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I.

WAT IS LOGICA EN WAAR IS DEZE GOED VOOR?

1.

ELEMENTAIRE BEGRIPPEN

Wat is logica? Die vraag is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden maar het volgende is een
goede benadering: Logica is de studie van goede redeneringen.1 Deze omschrijving is nog
meerzinnig, omdat het woord ‘redenering’ meerzinnig is. Een redenering kan een gedachtenproces zijn, een betoog dat wordt uitgesproken of opgeschreven, maar ook de inhoud
van zo’n gedachtenproces of betoog. We zullen het hier niet primair hebben over de vorm
waarin de inhoud is gegoten; dus niet over gedachten of betogen. We gaan in de eerst plaats
in op de inhoud van redeneringen, op wat er wordt betoogd en op de inhoud van de argumenten die voor de conclusie van een betoog worden aangevoerd.
1.1

WAT IS EEN REDENERING?

Een redenering bestaat uit één of meer premissen en precies één conclusie. De premissen
zijn de uitgangspunten van de redenering; de conclusie is wat er uit die uitgangspunten
wordt geconcludeerd. Voorbeelden van redeneringen zijn:
1. Dieven zijn strafbaar. Jean is een dief. Dus Jean is strafbaar.
2. Als het regent moet je een paraplu meenemen. Het regent. Dus je moet een paraplu meenemen.
3. Als het regent moet je een paraplu meenemen. Je hoeft dus geen paraplu mee te nemen, want
het regent niet.
4. Herdershonden zijn honden en honden zijn dieren. Daarom zijn herdershonden dieren.
5. Parijs is de hoofdstad van Frankrijk. Parijs ligt dus niet in België.
6. André is groter dan Timmy en Timmy is groter dan zijn vader. En de vader van Timmy is weer
groter dan de moeder van Timmy. Daarom is de moeder van Timmy groter dan André.
7. Als Berlijn in Vlaanderen ligt, is Brussel niet de hoofdstad van Engeland. Brussel is de hoofdstad
van Engeland. Dus Berlijn ligt niet in Vlaanderen.

De redeneringen 1 tot en met 4 hebben alle twee premissen en één conclusie. Maar de
volgorde is niet steeds dezelfde, want bij redenering 3 staat de conclusie tussen de twee
premissen in. Redenering 4 laat zien dat er best twee premissen in één zin kunnen staan. De
redeneringen 5 en 6 laten zien dat er ook redeneringen kunnen zijn met minder of meer dan
twee premissen. Bovendien illustreren de redeneringen 3 en 6 dat er ook redeneringen kunnen zijn, waarbij de conclusie niet uit de premissen volgt. Dit zijn ongeldige redeneringen.
Redenering 7 tenslotte illustreert dat ook redeneringen met onzin-premissen geldig kunnen
zijn: de conclusie volgt uit de premissen, al is dat misschien niet zo eenvoudig te zien.
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Deze karakterisering wijkt af van de meer gangbare dat logica de studie is van geldige redeneringen. De
reden voor deze afwijkende definitie is dat de grens tussen geldigheid en deugdelijkheid (zie par. 1.3 en 1.4)
enkel duidelijk gedefinieerd kan worden voor geformaliseerde redeneringen (zie par. II.3.1).
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De bovengenoemde redeneringen bestaan alle uit één redeneerstap. Een redenering kan
ook uit twee of meer stappen bestaan. Dan is de conclusie van de eerste stap een premisse
voor de tweede stap, of de conclusie van de tweede stap een premisse voor de derde stap,
enzovoort. We spreken dan van seriële argumentatie. Voorbeelden van redeneringen met
twee en drie stappen zijn respectievelijk:
1. Danny is zes jaar oud. Wie jonger is dan 18 jaar is strafrechtelijk minderjarig. Dus Danny is
strafrechtelijk minderjarig. Wie strafrechtelijk minderjarig is, is uitgesloten van het gewone
strafrecht. Daarom is Danny uitgesloten van het gewone strafrecht.
2. Elly heeft het boek gekocht van Petra. Daarom is Elly de eigenaar van het boek en kan zij haar
zus Anoek verbieden om het boek te lezen. Nu Elly inderdaad Anoek heeft verboden het boek
te lezen, mag Anoek niet in Elly’s boek lezen.

De eerste van deze twee redeneringen spreekt hopelijk voor zich. De tweede is wat ingewikkelder, omdat een aantal van de premissen niet expliciet is vermeld. De stappen gaan als
volgt:
Premisse:
Elly heeft het boek gekocht van Petra.

Tussenconclusie/premisse:
Elly is de eigenaar van het
boek

Tussenconclusie/premisse:
Elly kan Anoek verbieden
om het boek te lezen

+

Premisse:
Elly heeft Anoek verboden het boek te lezen


Eindconclusie:
Anoek mag het boek
niet lezen.
Hoewel het goed denkbaar is dat een redenering twee of meer conclusies heeft, spreken we
gemakshalve2 af dat een redenering maar één conclusie kan hebben. Als er meer conclusies
zijn, dan nemen we aan dat er meer redeneringen zijn, één voor elke conclusie. Bijvoorbeeld:
Marijke heeft uit jaloezie stroop in het haar van Annemarie gesmeerd. Daarom moet Marijke de
kosten van de kapper betalen en is ze strafbaar wegens het toebrengen van slagen en verwondingen.
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Het is gemakkelijker omdat het anders mogelijk is dat een redenering één conclusie heeft die wel uit de
premissen volgt en een andere die daar niet uit volgt. Is de redenering dan geldig of niet?
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We analyseren dit als twee redeneringen:
1. Marijke heeft uit jaloezie stroop in het haar van Annemarie gesmeerd. Daarom moet Marijke
de kosten van de kapper betalen.
2. Marijke heeft uit jaloezie stroop in het haar van Annemarie gesmeerd. Daarom is ze strafbaar
wegens het toebrengen van slagen en verwondingen.

1.2

PROPOSITIES

Premissen en conclusies zijn proposities. Een propositie is wat wordt uitgedrukt door een
beweerzin. De zinnen ‘Het regent’, ‘Es regnet’ en ‘Il pleut’ drukken alle dezelfde propositie
uit. Hetzelfde geldt voor de beweerzinnen ‘Pierre bestuurt de auto’ en ‘De auto wordt door
Pierre bestuurd’.
De zin ‘Ik heb honger’ uitgesproken door Peter drukt een andere propositie uit dan diezelfde
zin uitgesproken door Jaap. Dezelfde zin uitgesproken om 8 uur ’s ochtends drukt een andere propositie uit dan wanneer die zin wordt uitgesproken om half vijf ’s middags.
Het kan dus zijn dat verschillende beweerzinnen alle dezelfde propositie uitdrukken, terwijl
dezelfde beweerzin, uitgesproken door iemand anders, of op een andere tijd of plaats, verschillende proposities uitdrukt.
Er zijn overigens vele zinnen die geen beweerzinnen zijn en dus ook geen proposities uitdrukken. Voorbeelden zijn:
 Loop naar de maan!
 Ik heet Jaap (bij wijze van voorstellen).
 Een tas café graag (in de brasserie).
 Rotzak!
 Wil je het raam even open doen?
 Ik doop u de President Van Rompuy (bij een schip).

Proposities hebben een ‘waarheidswaarde’. Die waarheidswaarde is steeds ‘waar’ of ‘onwaar’.3 De waarheidswaarde van een beweerzin is de waarheidswaarde van de propositie
welke door die zin wordt uitgedrukt. Omdat een beweerzin, afhankelijk van de context, verschillende proposities kan uitdrukken, is het dus mogelijk dat de beweerzin ‘Ik heb honger’
uitgesproken door Johnny een andere waarheidswaarde heeft dan diezelfde zin uitgesproken door Maurice. De eerste zin betekent dat Johnny honger heeft en is waar als Johnny
honger heeft. De tweede zin betekent dat Maurice honger heeft en is waar als Maurice honger heeft.
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‘Onbekend’ is geen waarheidswaarde, maar slaat op de kennis die we hebben over wat waar is. Onbekend
zou wel een rol spelen in een logica van kennis. Dan hebben we drie categorieën: weten dat het waar is,
onbekend, en weten dat het onwaar is. Daar gaan we nu niet verder op in, hoewel zo’n logica van kennis
voor juristen wel van belang is. Denk bijvoorbeeld aan het bewijs in het strafrecht.
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1.3

GELDIGHEID

Redeneringen zijn afleidingen van een conclusie uit één of meer premissen. We zullen het
hier voornamelijk hebben over deductieve redeneringen, of – beter – over redeneringen die
geldig zijn naar deductieve maatstaven (deductief geldig).4
Een redenering is deductief geldig dan en slechts dan als het logisch bezien onmogelijk
dat alle premissen van de redenering waar zijn en de conclusie onwaar.
De geldigheid van een redenering betreft enkel de vraag of de conclusie uit de premissen
volgt. Geldigheid zegt niets over de waarheid van de premissen, of van de conclusie op zich
beschouwd. Een geldige redenering kan dus heel goed onware premissen hebben, of een
onware conclusie. Het kan ook zo zijn dat een geldige redenering één of meer onware premissen heeft, terwijl de conclusie toch waar is. Het enige dat niet in combinatie mogelijk is,
is:
 dat een redenering deductief geldig is;
 dat alle premissen van de redenering waar zijn;
 en dat de conclusie van de redenering onwaar is.
Alle andere combinaties van waarheid en onwaarheid zijn mogelijk bij een geldige redenering. De volgende redeneringen zijn alle geldig:

Alle paarden kunnen vliegen.
Vogels kunnen niet vliegen.
DUS: Vogels zijn geen paarden.

Jan is een dief.
Dieven verdienen een beloning.
DUS: Jan verdient een beloning.
Of André heeft mijn boek nog, of Juliette heeft het verbrand.
Juliette heeft mijn boek niet verbrand.
DUS: André heeft mijn boek nog.
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Andere vormen van geldigheid, waarbij de premissen de conclusie wel aanvaardbaar maken, maar niet de
waarheid daarvan garanderen, blijven hier buiten beschouwing. Toch zijn ook die soms van groot belang
voor juristen. Denk bijvoorbeeld aan de redeneringen naar analogie, a fortiori en a contrario.
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1.4

DEUGDELIJKHEID

Als een redenering geldig is, garandeert dat niet dat de conclusie waar is. Het kan namelijk
zo zijn dat tenminste één van de premissen onwaar is en dan kan de conclusie onwaar zijn.
Om zeker te weten dat de conclusie waar is, moeten we een geldige redenering hebben met
ware premissen. Zo’n redenering noemen we deugdelijk.
Een redenering is deugdelijk als hij deductief geldig is en enkel ware premissen heeft.
De volgende redeneringen zijn deugdelijk:
Met uitzondering van het getal drie zelf, is geen enkel priemgetal deelbaar door drie.
103 is een priemgetal.
DUS: 103 is niet deelbaar door drie.
De staat New York ligt in de Verenigde Staten.
Geen enkele staat ligt zowel in de Verenigde Staten als in Europa.
DUS: De staat New York ligt niet in Europa.

OEFENINGEN
1. Geef definities van
- een redenering;
- een propositie;
- (deductieve) geldigheid;
- deugdelijkheid.
2a.

Leg uit waarom het mogelijk is dat één zin, afhankelijk van de context, verschillende
proposities uitdrukt.

2b.

Leg uit waarom het mogelijk is dat verschillende zinnen dezelfde propositie uitdrukken.

3. Geef voor elk van de volgende redeneringen aan of ze geldig en deugdelijk zijn:
a. Koeien zijn dieren.
Dieren worden geboren.
DUS: Koeien worden geboren
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b. Juristen kunnen goed redeneren.
Ezels zijn geen juristen.
DUS: Ezels kunnen niet goed redeneren.
c. Even getallen zijn deelbaar door vier, of worden deelbaar door vier nadat er twee bij is
opgeteld.
Het getal 14 is niet deelbaar door vier en wordt ook niet deelbaar door vier nadat er
twee bij is opgeteld.
DUS: 14 is geen even getal.

2.

