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Deze handout sluit aan op handout 2A van maandag 15 februari. De gepresenteerde stof
valt grotendeels buiten de cursusboeken, hoewel er nog wel een overlap is met paragraaf 7.1,
pp. 269–277, van het oude cursusboek. Bij DS geldt echter de terminologie zoals hieronder.
Ook zal bij DS de betekenis van de begrippen “graaf”, “ongerichte graaf”, “multi-graaf” en
“ongerichte multi-graaf” zijn zoals die in de serie handouts vastgelegd wordt, iets anders
(maar intusen niet te zeer afwijkend van de bredere praktijk van de wiskunde) dan in de
cursusboeken. Zie ook de werkcollegeteksten en de huiswerkteksten: door het daadwerkelijk
oefenen met begrippen krijgt men pas echt inzicht in de betekenis ervan, alsmede in de verdere
eigenschappen ervan. Van belang in deze onderhavige handout zijn ook nog: bepaalde begrippen
in relatie tot formele talen. Deze begrippen worden hier gëıntroduceerd in samenhang met
voorbeelden, maar zijn ook verder van belang. Later in de studie worden ze uitvoerig verder
behandeld in de cursus Talen en Automaten. Deze cursus DS bevat, hier en ook in latere
weken, alvast wat voorproefjes, ook om zo het verband tussen DS en die latere cursus des te
duidelijker te laten uitkomen. Bij die latere cursus zijn de middelen van DS zeker van belang.

1 Inductieve definities: een informele inleiding

Allereerst een beknopt overzicht van begrippen en hun verbanden; nadere detailleringen en
verdere toelichtingen volgen verderop. Bij inductieve definities gaat het om definities van
verzamelingen. Bij recursieve definties gaat het om definities van functies. Bij een inductieve
definitie van een verzameling X hoort een speciaal bewijsprincipe, een inductieprincipe ge-
naamd, dat eventueel te gebruiken is om aan te tonen dat alle elementen van X een bepaalde
eigenschap (gegeven via een of andere formulering, een betekenis hebbend voor de elementen
van X) bezitten.

Recursieve definities zijn in feite te herleiden tot inductieve definities, dus de theorie
van inductieve definities ligt mede ten grondslag aan de theorie van recursieve definities.
Inductieprincipes kunnen aldus ook een rol spelen bij het bewijzen van eigenschappen van
recursief gedefiniëerde functies.

We gaan nu iets nader, maar nog niet volledig exact, kijken naar de aard van inductieve
definities. Een exactere behandeling volgt verderop.

Een inductieve definitie van een verzameling X omvat (formuleringen, in passende vorm,
van) condities in de volgende trant:
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(1) “Die en die dingen moeten sowieso in X zitten.”

(2) “Als in X bevat is een stel dingen zus en zo, dan heeft X ook als element: het ding dat
op die en die manier met dat stel verwant is.”

In feite kan het bij (2) om een hele familie gaan van condities in de vermelde “Als dan”-trant.
Conditie (1) is de basisclausule te noemen en conditie (2) de voortgangclausule of de progres-
sieclausule. De basisclausule zegt dus wat X sowieso moet bevatten (m.a.w.: “wat X sowieso
aan de basis moet bevatten”) en de progressieclausule geeft aan hoe X afhankelijk van stellen
van dingen die al in X zitten, eventueel ook nog andere dingen moet bevatten (m.a.w.: “hoe
binnen X voortgang te maken is van stellen van elementen naar andere elementen”). De
eigenschappen van X die afgedwongen worden door de basisclausule en de progressieclausule
heten ook wel geslotenheidseigenschappen: X moet een gesloten geheel vormen waar het gaat
om het op een bepaalde manier bevatten van dingen (en wel de dingen die kant en klaar ge-
geven worden door (1), en dingen die zoals bepaald door (2) afhangen van stellen van dingen
die al in X zitten).

Een aantal zaken zijn nu aan de orde in de rest van deze handout.

