jutting, N.G. de Bruijn, J.W. Nienhuys 

en P.C. Uit den Bogaart, voor waardevolle opmerkingen over een eerdere 

versie van deze tekst. 



Recapitulatie 

Indeling van bewijszinnen: 

I Fundamentele bewijszinnen 

IA Onderstellende 

- van de eerste soort; 0.a.: met tegenspraak als secundair bewijsdoel 
I I - van de tweede soort; 0.a.: keuze-zinnen" 

IB Afgeleide; 0.a.: redengevende en zinnen met bepaling van bewijsmiddel 

IC ~efinierende 

I1 Toelichtende bewijszinnen 

IIA Vervangende 

- met bepaling van wijze 
- met bepaling van graad 
- overige 

IIB Vooruitlopende 

- met bepaling van bewijsdoel 
- met bepaling van bewijsstructuur 

IIC overige; 0.a.: beperkende 

Indeling van bewijszinsgroepen: 

I onderstellende 

I1 nevenschikkende 

I11 existentigle 

IV gevals indelende 

V andere, zoals 

- definisrende 
- vooruitlopende 
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