LOGISCHE VORM

2.1

EEN VOORBEELD

Neem de volgende redenering:
Als de sociaaldemocraten de verkiezingen zullen winnen, zal de BTW worden verlaagd, in
combinatie met de invoering van een belasting op waardestijging van aandelen.
De sociaaldemocraten zullen de verkiezingen niet winnen.
DUS: Het is niet zo dat de BTW zal worden verlaagd in combinatie met de invoering van
een belasting op waardestijging van aandelen.
Het zal voor velen nog niet zo eenvoudig zijn om vast te stellen of deze redenering geldig is.
Maar neem nu deze redenering:
Als Belle een hond is, is zij een dier.
Belle is geen hond.
DUS: Belle is geen dier.
Deze laatste redenering is duidelijk ongeldig. Belle kan immers ook een ander dier zijn dan
een hond. Dan zijn beide premissen waar, maar is de conclusie toch onwaar.
Maar als deze laatste redenering ongeldig is, moet de eerste redenering over de belastingen
ook ongeldig zijn, want dat is net zo’n redenering. De zinnen zijn alleen wat langer en de
redenering gaat over een onderwerp waarvan de meeste mensen minder verstand hebben
dan van honden en andere dieren. Daarom valt de ongeldigheid aan veel mensen minder op.
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2.2

WAAROM LOGISCHE VORM BELANGRIJK IS

Deze gedachtegang, namelijk dat twee redeneringen allebei geldig of allebei ongeldig zijn als
de ene redenering ‘net zo’n’ redenering is als de andere, illustreert het belang van wat logici
de ‘vorm’ van een redenering noemen. Waar een redenering over gaat, de inhoud, is niet
bepalend voor de geldigheid, maar enkel de vorm. De ongeldigheid van de eerste redenering
heeft niets te maken met sociaaldemocraten, of belastingen. En de ongeldigheid van de
tweede redenering heeft niets te maken met honden en andere dieren. Dat is allemaal inhoud. Waar het om gaat is dat beide redeneringen dezelfde vorm hebben en wel de vorm:
Als A dan B.
Niet-A
DUS: Niet-B
Deze redeneervorm is ongeldig en daarom zijn alle concrete redeneringen die deze vorm
hebben ongeldig.5
De geldigheid van een redenering wordt bepaald door de logische vorm van die redenering.
Als een logische vorm geldig is, zijn alle redeneringen met die vorm geldig. En als een logische vorm ongeldig is, zijn alle redeneringen met die vorm ongeldig.6
2.3

NOG ENKELE VOORBEELDEN

We hebben al een voorbeeld besproken van een logische vorm die ongeldig is en twee redeneringen die deze ongeldige vorm hebben en daarom ongeldig zijn. In de volgende hoofdstukken zullen we de geldige en ongeldige redeneervormen op een systematische manier
behandelen. Maar nu al kunnen enkele voorbeelden nuttig zijn.
Eén logische vorm is:
Als A, dan B
A
DUS: B

5
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Dit is niet helemaal nauwkeurig, omdat een redenering niet noodzakelijkerwijs één logische vorm heeft,
maar mogelijk twee of zelfs meer (zie par. III.1). Een redenering is logisch geldig als hij tenminste één logische vorm heeft die geldig is, en anders ongeldig. Maar voorlopig kunnen we gerust uit gaan van de simplificerende aanname dat een redenering precies één logische vorm heeft en dat die vorm bepalend is voor de
geldigheid van de redenering.
Deze nauwe verwevenheid van geldigheid en logische vorm is wat logica als afzonderlijke discipline mogelijk
maakt. Als namelijk de geldigheid van elke afzonderlijke redenering bestudeerd moest worden, zou logica
onmogelijk zijn vanwege te grote complexiteit van het onderwerp. Maar omdat geldigheid bepaald wordt
door de vorm van een redenering, hoeft de logica zich ‘enkel maar’ bezig te houden met de bestudering van
de verschillende logische vormen. Dat is een stuk eenvoudiger.
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Dit is een geldige logische vorm, die bekend staat als de vorm ‘Modus (Ponendo) Ponens’.7
De volgende twee redeneringen hebben deze vorm en zijn daarom geldig:
Als de minister een misdadiger is, moet hij aftreden.
De minister is een misdadiger.
DUS: De minister moet aftreden.
De weervrouw voorspelt regen en er was geen storing in de weercomputer.
Als de weervrouw regen voorspelt en er was geen storing in de weercomputer, dan gaat
het regenen.
DUS: Het gaat regenen.
De tweede redenering laat zien dat het stuk achter ‘Als …’ best ingewikkeld mag zijn en dat
de volgorde van de premissen niet van belang is voor de logische vorm.
Het tweede voorbeeld betreft de logische vorm:
Geen A is een B
x is een A
DUS: x is geen B
Ook deze vorm is geldig en dat geldt dus ook voor de volgende redenering met deze vorm:
Didier is een jurist.
Geen enkele jurist begrijpt iets van wiskunde.
DUS: Didier begrijpt niets van wiskunde.
Dit voorbeeld illustreert niet enkel de geldige logische vorm, maar ook dat de ‘vertaling’ van
een redenering in gewone taal naar zijn logische vorm niet altijd even eenvoudig is. Zo komt
in de logische vorm de uitdrukking ‘is een’ voor, terwijl die in de redenering niet terug te
vinden is. En in de conclusie van de logische vorm staat ‘is geen’, terwijl in de echte redenering ‘niets’ staat.
OEFENINGEN
Het is niet eenvoudig aan te geven wat de logische vorm van een redenering is als niet van
tevoren gedefinieerd is welke aspecten van een redenering vorm betreffen en welke aspec7

Deze redeneervorm komt uitvoeriger aan de orde in paragraaf II.2.4.
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ten inhoud. Toch lukt het vaak wel om intuïtief een goed, of althans niet een verkeerd, antwoord te geven.
1. Geef voor elk van de volgende redeneringen aan wat de logische vorm is:
a. Wie jurist is, kan rechter worden.
Petra kan geen rechter worden.
DUS: Petra is geen jurist.
b. Als hij de loterij heeft gewonnen, is hij rijk.
Hij is rijk.
DUS: Hij heeft de loterij gewonnen.
c. Als je griep hebt, heb je de symptomen X, Y en Z.
Jean heeft de symptomen X, Y en Z.
DUS: Jean heeft griep.

2.

Welke van de volgende redeneringen heeft dezelfde vorm als de redenering van opgave 1b?
I. Als het regent, worden de daken nat.
Het regent.
DUS: De daken worden nat.
II. Als het regent, worden de daken nat.
De daken worden nat.
DUS: Het regent.
III. Als het regent, worden de daken nat.
De daken worden niet nat.
DUS: Het regent niet.
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3.

TUSSENTIJDSE SAMENVATTING

Logica is de studie van goede redeneringen en dat komt vaak neer op een studie van deductief geldige redeneringen. Een redenering bestaat uit één of meer premissen en – per definitie – één conclusie.
Zowel de premissen als de conclusie zijn proposities. Een propositie is wat wordt uitgedrukt
door een beweerzin. Daarbij geldt dat het van spreker, plaats, tijd en eventueel ook andere
omstandigheden kan afhangen welke propositie precies wordt uitgedrukt door een beweerzin.
Een redenering is deductief geldig (verder: geldig) als het logisch bezien niet mogelijk is dat
alle premissen van de redenering waar zijn, terwijl de conclusie onwaar is. Een geldige redenering met ware premissen garandeert dat de conclusie ook waar is. Zo’n redenering noemen we deugdelijk.
Of een redenering geldig is, wordt bepaald door de logische vorm van die redenering. Redeneringen die een bepaalde logische vorm gemeen hebben zijn alle geldig of alle ongeldig,
afhankelijk van de vraag of de redeneervorm geldig, respectievelijk ongeldig is.

4.

WAAR IS LOGICA GOED VOOR?

Logica is in de eerste plaats nuttig om te beoordelen of een gegeven redenering goed is.
Men zou grofweg kunnen stellen dat een redenering goed is als hij deugdelijk is in de technische betekenis van dat woord. Dat wil zeggen dat de premissen van de redenering waar
zouden moeten zijn en dat de redenering geldig is en conclusie uit die premissen volgt. Over
de waarheid van de premissen zal de logica in het algemeen geen oordeel kunnen geven8,
maar wel over de kwestie of de conclusie logisch uit de premissen volgt, of – in andere
woorden – of de redenering geldig is. Als een conclusie niet uit de premissen volgt, wil dat
niet perse zeggen dat de conclusie onwaar is. Maar de premissen ondersteunen de conclusie
dan niet. Als de redenering de enige grond was om de conclusie voor waar te houden, blijft
er geen reden meer over.

8

Als de premissen van een redenering tussenconclusies zijn, kan normaal gesproken niet op enkel logische
gronden worden bepaald of ze waar zijn. Maar de geloofwaardigheid - dat is wat anders dan de waarheid van dergelijke tussenconclusies wordt aangetast als de redeneringen waaruit ze voortvloeien ongeldig zijn.
En daarover kan de logica wel weer een oordeel geven.
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Neem bijvoorbeeld de volgende redenering:
Als Guy de moord heeft gepleegd, had hij kruitsporen op zijn handen.
Guy had kruitsporen op zijn handen.
DUS: Guy heeft de moord gepleegd.
Wie een moord heeft gepleegd moet worden veroordeeld tot gevangenisstraf.
DUS: Guy moet worden veroordeeld tot gevangenisstraf.
De eerste redenering, met als conclusie dat Guy de moord heeft gepleegd is ongeldig, want
hij heeft de volgende, ongeldige vorm:
Als A dan B
B
DUS: A
De kruitsporen vormen dus geen, of althans onvoldoende9, bewijs dat Guy de moord heeft
gepleegd. Als er geen ander bewijs is dat Guy de moord heeft gepleegd, hangt de bewering
dat hij dat wel heeft gedaan dus in de lucht. De conclusie die verder volgt, op grond van een
redenering die wel geldig is, heeft dan geen enkele steun. Immers een geldige redenering
kan alleen de waarheid van de conclusie garanderen als alle premissen waar zijn. En dat weten we nu juist niet ten aanzien van de schuld van Guy.
Logica kan niet enkel worden gebruikt om de kwaliteit van bestaande redeneringen te beoordelen, maar ook om goede redeneringen op te zetten. Dit laatste is vooral waardevol als
het gaat om betogende teksten. Immers, zo’n tekst is in essentie één lange redenering, die
bestaat uit meerdere stappen.

premisse

premisse
tussenconclusie
premisse

tussenconclusie
tussenconclusie

conclusie
premisse

premisse

9

De aanwezigheid van kruitsporen vormt wel een begin van een bewijs, maar garandeert de waarheid van de
conclusie niet. De redenering heeft dus wel enige kracht, maar is niet deductief geldig.
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Als elk van de stappen van een betoog een logisch geldige redenering vormt, volgt de conclusie van het betoog als geheel uit de premissen. Dat garandeert niet dat de conclusie waar
is, want één of meer van de premissen kunnen onwaar zijn. Maar met de geldigheid van de
redenering is voldaan aan één van de twee vereisten voor een goed betoog. (Het andere
vereiste is dat de premissen waar zijn, maar daar kan de logica weinig over zeggen.)
We zullen later (in hoofdstuk IV, par. 3.2) zien dat in betogende teksten vaak lang niet alle
premissen van een redenering expliciet worden genoemd. Als men enkel de genoemde premissen mee telt, zijn die redeneringen dan ongeldig. Maar vaak is het goed om het betoog
welwillend te interpreteren en aan te nemen dat de spreker of schrijver de ontbrekende
premissen enkel maar niet noemde, maar wel aannam dat ze waar zijn. Dan kan de logica
een aanwijzing geven welke premissen blijkbaar werden ‘verzwegen’. Als die premissen expliciet worden gemaakt, zijn er twee mogelijkheden. Het kan blijken dat ze aannemelijk zijn
en dan is er niets mis met de redenering. Het kan ook blijken dat de verzwegen premissen
ongeloofwaardig of onaanvaardbaar zijn. Dat is geen logische kritiek, maar inhoudelijke.
Maar de logica heeft dan toch die kritiek mogelijk gemaakt, door te laten zien waaraan de
spreker of schrijver zich impliciet committeerde.
Omgekeerd kan de auteur van een tekst door middel van een logische analyse van haar betoog zien of de conclusie uit de premissen volgt en zo niet, welke premissen nog moeten
worden toegevoegd om het betoog alsnog logisch geldig te maken. De auteur kan die premissen dan toevoegen zonder daarvoor nog nadere argumenten te geven, maar vaak zal
blijken dat de ontbrekende premissen nadere argumenten behoeven. Dan moet het betoog
worden uitgebreid met argumenten voor de toegevoegde premissen, die dan tussen conclusies worden.
De logica kan niet alleen duidelijk maken welke premissen nodig zijn om de uiteindelijke
conclusie te onderbouwen, maar ook wat niet nodig is. In een ‘strakke’ betogende tekst is
elk onderdeel van het betoog een premisse, tussenconclusie of een eindconclusie10, of daar
nauw mee verbonden, zoals een voorbeeld. Alles wat geen premisse, tussenconclusie of
eindconclusie is daarom op het eerste gezicht irrelevant en kan achterwege blijven. Op het
eerste gezicht, want een leesbare tekst, ook al is deze een redenering, bevat ook elementen
ter bevordering van de leesbaarheid. Maar het opnemen van dergelijke elementen in de
tekst veronderstelt dat daar goede redenen voor zijn. Als degelijke redenen afwezig zijn,
gaat het om overbodige passages die beter geschrapt kunnen worden.