(i) Een precisering van de gedaante van clausulen (1) en (2) als boven. Die precisering
geschiedt effectief op algemeen niveau met middelen van de verzamelingenleer.

(ii) Het verder preciseren van de strekking van een inductieve definitie. In een concreet
geval van clausulen (1) en (2) hoeft het nog niet zo te zijn dat er op unieke wijze
een verzameling X door vastgelegd wordt. Welke X wordt dan precies bedoeld in de
definitie? Dit wordt verderop nader afgesproken.

(iii) Direkt in samenhang met (ii): het rechtvaardigen, in het algemeen, van een inductieve
definitie, en wel door een onderbouwing van een bevestigend antwoord op de volgende
vraag: Bestaat de verzameling inderdaad die een inductieve definitie bedoelt vast te
leggen, en is die tevens uniek bepaald?

(iv) Concrete voorbeelden van inductieve definities, tevens ter illustratie van de veelvuldige
verschijningen van hen, binnen uiteenlopende gebieden van de wiskunde en de informa-
tica.

(v) Verdere uitbouw (zij het hier, binnen deze cursus, ook weer niet extreem ver) van de
theorie van inductieve definities, in het bijzonder waar het gaat om het corresponderende
bewijsprincipe, het inductieprincipe. Dit principe wordt geformuleerd en onderbouwd.

(vi) Verdere voorbeelden, mede waar het gaat om toepassingen van dat inductieprincupe.

(vii) Basisbeginselen van de algemene theorie van recursieve definities (niet alleen recursieve
definities van mumerieke functies). Er is meer te melden in dit verband, maar het
zal hier enkel om een eerste aanzet gaan, mede, of vooral ook, om een nader begrip te
geven van de aard en de achtergrond (de bredere theoretische achtergrond) van concrete
voorbeelden van recursieve definities van functies (ook dus buiten het specifieke gebied
van numerieke functies).
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Alvorens voortvarend van start te gaan op rigoreus wiskundig niveau met de uitwerkingen
van (i), (ii), ..., (vii) (voor zover passend binnen het bestek van dit vak) bekijken we eerst
nog, om de gedachten wat nader te bepalen, een concreet voorbeeld, deels vooruitlopend op
wat verderop vermeld wordt.

Voorbeeld 1. De theorie van inductieve definties (zoals die verderop nader gepreciseerd
wordt) laat de volgende definitie toe.

De deelverzameling D van de verzameling N van de natuurlijke getallen wordt inductief
gedefiniëerd door:

(1) 0 ∈ D.

(2) Voor alle n ∈ D geldt dat ook n + 2 ∈ D.

Om te beginnen laat dit voorbeeld in concreto zien hoe een basisclausule en een progres-
sieclausule eruit kunnen zijn. (Kanttekening. Hier is de gedaante van die claudules nog vrij
simpel. Het kan veel complexer. In het bijzonder kan de progressieclausule uiteenvallen in
verschillende (groepen van) clausulen van verschillende gedaantes. Merk hier overigens nog
op dat we weliswaar qua gedaante één soort clausule binnen (2) hebben, maar dat die op zich
in feite ook al uiteenvalt in een stel afzonderlijke clausulen, en wel één voor elke specifieke
n ∈ N.)

Nu stellen we ons de vraag of er überhaupt zo’n D met eigenschappen (1) en (2) bestaat.
Na enig nadenken kunnen we het volgende bevestigende antwoord geven: Jawel, er zijn zelfs
minstens twee van zulke verzamelingen D, en wel: de hele N alsmede de verzameling E van
de even getallen.

Maar welke verzameling beoogt deze inductieve definitie dan wel specifiek vast te leggen?
Wel, hier komen we op een essentiëel extra aspect van inductieve definities. In het algemeen
gaat het (per definitie) bij een inductie definitie om de kleinste verzameling die aan de clausu-
len in kwestie voldoet. Hier rijst direkt de volgende vraag op algemeen nieuw: Als die kleinste
verzameling bestaat, dan is die duidelijk uniek, maar bestaat die ook altijd? Het antwoord is
bevestigend en een algemene onderbouwing volgt verderop.