5.

WAT VOLGT

In de volgende hoofdstukken komen drie onderwerpen aan de orde. Het tweede hoofdstuk
gaat in op geldige en ongeldige redeneervormen in de zogenaamde ‘propositielogica’. In de
propositielogica gaat het om redeneringen als:
10

Anders dan een redenering zal een betogende tekst vaak meer dan één conclusie hebben. De betogende
tekst bestaat dan uit meer dan één redenering.
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De weervrouw voorspelt regen en er was geen storing in de weercomputer.
Als de weervrouw regen voorspelt en er was geen storing in de weercomputer, dan gaat het regenen.
DUS: Het gaat regenen.
Het derde hoofdstuk gaat over redeneringen waarin iets wordt gezegd over hele klassen
zoals de klasse van alle moordenaars, of de leden van zo’n klasse, zoals Guy, die een moord
heeft gepleegd. Het gaat dus om redeneringen als de volgende:
Guy heeft een moord gepleegd.
Wie een moord heeft gepleegd moet worden veroordeeld tot gevangenisstraf.
DUS: Guy moet worden veroordeeld tot gevangenisstraf.
We zullen dit soort redeneringen bespreken aan de hand van zogenaamde Venndiagrammen
(overlappende cirkels) en de logica die daarbij aan de orde komt is een variant op de zogeheten ‘syllogistiek’.
Hoewel in het tweede en het derde hoofdstuk al enige aandacht wordt besteed aan redeneringen zoals die in het dagelijks leven voorkomen, zijn de voorbeelden toch vaak om didactische redenen een beetje vereenvoudigd. In het vierde hoofdstuk wordt deze vereenvoudiging enigszins ongedaan gemaakt door in te gaan op de relatie tussen de logica en redeneringen in het gewone taalgebruik. Daarbij komt met name aan de orde hoe deelredeneringen in een wat uitgebreider betoog samenhangen en wat de rol is van de al eerder genoemde verzwegen premissen. Tevens komt kort aan de orde wat voor soorten kritiek er op redeneringen kan worden geleverd.
In hoofdstuk V wordt nader ingegaan op de relevantie van de logica voor het schrijven van
betogende teksten. Er is een beetje theorie, maar de kern van het hoofdstuk bestaat uit de
oefeningen van paragraaf V.3.
Hoofdstuk VI tenslotte gaat in op het logisch analyseren van betogende teksten. Door een
betogende tekst te analyseren als een redenering wordt duidelijk wat de sterke en de zwakke punten van het betoog zijn, welke vooronderstellingen de auteur van het betoog maakt
en op welke punten eventueel kritiek mogelijk is. Het maken van dergelijke analyses, liefst
veel, zorgt er ook voor dat men de eigen teksten kritischer gaat bekijken en voor sommige
betogen is dat best nuttig.
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II.

PROPOSITIELOGICA

Propositielogica is de logica die is gebaseerd op de betekenis van zogeheten logische operatoren, als ‘niet’, ‘en’, ‘of’ en ‘als … dan’. Deze operatoren combineren elementaire proposities tot samengestelde proposities. Zo combineert de ‘als … dan’ operator de elementaire
proposities ‘Het regent’ en ‘De daken worden nat’ tot ‘Als het regent, dan worden de daken
nat’.
Gegeven de betekenis van ‘als … dan’ is de volgende redenering deductief geldig:
ALS het regent DAN worden de daken nat.
Het regent.
DUS: De daken worden nat.
Propositielogica is een formele logica en in de bespreking ervan zullen we dan ook wat symbolen en formules tegenkomen. Maar eerst zullen we een aantal informele voorbeelden
bekijken, om een indruk te krijgen waar het over gaat in de propositielogica.
1. ELEMENTAIRE EN SAMENGESTELDE PROPOSITIES
In zekere zin bestaat de propositie ‘Het regent en de daken worden nat’ uit twee proposities:
‘Het regent’ en ‘De daken worden nat’. Deze laatste twee proposities kunnen, althans wat de
propositielogica betreft, niet verder worden gesplitst. Het zijn elementaire proposities.
Van deze elementaire proposities wordt aangenomen dat ze logisch bezien waar of onwaar
zijn, onafhankelijk van de waarheid van alle andere elementaire proposities. Zo is bijvoorbeeld de waarheid van de propositie ‘Het regent’ logisch bezien onafhankelijk van de waarheid van ‘De trein vertrekt om drie uur’.11
Elementaire proposities kunnen worden gebruikt om samengestelde proposities te maken.
Voorbeelden van samengestelde proposities zijn:
1. Het regent EN de daken worden nat.
2. Het regent OF de daken worden nat.
3. ALS het regent DAN worden de daken nat.
en – misschien verrassenderwijs –
4. De daken worden NIET nat.
De eerste drie voorbeelden laten zien hoe twee elementaire proposities gecombineerd kunnen worden tot één samengestelde propositie. De woorden EN, OF en ALS … DAN heten lo-

11

Deze logische onafhankelijkheid sluit niet uit dat er om niet-logische redenen wel een afhankelijkheid bestaat. Zo kan het zijn dat de trein ten gevolge van de regen vertraging heeft en daarom pas om drie uur vertrekt.
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gische operatoren. Het zijn alle drie operatoren die twee proposities samenvoegen tot één
propositie.
NIET is ook een logische operator, maar die voegt geen twee proposities samen, maar transformeert de ene propositie in een andere propositie, de ontkenning van de eerste propositie. De propositie ‘De daken worden NIET nat’ is daarom ook een samengestelde propositie,
maar het is een samengestelde propositie gebaseerd op één andere propositie. NIET is in de
propositielogica de enige logische operator die op één propositie werkt.
In de voorbeelden 1-4 was er steeds sprake van een samengestelde propositie gebaseerd op
één of twee elementaire proposities. Maar ook samengestelde proposities kunnen deel uitmaken van een, ingewikkelder, samengestelde propositie. Voorbeelden zijn:
5. Het regent NIET, OF de daken worden nat.
6. Er ligt plastic op de daken OF de daken worden nat ALS het regent.
Voorbeeld 5 laat zien hoe een NIET-propositie kan worden samengevoegd met een elementaire propositie.
Voorbeeld 6 laat zien hoe een elementaire propositie kan worden gecombineerd met een
ALS … DAN propositie. Om de zin een beetje te laten lopen is het woord DAN weggelaten.
Bovendien staat het DAN-stuk nu voor het ALS-gedeelte. Dit laat nog maar eens zien dat de
‘vertaling’ van gewone taal naar de taal van de propositielogica niet heel eenvoudig is.

2.

DE LOGISCHE OPERATOREN; EEN INFORMELE KENNISMAKING

Later zullen we nog precies ingaan op de logische operatoren, maar het is nuttig om eerst
aan de hand van informele voorbeelden een indruk te krijgen waar het om gaat. De informele operatoren die in dit verband aan de orde komen zijn NIET, EN, OF en ALS … DAN.
2.1

DE OPERATOR NIET

De operator NIET verandert een propositie in een andere propositie die de ontkenning is van
de eerste. Zo is ‘Het regent NIET’ de ontkenning van ‘Het regent’.
Dit brengt mee dat als de propositie ‘Het regent’ waar is, de propositie ‘Het regent NIET’
onwaar is en omgekeerd.
WELGEVORMDHEID
Omdat de NIET-operator op elke propositie kan worden toegepast, en omdat een propositie
met een ontkenning erin ook een propositie is, is een dubbele ontkenning mogelijk. ‘Het is
NIET zo dat het NIET regent’ is een ‘welgevormde’ propositie. Dat is een propositie die voldoet aan de regels van de propositielogica voor hoe proposities gestructureerd kunnen zijn.
Daarmee wil niet gezegd worden dat de propositie waar is, want waarheid is iets anders dan
welgevormdheid. De welgevormdheid van een samengestelde propositie wil zeggen dat de
toepassing van de logische operator heeft geleid tot een nieuwe propositie. Een voorbeeld
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van een propositie die niet welgevormd is en daarom betekenisloos, is: ‘Het is NIET zo dat
EN het regent’.
DUBBELE ONTKENNING
De propositie ‘Het is NIET zo dat het NIET regent’ is waar als de propositie ‘Het regent NIET’
onwaar is. En dat laatste is weer het geval als de propositie ‘Het regent’ waar is. Kortom, de
propositie ‘Het is NIET zo dat het NIET regent’ is waar als ‘Het regent’ waar is. De dubbele
ontkenning heft zichzelf op. In schema:
‘Het regent’
‘Het regent NIET’
‘Het is NIET zo dat het NIET regent’

waar
onwaar
waar

onwaar
waar
onwaar

Omdat ‘Het is NIET zo dat het NIET regent’ waar is als ‘Het regent’ waar is en onwaar is als
‘Het regent’ onwaar is, kan de eerste propositie uit de laatste worden afgeleid en omgekeerd. Het is altijd mogelijk dubbele ontkenningen toe te voegen of weg te laten zonder dat
de waarheidswaarde verandert.
De proposities waarop de NIET-operator wordt toegepast mogen ook samengesteld zijn. Zo
is de propositie ‘Het is NIET zo dat (Jean een dief is EN een moordenaar)’ waar als de propositie ‘Jean is een dief is EN een moordenaar’ onwaar is.
2.2

DE OPERATOR EN

De operator EN koppelt twee proposities aan elkaar tot een samengestelde propositie. Deze
samengestelde propositie is waar als beide onderdelen waar zijn en anders niet. Bijvoorbeeld, de propositie ‘Jean is een dief EN Petra ook’ is waar als de proposities ‘Jean is een
dief’ en de propositie ‘Petra is een dief’ beide waar zijn.
Overigens is het goed mogelijk dat de twee deelproposities over heel verschillende onderwerpen gaan. Dat is bijvoorbeeld het geval bij: ‘Jean is een dief EN Petra kan lekker koken’.
De proposities waarop de EN-operator wordt toegepast mogen ook samengesteld zijn. Zo is
de propositie ‘(Jean is een dief OF Jean is onschuldig) EN (Petra is NIET een dief)’ een welgevormde propositie. Hij is waar als de proposities ‘Jean is een dief OF Jean is onschuldig’ en
‘Petra is NIET een dief’ beide waar zijn en anders is hij onwaar.
Omdat een EN-propositie waar is als beide onderdelen waar zijn en anders niet, kunnen uit
een EN-propositie beide onderdelen worden afgeleid. Zo zijn de volgende afleidingen logisch
geldig:
Het regent EN (Petra is NIET een dief)
DUS: Het regent
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Het regent EN (Petra is NIET een dief)
DUS: Petra is NIET een dief
Omgekeerd kan een EN-propositie worden afgeleid uit het gegeven dat beide onderdelen
waar zijn:
Het regent
Petra is NIET een dief
DUS: Het regent EN (Petra is NIET een dief)
2.3

DE OPERATOR OF

De operator OF koppelt twee proposities aan elkaar tot een samengestelde propositie. Deze
samengestelde propositie is waar als tenminste één van beide onderdelen waar is en anders
niet. Het is ook goed als beide onderdelen waar zijn. Bijvoorbeeld, de propositie ‘Jean is een
dief OF Petra kan lekker koken’ is waar als
 de propositie ‘Jean is een dief’ waar is
 of als de propositie ‘Petra kan lekker koken’ waar is,
 of als beide deelproposities waar zijn.
Zoals uit het voorbeeld blijkt, hoeven de twee deelproposities niets met elkaar te maken te
hebben.
In het gewone taalgebruik wordt het woord ‘of’ ook wel gebruikt om aan te geven dat precies één van twee mogelijkheden zich voordoet. Zoals bijvoorbeeld in de zin ‘Annie komt
morgen of overmorgen’. Maar die betekenis van ‘of’, waarbij de twee mogelijkheden elkaar
uitsluiten, is niet de betekenis van de operator OF. We zullen in paragraaf 3.5 zien dat dit
zogeheten exclusieve of kan worden geconstrueerd met behulp van de operatoren NIET, OF
en EN.
De proposities waarop de OF-operator wordt toegepast mogen ook samengesteld zijn. Zo is
de propositie ‘(Jean is een dief OF Jean is onschuldig) OF (Petra kan NIET lekker koken)’ een
welgevormde propositie. Hij is waar als de proposities ‘Jean is een dief OF Jean is onschuldig’
waar is, of als de propositie ‘Petra kan NIET lekker koken’ waar is, of als beide waar zijn. Hij is
onwaar als geen van deze drie mogelijkheden zich voordoet.
Omdat een OF-propositie enkel waar is als tenminste één van de samenstellende proposities
waar is, zijn de volgende redeneringen, die veel op elkaar lijken, beide geldig:
Jean is een dief OF Petra kan lekker koken
Jean is NIET een dief
DUS: Petra kan lekker koken
17

Jean is een dief OF Petra kan lekker koken
Petra kan NIET lekker koken
DUS: Jean is een dief
Omgekeerd kan een OF-propositie worden afgeleid uit elke willekeurige propositie:
Het regent
DUS: Het regent, OF de daken blijven droog
Het regent
DUS: Het regent, OF Pierre is de eigenaar van een stoel
Logisch bezien is er met deze laatste redenering niets mis, want als de propositie ‘Het regent’ waar is, kan het niet ander dan dat de samengestelde propositie ‘Het regent, OF Pierre
is de eigenaar van een stoel’ ook waar is. Maar in het dagelijks leven is dit wel een vreemde
redenering. Dit voorbeeld is dan ook opzettelijk gekozen om te laten zien dat niet elke redenering die logisch bezien geldig is, ook een ‘fatsoenlijke’ redenering is in het dagelijks leven.
2.4

DE OPERATOR ALS … DAN

De operator ALS … DAN koppelt twee proposities aan elkaar tot een samengestelde propositie. Deze samengestelde propositie is waar als de propositie achter ALS onwaar is, of als de
propositie achter DAN waar is, of allebei.
Dit is een vreemde definitie die in paragraaf 3.6 zal worden uitgelegd. Maar het is nu al van
belang dat de lezer zich realiseert dat deze betekenis van de operator niet overeenkomt met
de betekenis van ‘als … dan’ in het gewone taalgebruik. Die laatste betekenis impliceert namelijk een inhoudelijk verband tussen de propositie achter ‘als’ en de propositie achter
‘dan’, terwijl zo’n verband niet hoeft te bestaan bij de ALS … DAN-operator.
MODUS PONENDO PONENS
Maar er is ook een belangrijke overeenkomst en wel dat zowel in het gewone taalgebruik als
in de propositielogica redeneringen van de vorm ‘modus ponendo ponens’ geldig zijn. Dat
zijn redeneringen waarbij de propositie achter DAN wordt afgeleid uit de samengestelde
propositie en de propositie achter ALS. De volgende redenering is daar een voorbeeld van en
is dan ook geldig:
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ALS Marcel Tineke heeft vermoord, DAN is Marcel strafbaar.
Marcel heeft Tineke vermoord.
DUS: Marcel is strafbaar.
Maar de volgende redenering is om precies dezelfde reden ook geldig:
ALS Marcel Tineke heeft vermoord, DAN kan Petra lekker koken.
Marcel heeft Tineke vermoord.
DUS: Petra kan lekker koken.
De Latijnse naam Modus Ponens, waarmee gedoeld wordt op de redeneervorm modus ponendo
ponens, is zo ingeburgerd, dat er niet aan valt te ontkomen om de naam uit te leggen. Het Latijnse
werkwoord ‘ponere’ betekent ‘neerleggen’, of – figuurlijk - stellen. In redeneringen van de vorm
modus ponendo ponens wordt de conclusie gesteld (getrokken; voor waar aangenomen) en dat
wordt uitgedrukt door het woord ‘ponens’. De conclusie wordt gesteld door een premisse voor
waar aan te nemen en dat wordt uitgedrukt door het woord ‘ponendo’. In de modus ponendo
ponens wordt dus een conclusie voor waar aangenomen doordat een premisse voor waar wordt
aangenomen. De naam ‘modus ponendo ponens’ wordt vaak afgekort tot ‘Modus Ponens’.

De proposities waarop de ALS … DAN -operator wordt toegepast mogen ook samengesteld
zijn. Zo is de propositie ‘ALS (Jean is NIET een dief) DAN (Jan is strafbaar OF Jan heeft iets
anders misdaan)’ een welgevormde propositie. Hij is waar als de proposities ‘Jean is NIET
een dief’ onwaar is (en dus als ‘Jean is een dief’ waar is), of als de samengestelde propositie
‘Jan is strafbaar OF Jan heeft iets anders misdaan’ waar is, of als de eerste onwaar is èn de
tweede waar.
‘VREEMDE’ AFLEIDINGEN
Zoals gezegd, een ALS … DAN-propositie is waar als de propositie achter ALS onwaar is, of als
de propositie achter DAN waar is, of allebei. Daarom zijn de volgende twee afleidingen van
een ALS … DAN-propositie beide geldig:
Marcel heeft Tineke NIET vermoord.
DUS: ALS Marcel Tineke heeft vermoord, DAN is Marcel strafbaar.
Marcel is strafbaar.
DUS: ALS Marcel Tineke heeft vermoord, DAN is Marcel strafbaar.
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De geldigheid van deze beide redeneringen heeft er alles mee te maken dat er geen verband
hoeft te bestaan tussen de propositie achter ALS en de propositie achter DAN. Zelfs de volgende redenering is daarom geldig:
Marcel heeft Tineke NIET vermoord.
DUS: ALS Marcel Tineke heeft vermoord, DAN is Pierre de eigenaar van een stoel.
De ALS … DAN-operator kan tot vreemde gevolgtrekkingen leiden, maar hij is erg nuttig om
aan te geven dat iets een voldoende voorwaarde is voor iets anders. Een voldoende voorwaarde is een voorwaarde die, als er aan voldaan is, garandeert dat dit andere ook het geval
is. Een mooi voorbeeld is:
ALS Marcel Tineke heeft vermoord, DAN is Marcel strafbaar.
Immers als Marcel Tineke heeft vermoord, garandeert dit dat Marcel strafbaar is.12 We zullen in paragraaf 3.8 nog voorbeelden tegen komen van logische constructies die verwant zijn
aan de voldoende voorwaarde, namelijk noodzakelijke voorwaarden en voorwaarden die
zowel noodzakelijk als voldoende zijn.
MODUS TOLLENDO TOLLENS
Een andere gevolgtrekking die gebaseerd is op de ALS … DAN-operator is de redenering die
bekend staat onder de naam ‘modus (tollendo) tollens’. Deze redenering bestaat eruit dat in
een premisse het deel achter DAN wordt ontkend en dat daaruit de conclusie wordt afgeleid
dat het deel achter ALS ook onwaar is:
ALS Marcel Tineke heeft vermoord, DAN is Marcel strafbaar.
Marcel is NIET strafbaar.
DUS: Marcel heeft Tineke NIET vermoord.

De naam van deze redeneervorm wordt verklaard doordat het Latijnse werkwoord ‘tollere’ ‘wegnemen’ betekent. Dit wegnemen staat figuurlijk voor het ontkennen van een propositie. Door het
deel achter ‘DAN’ te ontkennen (tollendo) wordt de conclusie (het deel achter ‘ALS’) ook ontkend
(tollens). Vaak wordt voor de modus tollendo tollens de kortere naam Modus Tollens gebruikt.

12

Juristen kunnen hier tegenwerpen dat het zo kan zijn dat Marcel ontoerekeningsvatbaar of nog heel jong
was en dus niet strafbaar is. Dat klopt, maar dan is de samengestelde propositie ‘ALS Marcel Tineke heeft vermoord, DAN is Marcel strafbaar’ ook niet (zonder meer) waar.
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Een redenering die verwant is aan de Modus Tollens is de zogeheten ‘transpositie’. Daarbij
wordt uit een ALS … DAN-propositie een nieuwe ALS … DAN-propositie afgeleid, waarbij de
twee deelproposities in volgorde worden omgedraaid en beide worden ontkend:
ALS Marcel Tineke heeft vermoord, DAN is Marcel strafbaar.
DUS: ALS Marcel NIET strafbaar is DAN heeft Marcel Tineke NIET vermoord.

3.

GEFORMALISEERDE PROPOSITIELOGICA

Hoewel de informele voorbeelden al een aardige indruk geven van hoe de propositielogica
werkt, is een aantal dingen beter te begrijpen als ook naar de ‘officiële’, formele variant
wordt gekeken. Dat zullen we nu dan ook doen. Eerst besteden we aandacht aan het voordeel van het weergeven van redeneringen in een formele taal, zoals die van de propositielogica. Dan zullen we de taal zelf introduceren, om vervolgens de verschillende logische operatoren te introduceren aan de hand van zogeheten ‘waarheidstafels’. Daarbij zullen we ingaan op een aantal veelgebruikte geldige en ongeldige redeneervormen.
3.1

HET VOORDEEL VAN EEN FORMELE TAAL

Echte redeneringen, zeker die van juristen, worden weergegeven in gewone spreektaal. Die
taal kan weliswaar een aantal technische termen bevatten – en de vaktaal van juristen is
daar een uitstekend voorbeeld van – maar het gaat nog steeds om gewone woorden en gewone zinnen. De taal van de propositielogica is een zogeheten ‘formele taal’, die bestaat uit
afkortingen, symbolen en formules. Dat is voor de meeste mensen ingewikkeld en de vraag
is daarom gerechtvaardigd waar zo’n formele taal goed voor is.
Het antwoord op die vraag is eenvoudig: de formele taal is nauwkeurig gedefinieerd en dat
maakt het mogelijk om redeneringen die in deze taal zijn weergegeven tamelijk eenvoudig
op hun geldigheid te beoordelen. Daardoor wordt het mogelijk om een ‘gewone’ redenering
te vertalen in de taal van de propositielogica en het resultaat te beoordelen op geldigheid.
Het oordeel geldig/ongeldig kan dan vervolgens weer worden teruggekoppeld naar de oorspronkelijke redenering in de gewone taal, die dan ook geldig of ongeldig wordt bevonden.
Neem bijvoorbeeld de volgende redenering:
Als Claude de eigenaar is van dit huis, kan hij Lisette verbieden het huis te betreden.
Claude is de eigenaar van dit huis.
DUS: Claude kan Lisette verbieden het huis te betreden.
Deze redenering kan als volgt worden vertaald in de formele taal van de propositielogica
(‘geformaliseerd’ heet dat):
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EV
E
V
Deze redenering heeft de redeneervorm Modus Ponens - die we al een paar keer zijn tegen
gekomen - en die redeneervorm is geldig. Daarom is de formele redenering ook geldig en de
oorspronkelijke redenering in de gewone (juristen)taal ook.
Een ander voorbeeld is de redenering:
Als de NVA de verkiezingen wint wordt Vlaanderen onafhankelijk of het wordt
onmogelijk om een Vlaamse regering te vormen.
De NVA zal de verkiezingen winnen, maar het zal zeker mogelijk blijken dat er
een Vlaamse regering komt.
Vlaanderen wordt dus niet onafhankelijk.
Deze redenering is al wat moeilijker op zijn geldigheid te beoordelen (hij is ongeldig; zie par.
II.4.5) en illustreert daarom beter waarom formalisering nuttig kan zijn. Daar staat tegenover
dat het formaliseren ook een stuk lastiger is. Maar als we dat proberen, zou er het volgende
resultaat uit moeten komen:
W  (O  ~M)
M
W
 ~O
Nu lijkt dit op het eerste gezicht misschien geen verbetering, maar omdat de redenering nu
geformaliseerd is, is er een methode beschikbaar geworden om als het ware mechanisch te
controleren of de redenering geldig is. Dat is de methode met waarheidstafels en die kan
indien gewenst in een computer geprogrammeerd worden. Als deze methode wordt toegepast, blijkt de formele redenering ongeldig te zijn. (Dat zullen we nog zien in paragraaf 4.5.)
Dit betekent dat, als de formele redenering een goede weergave is van de oorspronkelijke
redenering, de oorspronkelijke redenering ook ongeldig is.
Die toevoeging, ‘als de formele redenering een goede weergave is van de oorspronkelijke
redenering’ is niet overbodig, want het is niet altijd eenvoudig om een gewone redenering te
vertalen in de taal van de propositielogica. Misschien lijkt die moeilijkheid een bezwaar,
maar in zekere zin valt dat wel mee. Als het formaliseren van een redenering moeilijk is,
komt dat omdat de redenering moeilijk te begrijpen is. Maar dan is tenminste duidelijk waar
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het probleem ligt. De redenering moet begrepen worden en dan is het niet zo moeilijk meer
om hem te formaliseren en op geldigheid te beoordelen. De wens om de redenering te formaliseren dwingt om te doen wat sowieso moest gebeuren, namelijk de redenering goed
genoeg bestuderen om te kunnen beoordelen of hij geldig is. Zodra de redenering is geformaliseerd, is het belangrijkste werk eigenlijk al gedaan. Hiermee hebben we direct het
tweede voordeel van het gebruik van een formele taal: het dwingt om een redenering zo
goed te bestuderen als nodig is om de geldigheid ervan te beoordelen.
3.2