In het onderhavige voorbeeld kunnen we al met een ad hoc argumentatie laten zien dat er
inderdaad een kleinste verzameling D is die aan de vermelde clausulen voldoet. Die kleinste
verzameling is namelijk precies de verzameling E van de even getallen. De argumentatie loopt
vlot als volgt. Ten eerste was al duidelijk dat aan de clausulen voldaan is door D = E. (Ga
dit nog eens na.) Veronderstel nu, vervolgens, dat D een willekeurige deelverzameling van N
is die aan (1) en (2) voldoet. Aan te tonen: E ⊆ D. (Als we dit rond hebben, dan hebben
we al met al: E voldoet aan de clausulen en is bovendien de kleinste verzameling die aan de
clausulen voldoet.) Wel, merk op dat we kunnen schrijven: E = {2n | n ∈ N}, en bewijs
nu met gewone inductie dat 2n ∈ D voor alle n ∈ N. Dat levert dan, zoals als gewenst:
E ⊆ D. (Voor het bedoelde inductiebewijs zelf uit, gebruikmakend van de veronderstelde
eigenschappen (1) en (2) van D.)

2 Inductieve definities: exacte kader

Definitie 1.
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(i) Een regel is een paar (A, b) met A een niet-lege verzameling en b een of ander object.
De elementen van A heten de premissen van de regel en b heet de conclusie van de regel.

(ii) Een verzameling X heet gesloten onder een regel als het volgende geldt: indien X alle
premissen van de regel bevat, dan bevat X ook de conclusie ervan. (Equivalent gesteld:
X heet gesloten onder een regel, indien X hetzij minstens één premissie van de regel
niet bevat, hetzij zowel alle premissen als de conclusie bevat.)

(iii) Zij Φ een verzameling van regels. Een verzameling X is gesloten onder Φ, indien X
gesloten is onder alle regels uit Φ; epliciet gesteld: indien voor elk paar (A, b) uit Φ
geldt: als A ⊆ X, dan ook b ∈ X.

(iv) Beschouw een paar (B,Φ) met B een of andere verzameling (de “basisverzameling” in
dit verband) en met Φ een verzameling van regels. Een verzameling X heet gesloten
onder (B,Φ) indien X voldoet aan de volgende twee condities:

(1) B ⊆ X.
(2) X is gesloten onder Φ.

Opmerking 1. In het vervolg spreken we kortweg van regelverzameling in plaats van “ver-
zameling van regels”.

Voorbeeld 2. Laat B = {0} en laat Φ de verzameling zijn van alle paren ({n}, n + 2) met
n ∈ N. Dan geldt voor elke deelverzameling D van N: D is precies dan gesloten onder (B,Φ)
als D voldoet aan clausulen (1) en (2) in Voorbeeld 1.

Stelling 1. Zij (B,Φ) een paar van een verzameling (een “basisverzameling”) B en een
regelverzameling Φ. Dan is er een kleinste verzameling X die gesloten is onder (B,Φ). (Voluit
gezegd: er is een verzameling X zodanig dat X gesloten is onder (B,Φ) en zodanig dat X ⊆ Y
voor elke verzameling Y die ook gesloten is onder (B,Φ).)

Bewijs. Kies een verzameling V zodanig dat B ⊆ V en zodanig dat b ∈ V voor elke regel
(A, b) uit Φ. (Kortom: V bevat alle elementen van de basisverzameling en alle conclusies van
de regels uit de regelverzameling. Opmerking: zo’n V is altijd te vinden en ligt in concrete
gevallen, zoals dat van Voorbeeld 2, ook tamelijk voor de hand; zo voldoet in Voorbeeld 2
duidelijk: V = N.) Beschouw nu de collectie K van alle deelverzamelingen van V die gesloten
zijn onder (B,Φ). Merk op dat V zelf al gesloten is onder (B,Φ) en dat dus V ∈ K. Dus K 6=
∅. Ga nu tevens na (opgave), dat voor elke willekeurige niet-lege collectie L van verzamelingen
die gesloten zijn onder (B,Φ), geldt, dat de collectieve doorsnede

⋂
L van de verzamelingen

uit L ook weer gesloten is onder (B,Φ). (Per definitie:
⋂

L = {x | x ∈ X voor alle X ∈ L} .)
Toon nu ten slotte aan (ook weer opgave), dat de collectieve doorsnede

⋂
K precies de kleinste

verzameling is die gesloten is onder (B,Φ).