DE TAAL VAN DE PROPOSITIELOGICA

De taal van de propositielogica bestaat uit een verzameling van ‘welgevormde’ proposities.
Deze proposities kunnen elementair zijn, of samengesteld.
ELEMENTAIRE PROPOSITIES
De elementaire proposities worden aangeduid door hoofdletters en we zullen daar een speciaal lettertype (Courier New) voor gebruiken. Voorbeelden van elementaire proposities
zijn dus: A B C … P Q R. Elk van deze letters staat voor een propositie die ook in de gewone taal kan worden uitgedrukt, zoals ‘Jean is een dief’, ‘Lisette is eigenaar van het huis’ en
‘De ambtenaar is bevoegd om een bouwvergunning af te geven’.
Vaak is het belangrijk te weten voor welke ‘gewone’ propositie een letter staat, maar niet
altijd. Voor het beoordelen van de geldigheid van een redenering is het bijvoorbeeld niet van
belang, want daarbij gaat het enkel om de vorm van de redenering. Voor die vorm is het niet
van belang waar een propositieletter precies voor staat.
Een belangrijk vereiste in de propositielogica is dat de waarheid van elke elementaire propositie logisch bezien onafhankelijk is van de waarheid van alle andere elementaire proposities.
Bijvoorbeeld, of de propositie ‘Jean is een dief’ waar is, is logisch bezien onafhankelijk van de
waarheid van ‘Lisette is eigenaar van het huis’.
De waarheidswaarde van ‘Jean is een dief’ is logisch bezien ook onafhankelijk van ‘Jean is
strafbaar’. Dat lijkt misschien minder voor de hand liggend, maar het verband tussen de
strafbaarheid van Jean en het feit dat hij een dief is berust op een rechtsregel die logisch
bezien niet hoeft te bestaan. Daarom is het logisch bezien goed mogelijk dat Jean een dief is,
maar niet strafbaar en dat Jean geen dief is, maar toch strafbaar.13 Deze logische onafhankelijkheid van de waarheidswaarden van elementaire proposities zal van belang blijken in paragraaf 3.3 als waarheidstafels aan de orde komen.
SAMENGESTELDE PROPOSITIES
Samengestelde proposities zijn proposities waarin een logische operator voorkomt. De logische operatoren van de propositielogica zijn:

13

Beide zijn juridisch bezien overigens ook mogelijk.
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operator
~
&




naam
negatie
conjunctie
disjunctie
materiële implicatie
equivalentie

staat voor
NIET
EN
OF
ALS … DAN
DAN en SLECHTS DAN ALS

Op één na koppelen al deze operatoren twee proposities aan elkaar tot een samengestelde
propositie. De ene uitzondering is de operator ~, die één propositie transformeert tot één
andere propositie, namelijk de ontkenning van de eerste.
Het verdient opmerking dat operatoren werken op alle proposities, en dus niet alleen op
elementaire proposities. Het is dus mogelijk om twee heel ingewikkelde samengestelde proposities aan elkaar te koppelen tot een nog ingewikkelder samengestelde propositie. Zo is de
propositie ~(P  Q)  (R & ~S) het resultaat van het toepassen van de -operator
op de proposities ~(P  Q) en R & ~S.
HAAKJES
Dit voorbeeld laat overigens zien dat binnen proposities haakjes gebruikt kunnen worden
om te laten zien welke delen van de propositie bij elkaar horen. Zo is er een verschil tussen
de propositie ~(P  Q) en de propositie ~P  Q. Als P staat voor ‘André bezit een auto’ en Q staat voor ‘André bezit een fiets’, dan betekent ~(P  Q) dat het niet zo is dat
André een auto of een fiets heeft (hij heeft dus geen van beide), terwijl ~P  Q betekent
dat ofwel André geen auto heeft, of dat hij wel een fiets heeft (dus hij heeft of een fiets of
geen auto), of dat André zowel een fiets als geen auto heeft.
HET SYMBOOL VOOR GEVOLGTREKKING
De taal van de propositielogica bestaat uit zinnen die proposities uitdrukken. Strikt genomen
behoort het teken voor de gevolgtrekking (dat staat voor DUS:) daarom niet tot de taal van
de propositielogica. Maar aangezien dit de handigste plaats is om dat teken te introduceren,
doen we dat toch hier.
Het symbool  geplaatst voor een propositie duidt aan dat deze propositie geacht wordt te
volgen uit de eraan voorafgaande proposities.14 Dus
P  Q
P
 Q

14

‘geacht wordt’, maar het hoeft niet echt zo te zijn. Het symbool  geeft aan wat de conclusie van een redenering is, maar impliceert niet dat deze conclusie ook geldig uit de premissen kan worden afgeleid.
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betekent dat Q geacht wordt uit de twee premissen P  Q en P te volgen.

OEFENING
Geef voor elk van de volgende formules aan of het een welgevormde propositie is.
a. P
b. ~P
c. ~~P
d. q
e. Q~
f. Q
g. P  Q
h. P  Q
i.

(P  Q)

j.

P & ~Q

k. (A  B)  ~(~A & B)
3.3

DE ~-OPERATOR

In deze paragraaf en de volgende zullen we de verschillende logische operatoren die deel
uitmaken van de taal van de propositielogica bespreken. Maar eerst moeten we op een belangrijk kenmerk van de propositielogica ingaan dat ook van belang is voor de verschillende
operatoren. In de logica gaat het om de vorm van redeneringen en in de propositielogica
meer in het bijzonder om de mogelijke waarheidswaarden van de proposities die als premissen en als conclusie optreden. Voor geen van beide is het van veel belang waar proposities
over gaan. Voor de vorm van een redenering is dat al helemaal niet van belang. Voor de
waarheid is het natuurlijk wel van belang wat een propositie zegt, maar in de propositielogica is het niet van belang waarom een propositie al dan niet waar is, maar enkel of hij waar is.
Een propositie staat bij wijze van spreken enkel maar voor een waarheidswaarde en hoe hij
aan die waarheidswaarde komt doet er voor de logica niet toe. En eigenlijk gaat het zelfs niet
om de echte waarheidswaarden van de proposities, maar enkel om de mogelijke waarheidswaarden. Want de geldigheid van een redenering staat los van de vraag of de proposities die in de redenering voorkomen in het echt waar of onwaar zijn.
Dit alles is nu nog heel abstract, maar we zullen zien wat het voor de praktijk van de logica
betekent als we nader ingaan op de verschillende operatoren.
WAARHEIDSTAFEL
Informeel staat de ~-operator voor de ontkenning, ook wel negatie genoemd. Formeel is het
een operator die werkt op één propositie en die deze propositie verandert in een nieuwe
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propositie met de omgekeerde waarheidswaarde. Dus een ware propositie wordt onwaar en
een onware propositie wordt waar.
De werking van de ~-operator kan worden weergegeven in een zogeheten waarheidstafel.
Een waarheidstafel voor een propositie  is een tabel waarin voor elke combinatie van
waarheidswaarden van de elementaire proposities die deel uitmaken van  de waarheidswaarde van  wordt weergegeven.15
Een propositie van de vorm ~ kent maar één elementaire propositie en dat is . Deze propositie kan maar twee waarheidswaarden hebben, namelijk waar en onwaar. De waarheidstafel voor de propositie ~ bevat daarom maar twee rijen met waarheidswaarden. Hij ziet er
als volgt uit:
1
2
3


waar
onwaar

~
onwaar
waar

In bovenstaande tabel bevat de eerste kolom de nummers van de rijen.
De tabel moet als volgt worden gelezen: als een propositie  waar is, is de propositie ~
onwaar (rij 2) en als de propositie  onwaar is, is de propositie ~ waar (rij 3).
Door middel van een waarheidstafel valt ook gemakkelijk te zien dat een dubbele ontkenning op hetzelfde neer komt als de oorspronkelijke propositie:
1
2
3


~
~~
waar
onwaar waar
onwaar waar
onwaar

De waarheidswaarden in de vierde kolom worden ‘berekend’ door de definitie van de ontkenning toe te passen op de waarheidswaarden in de derde kolom. De waarheidswaarden in
de tweede en de vierde kolom zijn identiek en dat laat zien dat de waarheidswaarde van een
dubbel ontkende propositie steeds identiek is aan de waarheidswaarde van de oorspronkelijke propositie. Steeds, want het doet er in dit verband niet toe waar de  precies voor
staat; het geldt voor elke propositie.
3.4

DE &-OPERATOR

Informeel staat de &-operator voor het woord ‘en’. De operator wordt gewoonlijk ‘conjunctie’ genoemd. Formeel is het een operator die twee proposities, elementair of samengesteld, combineert tot één samengestelde propositie. De samengestelde propositie is waar
dan en slechts dan als beide samenstellende proposities, de beide ‘conjuncten’, waar zijn.

15

Griekse letters, zoals , , , , , en  worden gebruikt om te verwijzen naar proposities waarvan de
betekenis er niet toe doet. Daarbij geldt dat verschillende Griekse letters voor verschillende proposities
staan. Hoofdletters als A, B, … P, Q en R staat voor concrete proposities met een bepaalde betekenisinhoud.
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WAARHEIDSTAFEL
De werking van de &-operator kan weer worden weergegeven door middel van een waarheidstafel.
Een propositie van de vorm  &  kent twee elementaire proposities en  en . Elk van
beide proposities kan twee waarheidswaarden hebben, waar en onwaar en bovendien geldt
dat deze waarheidswaarden onafhankelijk zijn van elkaar. Dit betekent dat er vier mogelijk
combinaties zijn en dat de waarheidstafel dus 4+1 = 5 rijen telt. Hij ziet er als volgt uit:
1
2
3
4
5


waar
waar
onwaar
onwaar


waar
onwaar
waar
onwaar

 & 
waar
onwaar
onwaar
onwaar

De tabel moet als volgt worden gelezen: als  waar is en  ook, is de propositie  &  ook
waar (rij 2) en als  onwaar is, is de propositie  &  ook onwaar (rijen 4 en 5). Bovendien
is  &  onwaar als  onwaar is (rijen 3 en 5).
Het is, nogmaals, belangrijk zich te realiseren dat het enige dat van belang is voor de waarheidswaarde van  & , de afzonderlijke waarheidswaarden van  en  zijn. Het doet er
daarbij in het geheel niet toe waar  en  voor staan; hun waarheidswaarden zijn het enige
dat telt.
Er hoeft ook geen inhoudelijk verband te bestaan tussen  en . Om een extreem voorbeeld te geven: als  staat voor ‘Brussel is de hoofdstad van Portugal’ en  staat voor ‘Frieten zijn eetbaar’ dan nog geldt dat  &  dan en slechts dan waar is als Brussel de hoofdstad van Portugal is en frieten eetbaar zijn.
RELATIE MET GEWONE TAAL
De betekenis van de &-operator wordt volledig gegeven met de waarheidstafel. Een zin met
de vorm  &  betekent niet meer en niet minder dan dat  en  beide waar zijn. Het
woord ‘en’ in de natuurlijke taal betekent soms meer dan dat. Neem bijvoorbeeld de zin ‘Jan
zette de wekker en ging slapen’. Normaal gesproken betekent dit dat Jan eerst de wekker
zette en daarna ging slapen en bovendien dat er weinig tijdsverloop tussen deze twee gebeurtenissen was. Door de zin te vertalen in een samengestelde propositie met de vorm
 &  gaat al deze extra informatie verloren. Maar aangezien deze extra informatie vaak
irrelevant is voor de geldigheid van redeneringen, is dit verlies niet zo erg. Maar soms is het
wel van belang en ontstaat er een probleem omdat een redenering ten onrechte geldig of
ongeldig lijkt. Dan is het goed te weten dat het probleem kan zitten in de formalisering
waarbij informatie verloren ging.
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Een voorbeeld van een redenering die geldig is, maar waarbij de geldigheid niet meer zichtbaar is
in de geformaliseerde versie is:
Jan zette de wekker en ging slapen.
Hij zette de wekker om twaalf uur.
DUS Jan ging pas na twaalven slapen.