Definitie 2. Zij (B,Φ) een paar van een basisverzameling en een regelverzameling.

(i) De kleinste verzameling die gesloten is onder (B,Φ), heet de inductief door (B,Φ)
gedefiniëerde verzameling en wordt ook wel genoteerd als

I(B,Φ) .
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(ii) De volgende formuleringen komen op hetzelfde neer:

(1) “X is de inductief door (B,Φ) gedefiniëerde verzameling.”

(2) “X is de kleinste verzameling Y zodanig dat ...” met op de plaats van ... een
conditie (of een stel condities) die (resp. dat) op equivalente wijze uitdrukt dat Y
gesloten is onder (B,Φ).

(3) ”X wordt inductief gedefiniëerd door ...”met op de plaats van ... een conditie (of
een stel condities) die (resp. dat) op equivalente wijze uitdrukt dat X gesloten is
onder (B,Φ).

In het geval van (2) en (3) is het mogelijk dat Φ slechts impliciet aanwezig is; in de
gewone praktijk is dat meestal het geval. (Dat was al zo in Voorbeeld 2.) Het zal dan
echter vrij snel duidelijk (moeten) zijn hoe Φ alsnog te reconstrueren is.

Opmerking 2. In de praktijk is vooral de leesbaarheid (plus, uiteraard, de exactheid) van
een inductieve definitie van belang en een expliciet gebruik van een regelverzameling Φ in de
vorm van Definitie 1 draagt zeker niet altijd bij tot die leesbaarheid. Voor de ontwikkeling
van de algemene theorie van inductieve definties is het intussen wel van belang dat op ab-
stract niveau verwezen kan worden naar zo’n paar (B,Φ) van een basisverzameling en een
regelverzameling.

3 Voorbeelden van inductieve definities

De voorbeelden die verderop in deze handout (WORDT VERVOLGD) gegeven zullen worden
ter illustratie van de thematiek van inductieve definities, zijn vooral gerelateerd aan de vol-
gende werelden: de wereld van natuurlijke getallen (vergelijk ook al Voorbeelden 1 en 2),
de wereld van relaties en van grafen (en van multi-grafen, alsmede van ongerichte grafen en
ongerichte multi-gtrafen), de wereld van formele talen en de wereld van meetkunde(s). Al-
lereerst zullen in dit hele verband aanvullende achtergronddefinities (soms ook bijstellende
achtergronddefinities, zoals in het geval van grafen en multi-grafen etc.) gegeven worden. De
resterende stof van deze handout wordt mede verwerkt in de opgaventeksten.

Defintie 3.

(i) Een graaf is een paar (X, R) bestaande uit een verzameling X en een relatie R op X. In
dit verband heten de elementen van X ook wel punten of knopen en heten de elementen
van R (speciale paren dus van elementen van X) ook wel pijlen of kanten. De grafische
voorstelling van een eindige graaf (X, R), met concrete weergaves van (eventueel, als
dat beter uitkomt, kromme) pijlen tussen concreet weergegeven punten (corresponde-
rend met elementen van X) is bekend uit de praktijk. (Zie ook de voorbeelden in de
cursusboeken.)

(ii) Een ongerichte graaf is een gerichte graaf (X, R) met de eigenschap dat de relatie R
symmetrisch is. De elementen van R noemen we nu liever kanten dan pijlen. Een
ongerichte graaf (X, R) is te identificeren met de het paar (X, R′) waarin R′ de ver-
zameling is van alle verzamelingen {x, y} waarbij (x, y) ∈ R (of, equivalent gesteld
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vanwege de symmetrie, (y, x) ∈ R). In de grafische voorstelling wordt nu niet met
pijlen, maar met (eventueel kromme) verbindigslijntjes gewerkt tussen de punten x, y
waarvoor {x, y} ∈ R′. (Dus bij een stel (x, y), (y, x) ∈ R wordt slechts één lijnstukje
getekend tussen x en y.)

(iii) Een gerichte multi-graaf is een paar (X, R) met X een verzameling en met R een ver-
zameling van geordende tripels (x, a, y) met x, y ∈ X en met a een object uit een of
andere hulpverzameling. Afhankelijk van het verband wordt naar de objecten a uit de
tripels (x, a, y) ∈ R verwezen als namen of als labels. Volgens de voorstelling is een
tripel (x, a, y) ∈ R een pijl met naam a of een pijl met label a. In de grafische voor-
stelling is een naam of een label bij een (eventueel kromme) pijl te tekenen. Ook deze
manier van voorstellen van multi-grafen (al dan niet onder deze naam “multi-grafen”) is
bekend uit de praktijk; opnieuw wordt hier naar de cursusboeken verwezen. (Zie in het
nieuwe cursuboek in het bijzonder: de grafische voorstellingen van eindige automaten,
in paragraaf 10.3, pp. 403–409. Wat eindige automaten precies zijn, doet er nu nog niet
toe. De plaatjes met punten en pijlen en met labels aan die pijlen spreken voor zich.)

(iv) Een ongerichte multi-graaf is een multi-graaf (X, R) waarin R volgende eigenschap
heeft (een soort van symmetrie-eigenschap): voor elk tripel (x, a, y) ∈ R geldt dat
ook (y, a, x) ∈ R. De grafische voorstelling van een ongerichte multi-graaf bevat voor
elk stel (x, a, y), (y, a, x) ∈ R een (eventueel krom) verbindingslijntje tussen de punten x
en y, met a getekend bij dat verbindingslijntje. Wederom is hier sprake van een manier
van voorstellen die bekend is uit de praktijk.

Definitie 4. Een alfabet is een verzameling van symbolen. Meestal wordt een alfabet aange-
geven met de Griekse hoofdletter Σ of Γ (eventueel gëındexeerd). In de literatuur geldt vaak
per definitie dat alfabetten eindig zijn. (Wij laten dit vooralsnog open.) Ten aanzien van een
willekeurig alfabet Σ zijn er de volgende definties en conventies.

(i) Willekeurige symbolen uit Σ worden aangegeven met a, b, c (mogelijk gëındexeerd).

(ii) Een woord (of een expressie of een string) over σ is een eindige, mogelijk lege, rij van
(direkt na elkaar geplaatste) symbolen uit Σ. (Hier houdt ”direkt na elkaar geplaatste-
in, dat de symbolen niet gescheiden worden door een komma of een ander teken en ook
niet door een spatie.) Het lege woord wordt aangeven door ε. Voorbeeld: als Σ uit
de symbolen (cijfers) 0 en 1 bestaat, dan zijn de binaire representaties van natuurlijke
getallen woorden over Σ.

(iii) Willekeurige woorden over Σ worden aangegeven met u, v, w (mogelijk gëındexeerd).
De verzameling van alle woorden over Σ wordt aangeven met Σ∗. |u| is de lengte van
u (de gewone lengte van u als rij of, anders gezegd, het aantal symboolplaatsen in
u). uv is het woord dat verkregen wordt door v direkt achter u te plaatsen. Deze
bewerking (die (u, v) overvoert in uv) heet concatenatie. (Dus ten aanzien van Σ =
{0, 1}, als boven, levert de concatenatie van 100 en 11: 10011.) Merk op dat concatenatie
associatief is en ε als eenheidselement heeft. (Dit laatste houdt in dat altijd uε = εu = u.
Associativiteit houdt in: als u′ = uv en v′ = vw, dan u′w = uv′. Aanschouwelijker:
bij het concateneren (“aan elkaar plakken”) van woorden u, v, w maakt het niet uit of
eerst u en v geconcateneerd worden met dan nog eens w daarachter, dan wel eerst v
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en w geconcateneerd worden met dan nog eens u ervoor.) Merk ook nog de volgende
eigenschappen op: |ε| = 0 en |a| = 1 voor alle a ∈ Σ, en |vw| = |v|+ |w| .