3.5

DE -OPERATOR

Informeel staat de -operator voor het woord ‘of’. De operator wordt gewoonlijk ‘disjunctie’
genoemd. Formeel is het een operator die twee proposities, elementair of samengesteld,
combineert tot één samengestelde propositie. De samengestelde propositie is waar dan en
slechts dan als tenminste één van samenstellende proposities, de ‘disjuncten’, waar is.
WAARHEIDSTAFEL
De werking van de -operator kan weer worden weergegeven door middel van een waarheidstafel.
Een propositie van de vorm    kent twee elementaire proposities en  en . Elk van
beide proposities kan twee waarheidswaarden hebben, waar en onwaar en bovendien geldt
dat deze waarheidswaarden onafhankelijk zijn van elkaar. Dit betekent dat er vier mogelijk
combinaties zijn en dat de waarheidstafel dus 4+1 = 5 rijen telt. Hij ziet er als volgt uit:
1
2
3
4
5


waar
waar
onwaar
onwaar


waar
onwaar
waar
onwaar


waar
waar
waar
onwaar

De tabel moet als volgt worden gelezen: als tenminste één van de proposities  en  waar,
is de propositie    ook waar (de rijen 2-4) en enkel als  en  beide onwaar zijn, is de
propositie    ook onwaar (rij 5).
Het is wederom belangrijk zich te realiseren dat het enige dat van belang is voor de waarheidswaarde van   , de afzonderlijke waarheidswaarden van  en  zijn. Het doet er
daarbij in het geheel niet toe waar  en  voor staan; hun waarheidswaarde is het enige dat
telt. Er hoeft ook geen inhoudelijk verband te bestaan tussen  en . Om een extreem
voorbeeld te geven: als  staat voor ‘Brussel is de hoofdstad van Portugal’ en  staat voor
‘Frieten zijn eetbaar’ dan nog geldt dat    dan en slechts dan onwaar is als Brussel niet
de hoofdstad van Portugal is en frieten niet eetbaar zijn.
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EXCLUSIEVE DISJUNCTIE
De betekenis van de -operator wordt volledig gegeven met de waarheidstafel. Een zin met
de vorm    betekent niet meer en niet minder dan dat van  en  tenminste één propositie waar is. We noemen dit het ‘inclusieve of’.
Het woord ‘of’ in de natuurlijke taal betekent soms echter dat precies één van beide waar is
en dat niet allebei de disjuncten waar zijn. Dat is het ‘exclusieve of’.
De -operator staat in de propositielogica voor het inclusieve of en er is geen speciale operator oor het exclusieve ‘of’. Maar het met behulp van de drie operatoren , & en ~ kunnen
we het exclusieve of simuleren.
Stelt dat J staat voor ‘Jean is aan de bal’ en P staat voor ‘Pierre is aan de bal’. Laten we aannemen dat ze niet beide aan de bal kunnen zijn en dan zal de zin ‘Of Jean of Pierre is aan de
bal’ een exclusief ‘of’ bevatten. We kunnen die zin dan als volgt formaliseren:
(J  P) & ~(J & P)
hetgeen betekent dat van Jean en Pierre tenminste één aan de bal is (J  P; inclusief of)
èn dat ze niet beide aan de bal zijn: ~(J & P).
De volgende ingewikkelde waarheidstafel illustreert hoe waarheidstafels gebruikt kunnen
worden om te controleren of een operator goed is gedefinieerd. Een propositie die een exclusief ‘of’ uitdrukt moet waar zijn als precies één van de disjuncten waar en anders onwaar.
Dit betekent dat in de kolom van de waarheidstafel die de exclusieve disjunctie uitdrukt
‘waar’ moet staan in de rijen waarin precies één van de disjuncten waar is en ‘onwaar’ als
beide disjuncten waar of beide onwaar zijn.

1
2
3
4
5
6

2
3
4
5


 &
waar
waar
waar
waar
waar onwaar waar onwaar
onwaar waar
waar onwaar
onwaar onwaar onwaar onwaar

6
~( & )
onwaar
waar
waar
waar

7
(  ) & ~( & )
onwaar
waar
waar
onwaar

Om de uitleg te vereenvoudigen is in bovenstaande tabel bovenaan een extra rij ingevoegd
met daar in de nummers van de kolommen.
De kolommen 2 en 3 geven de vier combinaties van waarheidswaarden die mogelijk zijn voor
de twee elementaire proposities  en . De kolommen 4 en 5 geven de waarheidswaarden
voor de disjunctie, respectievelijk de conjunctie van deze twee proposities. Kolom 6 is het
omgekeerde van kolom 5, want de daarin gerepresenteerde propositie is de ontkenning van
de propositie van kolom 5. In kolom 7 wordt aangegeven wat de waarheidswaarde is van de
conjunctie van de proposities van de kolommen 4 en 6. Deze kolom staat voor de exclusieve
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disjunctie en – zoals te verwachten viel – in deze kolom staat ‘waar’ precies waar in één van
de kolommen 2 en 3 ‘waar’ staat, dus in de rijen 4 en 5.
Een waarheidstafel als bovenstaande is in het begin niet zo eenvoudig te volgen. Maar het loont
de moeite om er wat tijd in te steken, want als je begrijpt hoe hij werkt, begrijp je direct ook veel
over de propositielogica.

3.6

DE -OPERATOR

Informeel staat de -operator voor de ‘als …dan’ combinatie. De operator wordt wel ‘materiële implicatie’ genoemd. Formeel is het een operator die twee proposities, elementair of
samengesteld, combineert tot één samengestelde propositie. De samengestelde propositie
is waar dan en slechts dan als of de eerste samenstellende propositie (de ‘antecedens’) onwaar is, of de tweede samenstellende propositie (de ‘consequens’) waar is, of beide.
WAARHEIDSTAFEL
De werking van de -operator kan weer worden weergegeven door middel van een waarheidstafel.
Een propositie van de vorm    kent twee elementaire proposities,  en . Elk van beide
proposities kan twee waarheidswaarden hebben, waar en onwaar en bovendien geldt dat
deze waarheidswaarden onafhankelijk zijn van elkaar. De waarheidstafel ziet er als volgt uit:
1
2
3
4
5




waar
waar
waar
waar onwaar onwaar
onwaar waar
waar
onwaar onwaar waar

De tabel moet als volgt worden gelezen:
 Als  onwaar, is de propositie    waar (de rijen 4 en 5).
 Als  waar, is de propositie    ook waar (de rijen 2 en 4).
 Dit brengt mee dat de propositie    enkel onwaar is als  waar is en  onwaar is
(rij 3).
Deze definitie brengt mee dat de propositie    op hetzelfde neer komt als de propositie

~  . Dit kan worden aangetoond met behulp van een waarheidstafel. Zie opgave 3 na
paragraaf 4.5.
Het is belangrijk zich te realiseren dat het enige dat van belang is voor de waarheidswaarde
van   , de afzonderlijke waarheidswaarden van  en  zijn. Het doet er daarbij in het
geheel niet toe waar  en  voor staan en of er enig verband tussen bestaat; hun waar30

heidswaarde is het enige dat telt. Er hoeft dus geen inhoudelijk verband te bestaan tussen 
en . Om een extreem voorbeeld te geven: als  staat voor ‘Brussel is de hoofdstad van
Portugal’ en  staat voor ‘Frieten zijn eetbaar’ dan nog geldt dat    dan en slechts dan
waar is als Brussel niet de hoofdstad van Portugal is, of (inclusief) als frieten eetbaar zijn.
RELATIE MET GEWONE TAAL
De betekenis van de -operator wordt volledig gegeven met de waarheidstafel. Een zin met
de vorm    drukt niet meer en niet minder uit dan dat of  onwaar is, of  waar is (of
allebei). Hij drukt met name niet uit dat de waarheid van  relevant zou zijn voor de waarheid van , of dat  een reden zou zijn voor . De betekenis van de materiële implicatie valt
niet samen met die van ‘als .. dan’-constructies in de gewone taal. Maar ze hebben wel wat
gemeenschappelijk, namelijk dat ze het mogelijk maken de waarheid van de consequens uit
de waarheid van de antecedens en om de onwaarheid van de antecedens uit de onwaarheid
van de consequens af te leiden, dus om gevolgtrekkingen van de typen Modus Ponens en
Modus Tollens te maken.
Daar komen we nog op terug in paragraaf 4.3. Maar daar zullen we ook zien dat het mogelijk is de
waarheid van een materiële implicatie af te leiden uit de onwaarheid van de antecedens en uit de
waarheid van de consequens. Zie ook paragraaf 2.4.

3.7

DE -OPERATOR

Informeel staat de -operator voor de ‘dan en slechts dan als’-combinatie. De operator
wordt wel ‘equivalentie’ genoemd. Formeel is het een operator die twee proposities, elementair of samengesteld, combineert tot één samengestelde propositie. De samengestelde
propositie is waar dan en slechts dan als of beide samenstellende proposities waar zijn, of
als ze beide onwaar zijn. De waarheidswaarden moeten dus gelijk zijn en vandaar ook de
naam ‘equivalentie’. Als de samenstellende proposities niet dezelfde waarheidswaarde hebben is de equivalentie onwaar.
WAARHEIDSTAFEL
De werking van de -operator kan weer worden weergegeven door middel van een waarheidstafel.
Een propositie van de vorm    kent twee elementaire proposities en  en . Elk van
beide proposities kan twee waarheidswaarden hebben, waar en onwaar en bovendien geldt
dat deze waarheidswaarden onafhankelijk zijn van elkaar. Dit betekent dat er vier mogelijk
combinaties zijn en dat de waarheidswaarde dus 4+1 = 5 rijen telt. De waarheidstafel ziet er
als volgt uit:
1
2
3


waar
waar



waar
waar
onwaar onwaar
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4
5

onwaar waar
onwaar
onwaar onwaar waar

Als  en  aan elkaar equivalent zijn, dan geldt dat  materieel  impliceert en andersom.
Dat dit zo is blijkt uit de volgende waarheidstafel:
1
2
3
4
5
6

2
3
4
5


 
waar
waar
waar
waar
waar onwaar onwaar waar
onwaar waar
waar
onwaar
onwaar onwaar
waar
waar

6
(  ) & (   )
waar
onwaar
onwaar
waar

7

waar
onwaar
onwaar
waar

Kolom 4 geeft de waarheidswaarden voor de materiële implicatie    en kolom 5 geeft
de waarheidswaarden voor de materiële implicatie   . Kolom 6 geeft de waarheidswaarden van de conjunctie van beide implicaties en dat blijkt hetzelfde op te leveren als kolom 7 die staat voor de equivalentie.
De waarheidstafel van de equivalentie is precies omgekeerd aan die van de exclusieve disjunctie:
1
2
3
4
5
6

2
3


waar
waar
waar onwaar
onwaar waar
onwaar onwaar

4
(  ) & ~( & )
onwaar
waar
waar
onwaar

5

waar
onwaar
onwaar
waar

Dit maakt het mogelijk om een eenvoudiger definitie van de exclusie disjunctie te geven,
namelijk als ontkenning van de equivalentie: ~(  . Deze formule is logisch equivalent
aan de formule (  ) & ~( & ). In paragraaf II.4.3 komen we nog terug op logische
equivalentie.
3.8

NOODZAKELIJKE EN VOLDOENDE VOORWAARDEN

Ook voor de equivalentie geldt dat hij zuiver gedefinieerd is in termen van de waarheidswaarden van de samenstellende proposities en dat hij niets zegt over een inhoudelijk verband tussen deze proposities. Maar als we dit in gedachten houden is het nuttig om aandacht te besteden aan de manier waarop de materiële implicatie en de equivalentie gebruikt
kunnen worden om noodzakelijke en voldoende voorwaarden te formaliseren.
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VOLDOENDE VOORWAARDEN
Een feit of gebeurtenis A is een voldoende voorwaarde voor feit of gebeurtenis B als steeds
als A het geval is of intreedt ook B het geval is of intreedt.
Bijvoorbeeld het feit dat C een cirkel is, is een voldoende voorwaarde voor het feit dat C
rond is. Dit is een voorbeeld van een tijdloze voldoende voorwaarde.
Een voorbeeld waarin de voldoende voorwaarde in de tijd vooraf gaat aan hetgeen waarvoor het een voorwaarde is, is dat het breken van een dam van een stuwmeer een voldoende voorwaarde is voor het overstromen van het land achter de dam.
Een voldoende voorwaarde kan goed worden geformaliseerd met een materiële implicatie,
waarbij de voldoende voorwaarde fungeert als antecedens en datgeen waarvoor het een
voorwaarde is fungeert als consequens.
Als B staat voor ‘De stuwdam breekt’ en O voor ‘Het land overstroomt’, dan drukt B  O uit dat
het breken van de dam een voldoende voorwaarde is voor het overstromen.

Als A een voldoende voorwaarde is voor B, dan is de implicatie A  B waar. Dat dit zo is,
kunnen we zien aan de waarheidstafel voor deze formule:

1
2
3
4
5

A
waar
waar
onwaar
onwaar

B
waar
onwaar
waar
onwaar

AB
waar
onwaar
waar
waar

Als de formule waar is, dat wil zeggen als we in een van de rijen 2, 4 of 5 zitten, dan is B
steeds waar als A ook waar is. Dat zien we in rij 2, waarin A waar is en B ook. (In rij 3 is A ook
waar, maar daar is A  B onwaar en die rij moeten we daarom buiten beschouwing laten.)
NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN
Een feit of gebeurtenis A is een noodzakelijke voorwaarde voor feit of gebeurtenis B als B
enkel maar het geval is of intreedt als ook A het geval is of intreedt.
Bijvoorbeeld, het feit dat P beschikkingsbevoegd is ten aanzien van een huis, is – als we
tenminste de uitzonderingen buiten beschouwing laten – een noodzakelijke voorwaarde
voor het kunnen overdragen van het huis door P. Het feit dat een soort handeling H in de
wet strafbaar werd gesteld is een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen bestraffen van
iemand omdat hij een handeling van type H heeft verricht. Dit zijn beide voorbeelden van
tijdloze noodzakelijke voorwaarden.
Een voorbeeld waarin de noodzakelijke voorwaarde in de tijd vooraf gaat aan hetgeen waarvoor
het een voorwaarde is, is dat een trein eerst gestopt moet zijn wil je er (op een fatsoenlijke manier) in kunnen stappen.
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Ook een noodzakelijke voorwaarde kan goed worden geformaliseerd met behulp van een
materiële implicatie, zij het dat de implicatie dan de ‘verkeerde’ kant op wijst. Als A een
noodzakelijke voorwaarde is voor B, dan is de volgende implicatie waar: B  A . Dat dit zo
is, kunnen we zien aan de waarheidstafel voor deze formule:

1
B
A
BA
2 waar
waar
waar
3 waar onwaar onwaar
4 onwaar waar
waar
5 onwaar onwaar waar

Als de formule waar is, dat wil zeggen als we in een van de rijen 2, 4 of 5 zitten, dan is B enkel maar waar (rij 2) als A ook waar is. En A is waar in rij 2.
VOORWAARDEN DIE WEDERZIJDS NOODZAKELIJK EN VOLDOENDE ZIJN
Soms gaan twee feiten steeds samen in de zin dat als het ene feit zich voordoet het andere
feit zich ook voordoet en andersom. Elk van beide feiten is dan zowel een noodzakelijke als
een voldoende voorwaarde voor het andere. (Probeer dit voor uzelf na te gaan als dit niet
direct duidelijk is.)
Een voorbeeld is dat het feit dat Philippe de koning van België is samen gaat met het feit dat Philippe de opperbevelhebber is van het Belgische leger. Uit het ene feit kun je het andere afleiden
en omgekeerd.
De proposities die deze feiten uitdrukken zijn daarom equivalent. Als K staat voor het feit dat Philippe koning van België is, en als O staat voor het feit dat Philippe opperbevelhebber is van het
Belgische leger, dan kan het gegeven dat deze twee feiten samen gaan worden uitgedrukt met
behulp van de equivalentie K  O.

4.

LOGISCHE GELDIGHEID

Hoe kan de propositielogica helpen bij de beoordeling of een redenering geldig is? De eerste
stap om dat vast te stellen is om te bedenken wanneer een redenering logisch geldig is. Dat
is als het logisch bezien onmogelijk is dat alle premissen van de redenering waar zijn, terwijl
de conclusie onwaar is.
Maar wat is ‘logisch bezien onmogelijk’? Die vraag is binnen het kader van de propositielogica te beantwoorden: iets is logisch bezien onmogelijk is, als het niet het geval is wat de feiten ook mogen zijn. Er is geen combinatie van één of meer feiten die maakt dat een propositie die uitdrukt wat logisch bezien onmogelijk is waar is. Dit wil zeggen dat een samengestelde propositie die iets onmogelijks uitdrukt in alle rijen van de waarheidstafel onwaar is. Het
is een contradictie (zie par. 4.2).
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Met betrekking tot de geldigheid van een redenering wil dit zeggen dat er geen rij in een
waarheidstafel is die alle premissen van een geldige redenering waar maakt en de conclusie
onwaar.
Alvorens te laten zien dat deze karakterisering van logische geldigheid klopt is het handig om
eerst in te gaan op tautologieën en contradicties.
4.1

TAUTOLOGIEËN

Een tautologie is een bewering die waar is, wat de feiten ook mogen zijn. Dat klinkt misschien gek, maar een paar voorbeelden kunnen laten zien dat tautologieën kunnen bestaan.
Eén zo’n voorbeeld is de propositie dat vrijgezellen ongehuwd zijn. Dat is zo per definitie en
er kunnen geen feiten zijn die maken dat de propositie ‘Vrijgezellen zijn ongehuwd’ onwaar
is.
Een ander voorbeeld is de propositie ‘Het regent of het regent niet’. Of het regent, en dan is
deze propositie waar, of het regent niet en dan is de propositie ook waar. Dus de propositie
is waar, onafhankelijk van wat de feiten zijn.
Hoe ziet de waarheidstafel van een tautologie er uit? Een waarheidstafel voor de propositie
dat vrijgezellen ongehuwd zijn is niet goed te geven binnen de taal van de propositielogica
en we kiezen als voorbeeld dan ook beter voor ‘Het regent of het regent niet’. Stel dat R
staat voor ‘Het regent’. De waarheidstafel ziet er dan als volgt uit:
1
2
3

R

~R

waar onwaar
onwaar waar

R  ~R
waar
waar

De rijen 2 en 3 geven alle mogelijke combinaties van feiten weer die relevant zijn voor de
waarheidswaarde van de samengestelde propositie R  ~R. (Dat zijn maar twee mogelijkheden, omdat er maar één elementaire propositie bij betrokken is.) In beide gevallen is de
samengestelde propositie waar. Die propositie is dus waar onafhankelijk van de feiten.
Natuurlijk zijn er wel meer dan twee combinaties van feiten mogelijk. Zo kan het regenen
terwijl het stormt, maar ook terwijl het windstil is. Maar omdat de waarheidswaarde van
R  ~R enkel afhangt van de waarheidswaarde van R (en van de logica) en niet bijvoorbeeld van informatie over de kracht van de wind, zijn er maar twee soorten combinaties van
belang, namelijk de combinaties waarin R waar is en de combinaties waarin R onwaar is. Die
zijn beide in de tabel verwerkt.
4.2

CONTRADICTIES

Waar tautologieën proposities zijn die waar zijn onafhankelijk van wat de feiten ook mogen
zijn, zijn contradicties proposities zijn die onwaar zijn onafhankelijk van wat de feiten ook
mogen zijn. Voorbeelden zijn de propositie ‘Dit is een vierkante cirkel’ en ‘Het regent en het
regent niet’. Laten we de waarheidstafel bekijken van de laatste propositie:
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1
2
3

R
~R
waar onwaar
onwaar waar

R & ~R
onwaar
onwaar

We zien nu dat de samengestelde propositie R & ~R onwaar is in alle relevante combinaties van feiten.
4.3

LOGISCHE EQUIVALENTIE

Voordat we aandacht besteden aan logische geldige redeneringen nog kort iets over logische
equivalentie. Twee proposities zijn logisch equivalent als ze onder precies dezelfde omstandigheden waar of onwaar zijn. Logische equivalentie moet worden onderscheiden van ‘gewone’ equivalentie. Twee proposities zijn ‘gewoon’ equivalent als ze in werkelijkheid beide
waar of beide onwaar zijn. Het hangt dus van de feiten af (‘in werkelijkheid’) of twee proposities equivalent zijn. Het bijzondere van logische equivalentie is juist dat de equivalentie niet
afhankelijk is van de feiten. Logisch equivalente proposities hebben dezelfde waarheidswaarde wat de feiten ook mogen zijn.
In een waarheidstafel manifesteert logische equivalentie zich in het gegeven dat twee logisch equivalente proposities gelijke waarheidswaarden hebben in alle rijen van de tafel. We
zijn hierboven al enkele voorbeelden tegen gekomen van logisch equivalente proposities. Zo
is ~~ logisch equivalent aan  (zie par. II.3.3) en zijn de formules
(  ) & ~( & ),
  ~ & ~  ,
~(  ),
  ~, en
~  
alle logische equivalente formaliseringen van de exclusieve disjunctie.
4.4

GELDIGE REDENERINGEN

Laten we nu een voorbeeld bekijken van enkele geldige redeneringen en de bijbehorende
waarheidstafels.
DUBBELE ONTKENNING
We beginnen eenvoudig:
Het regent.
DUS: het is niet zo dat het niet regent.
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De bijbehorende waarheidstafel wordt gemaakt door kolommen te maken voor in ieder geval alle elementaire proposities die in de redenering voorkomen en van alle premissen en de
conclusie. De gedachte is nu dat een redenering geldig is als de conclusie waar is in alle rijen
waarin alle premissen waar zijn.
Voor het eerst voorbeeld is de tafel eenvoudig:
1
2
3

R
~R
~~R
waar onwaar waar
onwaar waar onwaar

Alle premissen (de enige die er is) zijn enkel waar in rij 2 en in die rij is de conclusie ook
waar. Deze redenering is dus geldig.
MODUS PONENS

Als Jean een dief is (D), is Jean strafbaar (S).
Jean is een dief.
DUS: Jean is strafbaar.
Deze redenering heeft de logische vorm Modus Ponens.
De bijbehorende waarheidstafel ziet er als volgt uit:
1
2
3
4
5
6

2
3
5
D
S
DS
waar
waar
waar
waar onwaar onwaar
onwaar waar
waar
onwaar onwaar waar

De premissen, D en D  S zijn enkel beide waar in rij 3. In die rij is de conclusie S ook waar,
dus de redenering is geldig.

MODUS TOLLENS

Als Jean een dief is (D), is Jean strafbaar (S).
Jean is niet strafbaar.
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DUS: Jean is geen dief.
De bijbehorende waarheidstafel ziet er als volgt uit:
1
2
3
4
5
6

2
3
4
5
6
D
~D
S
~S
DS
waar onwaar waar onwaar waar
waar onwaar onwaar waar onwaar
onwaar waar
waar onwaar waar
onwaar waar onwaar waar
waar

De premissen, ~S en D  S zijn enkel beide waar in rij 6. In die rij is de conclusie ~D ook waar,
dus de redenering is geldig.

INGEWIKKELD VOORBEELD
Tenslotte nog een voorbeeld van een moeilijke redenering, die echt laat zien dat propositielogica en waarheidstafels nuttig zijn. De redenering gaat als volgt:
Als Brussel niet in België (~B) ligt dan is het zo dat tenminste één van beide:
Brussel niet de hoofdstad van België (~H) is, of Luik de hoofdstad van Wallonië
is (L).
Brussel ligt niet in België.
Brussel is de hoofdstad van België.
DUS: Luik is de hoofdstad van Wallonië.
Als we deze redenering formaliseren, ziet het resultaat er als volgt uit:
~B  (~H  L)
~B
H
L
Laten we nu kijken hoe de waarheidstafel er uit zou zien. Er zijn drie elementaire proposities,
B, H en L, drie premissen en - natuurlijk – één conclusie. De waarheidstafel wordt:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
B
waar
waar
waar
waar
onwaar
onwaar
onwaar
onwaar

3
~B
onwaar
onwaar
onwaar
onwaar
waar
waar
waar
waar

4
H
waar
waar
onwaar
onwaar
waar
waar
onwaar
onwaar

5
~H
onwaar
onwaar
waar
waar
onwaar
onwaar
waar
waar

6
L
waar
onwaar
waar
onwaar
waar
onwaar
waar
onwaar

7
~H  L
waar
onwaar
waar
waar
waar
onwaar
waar
waar

8
~B  (~H  L)
waar
waar
waar
waar
waar
onwaar
waar
waar

Enkel in rij 7 zijn alle drie de premissen waar. In de eerste 4 rijen is namelijk ~B onwaar. In de
resterende rijen 5-8 is H enkel waar in de rijen 7 en 8. En in die rijen is ~B  (~H  L) enkel
waar in rij 7. Blijkbaar zijn de drie premissen enkel tezamen waar als B onwaar is, H waar en
L ook waar.
De conclusie van de redenering is L en L is waar als alle drie de premissen waar zijn (in rij 7).
De redenering is daarom geldig.
4.5