(iv) Een formele taal (kortweg: taal) over Σ is een deelverzameling van Σ∗. (Dus: een taal
over Σ is niets anders dan een verzameling van woorden over Σ.) Zo hebben we in het
geval van Σ = {0, 1} bijvoorbeeld de taal over Σ bestaande uit alle binaire representaties
van natuurlijke getallen. Vaak wordt een taal met L (van “language”) aangegeven.

We hebben nu genoeg achtergronddefinities in stelling gebracht om verder te gaan met
de beoogde voorbeelden van inductieve definities. (Een deel van de voorbeelden zal echter,
nogmaals gezegd, gedelegeerd worden naar de werkcollegeopogaven en de huiswerkopgaven.)
De achtergronddefinities direkt hierboven (Definitie 3 en Definitie 4) zullen ook later in de
cursus van belang zijn. (Daarom zijn er ook nog wat extra ingrediënten in verwerkt die nu
nog niet direkt gebruikt zullen worden, maar later wel van belang zullen zijn.)

Voorbeeld 3. Zij (X, R) een graaf. R hoeft niet transitief te zijn en voor bepaalde doelein-
den kan het van belang zijn om uitbreidingen van R te bekijken die gegarandeerd transitief
zijn. In het bijzonder zullen we daarbij gëınteresseerd zijn in de kleinste uitbreiding van R
die transitief is. Bestaan zo’n uitbreiding? Ja, die wordt namelijk direkt gegeven door een
inductieve definitie, en wel als volgt, met tegelijk een speciale naam en speciale notatie voor
die uibreiding.

De transitieve afsluiting R+ van R wordt inductief gedefiniëerd door:

(1) R ⊆ R+ .

(2) R+ is transitief.

We moeten hier nog wel twee dingen kritisch nagaan. (a) Is hierboven qua vorm inderdaad
sprake van een inductieve definitie? (b) Is het resultaat inderdaad de kleinste transitieve
relatie T zodanig dat R ⊆ T?

Aangaande (a). Het is voldoende een paar (B,Φ) van een basisverzameling en een re-
gelverzameling te construeren zodanig dat de geslotenheid van een T onder (B,Φ) precies
neerkomt op de geldigheid van (1) en (2) voor T (d.w.z.: de geldingheid van (1) en (2) met
T ingevuld voor R+). Welnu, we nemen B = R en laten Φ uit alle regels van de volgende
gedaante bestaan:

( {(a, b), (b, c)}, (a, c) )

met a, b, c ∈ X. Uit de definitie van “transitief” is eenvoudig af te leiden dat voor elke relatie
T op X geldt: T is precies dan transitief als T gesloten is onder Φ. Dus geslotenheid van
een relatie T onder (B,Φ), met B = R, houdt precies in dat R ⊆ T en dat T transitief is.
Kortom: met dit paar (B,Φ) zitten we goed.

Aangaande (b). De inductieve definitie hierboven houdt vanwege de aard ervan (zoals
nader gespecificeerd in Definitie 2) precies in, dat R+ de kleinste relatie T is die voldoet aan
(1) en (2) boven (met T ingevuld voor R+). Dus we zitten ook goed wat betreft (b).

Voorbeeld 4. Laat het alfabet Σ uit de cijfers 0 en 1 bestaan. Definiëer de taal P over Σ
inductief door:
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(1) P bevat de woorden ε, 0 en 1.

(2) Voor elk woord w ∈ P bevat P ook de woorden 0w0 en 1w1 .

Het corresponderende paar (B,Φ) van een basisverzamreling en een regelverzameling is
snel te geven: laat B = {ε, 0, 1} en laat Φ uit alle regels

( {w} , 0w0 ) , ( {w} , 1w1 ) ,

met w ∈ Σ∗, bestaan.
Kunnen we nog wat meer van P zeggen behalve dan dat P de kleinste taal over Σ is met

de vermelde geslotenheidseigenschappen? Jawel, in feite bestaat P precies uit alle palindro-
men over het alfabet Σ. (Een palindroom is per definitie een woord dat van achteren naar
voor gelezen precies hetzelfde luidt als wanneer het gewoon van voren naar achteren gelezen
wordt. Zo zijn 0110 en 101 bijvoorbeeld palindromen, maar 01 en 110 niet.) Het bewijs dat
P inderdaad precies uit alle palindromen bestaat, wordt hier nog even overgeslagen (om het
alsnog ergens verderop te behandelen of om het een onderwerp van een opgave te laten zijn).

Op dit moment laten we het bij de voorbeelden hierboven, andere voorbeelden voor later
bewarend.

4 Inductieve bewijzen

We komen nu, na de afhandeling van (i), (ii), (iii) uit paragraaf 1 van deze handout en na
een gedeeltelijke afhandeling (met een open eind) van (iv), op een bewijsprincipe dat direkt
samenhangt met inductieve definities.

Stelling Laat de verzameling X inductief gedefiniëerd zijn door het paar (B,Φ) (van een
basisverzameling en een regelverzameling). Laat P een eigenschap zijn waarvan de formulering
een duidelijke betekenis heeft voor elementen van X, en wel zo dat voor elk element x van
X eenduidig vastligt of het de eigenschap P heeft — notatie: P (x) — of, anderzijds, juist
niet die eigenschap heeft. Om aan te tonen dat alle elementen van X eigenschap P hebben,
oftewel:

∀x ∈ X P (x) ,

is het voldoende het volgende aan te tonen:

(1) (“Basis”) P geldt voor alle x ∈ B.

(2) (“Stap”) Voor elke regel (A, b) ∈ Φ geldt de volgende implicatie:

Elke x ∈ A heeft eigenschap P =⇒ b heeft eigenschap P .

Bewijs. Laat Y de verzameling zijn van alle x ∈ X met de eigenschap P . Merk op dat
direkt uit (1) en (2) is af te leiden, dat Y gesloten is onder (B,Φ). Aangezien X per definitie
de kleinste verzameling is die gesloten is onder (B,Φ), volgt dat X ⊆ Y . Dus vanwege de
keuze van Y krijgen we hieruit direkt wat we willen: elke x ∈ X heeft eigenschap P .
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Definitie 5. Zij (B,Φ) als boven. Naar het hierboven bewezen bewijsprincipe — om aan
te tonen dat elk element van de inductief door (B,Φ) gedefiniëerde verzameling een bepaalde
eigenschap heeft — verwijzen we als: het principe van (B,Φ)-inductie, of als: het inductie-
principe behorend bij (B,Φ). Varianten van deze terminologie: 1. In de laatste uitdrukking
vervangen we (B,Φ) door een verwijzing naar de inductief door (B,Φ) gedfiniëerde verza-
meling (waarbij we dan wel bij die verzameling specifiek in gedachten hebben: de inductieve
definitie aan de hand van het paar (B,Φ), zoals dat direkt gegeven is bij die definitie of zoals
dat rechttoe eruit te reconstrueren is; vergelijk Definitie 2(ii) en Opmerking 2 daaronder).
2. Indien duidelijk is welke inductieve definitie in het spel is, laten we de verwijzing “be-
horend bij ...” ook wel gewoonweg helemaal achterwege; dan spreken we kortweg van “het
inductieprincipe” en zeggen we in een concrete bewijssituatie: “We bewijzen dit inductief.”

Commentaar. Er zijn diverse voorbeelden te geven van inductieve bewijzen in bovenstaan-
de trant, maar op dit moment laten we het bij wat we tot nu toe gedaan hebben om de theorie
van inductieve definities toepassingsgericht in stelling te brengen. Meer volgt later.
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