LOGISCHE WETTEN

Met behulp van waarheidstafels kunnen we gemakkelijk de geldigheid van enkele logische
‘wetten’ laten zien. Deze wetten houden steeds in dat twee formules logisch bezien op hetzelfde neer komen, dat ze logisch equivalent zijn.
 & (  )  ( & )  (  & )
Bovenstaande equivalentie ziet er ingewikkeld uit, maar wordt eenvoudiger te begrijpen als
we de variabelen voor de proposities invullen met eenvoudige proposities.
Stel dat  staat voor ‘Eddy heeft een auto’, dat  staat voor ‘Eddy heeft een paard’ en dat 
staat voor ‘Eddy heeft een ezel’. De equivalentie komt er dan op neer dat de propositie dat
Eddy een auto heeft en dat hij daarnaast ook nog een paard of een ezel heeft op hetzelfde
neer komt als dat Eddy een auto en een paard heeft, of een auto en een ezel. Dat deze equivalentie logisch noodzakelijkerwijs waar is en dus als een ‘wet’ van de logica kan worden
beschouwd, blijkt uit de volgende waarheidstafel:
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1
2

2


3


4


5


6
&

7
&

3
4
5
6
7
8
9
10

waar
waar
waar
waar
onwaar
onwaar
onwaar
onwaar

waar
waar
onwaar
onwaar
waar
waar
onwaar
onwaar

waar
onwaar
waar
onwaar
waar
onwaar
waar
onwaar

waar
waar
waar
onwaar
waar
waar
waar
onwaar

waar
waar
onwaar
onwaar
onwaar
onwaar
onwaar
onwaar

waar
onwaar
waar
onwaar
onwaar
onwaar
onwaar
onwaar

8
 & (  ) 
( & )  (  & )
waar
waar
waar
waar
waar
waar
waar
waar

De formule  & (  ) is onwaar in de rijen 7-10, waarin  onwaar is, en bovendien in rij 6,
waarin    onwaar is. De formule is dus waar in de rijen 3-5.
De formule ( & )  ( & ) is waar in de rijen waarin hetzij  &  hetzij  &  (of allebei)
waar is. Dat zijn de rijen 3-5. De formule is dus onwaar in de rijen 6-10.
Het blijkt dat de twee formules in precies dezelfde rijen waar zijn en dat de equivalentie van
de twee formules dus een tautologie is. De formules zijn dus logisch equivalent.16

  ( & )  (  ) & (  V )
Stel dat  staat voor ‘Eddy heeft een auto’, dat  staat voor ‘Eddy heeft een paard’ en dat 
staat voor ‘Eddy heeft een ezel’. De equivalentie komt er dan op neer dat de propositie dat
Eddy een auto heeft, of dat hij zowel een paard als een ezel heeft op hetzelfde neer komt als
dat Eddy een auto of een paard heeft, en een auto of een ezel. Dat deze equivalentie logisch
noodzakelijkerwijs waar is en dus als een ‘wet’ van de logica kan worden beschouwd, blijkt
uit de volgende waarheidstafel:

16

NB Hier wordt een iets andere definitie gegeven van logische equivalentie dan in par. II.4.3. Probeer te
begrijpen waarom deze definities op hetzelfde neerkomen.
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1
2

2


3


4


5
&

6


3
4
5
6
7
8
9
10

waar
waar
waar
waar
onwaar
onwaar
onwaar
onwaar

waar
waar
onwaar
onwaar
waar
waar
onwaar
onwaar

waar
onwaar
waar
onwaar
waar
onwaar
waar
onwaar

waar
onwaar
onwaar
onwaar
waar
onwaar
onwaar
onwaar

waar
waar
waar
waar
waar
waar
onwaar
onwaar

7


8
  ( & ) 
(  ) & (   )
waar
waar
waar
waar
waar
waar
waar
waar
waar
waar
onwaar
waar
waar
waar
onwaar
waar

~(  )  (~ & ~)
Stel dat  staat voor ‘Eddy heeft een auto’, dat  staat voor ‘Eddy heeft een paard’. Dan
komt deze equivalentie erop neer dat ‘Het is niet zo dat Eddy een auto of een paard heeft’
equivalent is aan ‘Eddy heeft geen auto en ook geen paard’.
De waarheidstafel waar dit uit blijkt ziet er als volgt uit:
1
2
3
2


3 waar
waar
4 waar onwaar
5 onwaar waar
6 onwaar onwaar

4

waar
waar
waar
onwaar

5
~(  )
onwaar
onwaar
onwaar
waar

6
~ & ~
onwaar
onwaar
onwaar
waar

~( & )  (~  ~)
Stel dat  staat voor ‘Eddy heeft een auto’, dat  staat voor ‘Eddy heeft een paard’. Dan
komt deze equivalentie erop neer dat ‘Het is niet zo dat Eddy zowel een auto als een paard
heeft’ equivalent is aan ‘Of (inclusief) Eddy heeft geen auto, of hij heeft geen paard’.
De waarheidstafel waar dit uit blijkt ziet er als volgt uit:
1
2
3
2


3 waar
waar
4 waar onwaar
5 onwaar waar
6 onwaar onwaar

4
&
waar
onwaar
onwaar
onwaar
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5
~( & )
onwaar
waar
waar
waar

6
~  ~
onwaar
waar
waar
waar

4.6

ONGELDIGE REDENERINGEN

Laten we nu een voorbeeld bekijken van twee ongeldige redeneringen en de bijbehorende
waarheidstafels. Het eerste voorbeeld is de redenering:
Het regent (R), of iemand giet water naar beneden (G).
Iemand giet water naar beneden.
DUS: Het regent niet.
Geformaliseerd wordt dit:
RG
G
 ~R
Als we hier een waarheidstafel voor maken, ziet die er als volgt uit:
1
2
3
4
5
6

2
3
4
5
R
~R
G
RG
waar onwaar waar
waar
waar onwaar onwaar waar
onwaar waar
waar
waar
onwaar waar onwaar onwaar

De twee premissen zijn beide waar in de rijen 3 en 5. In rij 5 is de conclusie ook waar, maar
in rij 3 niet. Als het regent en er giet (tegelijk) iemand water naar beneden zijn beide premissen waar, maar de conclusie niet. Het is dus logisch bezien mogelijk dat alle premissen van
deze redenering waar zijn terwijl de conclusie onwaar is. Daarom is de redenering ongeldig.
In paragraaf 3.1 hebben we een wat moeilijker redenering bekeken, namelijk:
Als de NVA de verkiezingen wint wordt Vlaanderen onafhankelijk of het wordt onmogelijk
om een Vlaamse regering te vormen.
De NVA zal de verkiezingen winnen, maar het zal zeker mogelijk blijken dat er een Vlaamse regering komt.
DUS: Vlaanderen wordt niet onafhankelijk.
Deze redenering werd als volgt geformaliseerd:
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W  (O  ~M)
M
W
 ~O
Laten we nu kijken hoe de waarheidstafel er uit zou zien. Er zijn drie elementaire proposities,
drie premissen en - natuurlijk – één conclusie. De waarheidstafel wordt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
M
waar
waar
waar
waar
onwaar
onwaar
onwaar
onwaar

3
~M
onwaar
onwaar
onwaar
onwaar
waar
waar
waar
waar

4
O
waar
waar
onwaar
onwaar
waar
waar
onwaar
onwaar

5
~O
onwaar
onwaar
waar
waar
onwaar
onwaar
waar
waar

6
O  ~M
waar
waar
onwaar
onwaar
waar
waar
waar
waar

7
W
waar
onwaar
waar
onwaar
waar
onwaar
waar
onwaar

8
W  (O  ~M)
waar
waar
onwaar
waar
waar
waar
waar
waar

M is enkel waar in de rijen 3-6. In die vier rijen is W enkel waar in de rijen 3 en 5. In die laatste twee rijen is W  (O  ~M)enkel waar in rij 3. Maar in die ene rij is de conclusie ~O
onwaar. Dus deze redenering blijkt ook ongeldig.

OEFENINGEN
1. Bepaal door middel van waarheidstafels of de volgende proposities tautologieën zijn, contradicties, of geen van beide:
a. A & (B  ~B)
b. ~(~C)
c. P & (Q & ~Q)
d. P  ~P
e. (P & (P  Q))  Q
f. ((A  B) & C)  ((~C  ~B)  ~A)
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2. Bepaal door middel van waarheidstafels of de volgende redeneringen geldig zijn:
a. P  Q
~Q
~P
b. R  S
S
 ~R
c. P  R
 (~P & ~R)  Q
d. (A & ~B)  C
~C & ~B
 C  ~A
e. Of de PvdA, of de SPa wint de verkiezingen.
Als de PvdA wint, worden de belastingen verhoogd.
Als de belastingen niet worden verhoogd, wint dus de SPa.
f. Als de Rode Duivels niet winnen en het team voor de FED Cup wel, dan krijgt iedereen
een voldoende voor het examen logica.
Dus de Rode Duivels winnen, want sommigen krijgen een onvoldoende voor het examen logica.
3. Bewijs door middel van een waarheidstafel dat de proposities    en ~   logisch
equivalent zijn.
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III. KLASSENLOGICA
1.

INLEIDING

Neem de volgende redenering:
Juristen houden niet van wiskunde.
Nerds houden wel van wiskunde.
DUS: Juristen zijn geen nerds.
Als we deze redenering formaliseren in de taal van de propositielogica, komt er het volgende
uit:
P
Q
 R
Er is niet echt een waarheidstafel nodig om te zien dat deze laatste redenering niet geldig is.
P, Q en R zijn logisch bezien alle elementaire proposities en hun waarheidswaarden zijn
daarom onafhankelijk van elkaar. Het is dus logisch bezien mogelijk dat P en Q beide waar
zijn, terwijl R onwaar is. Zo bezien is de redenering ongeldig. En toch, als we de oorspronkelijke redenering in de gewone taal bekijken lijkt die wel geldig. Hoe kan dat?
Het heeft te maken met het al eerder genoemde feit (par. I.2) dat een redenering meer dan
één logische vorm kan hebben. Om geldig te zijn is het slechts nodig dat een redenering één
vorm heeft die logisch geldig is. Dat de redenering ook ongeldige vormen heeft doet er dan
niet toe. De vorm die bovenstaande redenering volgens de propositielogica heeft is ongeldig,
maar er is ook een andere soort logica, de predicatenlogica17 en volgens die logica heeft de
redenering wel een geldige vorm. De redenering is daarom geldig.
Het lijkt nu nuttig om verder te gaan met de studie van de predicatenlogica, maar dat voert
hier wat ver. In plaats daarvan zullen we ingaan op de zogeheten ‘klassenlogica’, een voorloper van de predicatenlogica die een bepaald soort redeneringen, de ‘categorische syllogismen’ bestudeert. Categorische syllogismen zijn redeneringen die gaan over klassen van individuen (categorieën). Het voordeel van het bespreken van de klassenlogica is drieledig:
1. De geldigheid van categorische syllogismen kan inzichtelijk worden gemaakt met behulp van een grafisch hulpmiddel, de zogeheten ‘Venndiagrammen’.

17

Er zijn heel veel logica’s, maar die laten we voor wat ze zijn.
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2. Categorische syllogismen zijn bij uitstek geschikt om de toepassing van rechtsregels logisch te analyseren. De toepassing van een rechtsregel op een individueel geval is
daarom wel omschreven als het ‘juridisch syllogisme’.
3. Het testen van de geldigheid van redeneringen in de klassenlogica is eenvoudiger dan
in de predicatenlogica.
In dit hoofdstuk wordt dus de klassenlogica besproken. In paragraaf 2 komen enkele basisbegrippen aan de orde. In paragraaf 3 wordt uitgelegd wat categorische syllogismen zijn. In
paragraaf 4 zullen we zien hoe Venndiagrammen kunnen worden gebruikt om de geldigheid
van deze syllogismen te testen. In paragraaf 5 gaan we tenslotte in op enkele regels aan de
hand waarvan eenvoudig kan worden vastgesteld of een categorisch syllogisme geldig is. In
dat verband zullen we ook ingaan op de 16 verschillende vormen (ook wel ‘modi’ genaamd)
van het categorische syllogisme.
Voor we verder gaan eerst nog een waarschuwing. De syllogistiek is een oude vorm van logica, die
al werd besproken door Aristoteles (384-322 v Chr.) en die verder is ontwikkeld in de Middeleeuwen. Wat hier wordt besproken komt niet helemaal overeen met de traditionele behandeling van
de syllogistiek en is beïnvloed door de modernere predicatenlogica.18 Dit hoofdstuk heeft dan ook
niet de ambitie om historisch verantwoord te zijn. Als het hoofdstuk nuttig is om te leren categorische syllogismen te herkennen en op hun geldigheid te beoordelen, is het al geslaagd.

2.

KLASSEN EN INDIVIDUEN

In het voorbeeld waarmee we dit hoofdstuk begonnen ging het om drie klassen van personen: juristen, personen die van wiskunde houden en nerds. De redenering ging er om hoe
deze drie klassen zich tot elkaar verhouden. In de eerste premisse werd gesteld dat de leden
van de klasse van juristen niet behoren tot de klasse van hen die van wiskunde houden. In de
tweede premisse werd gesteld dat nerds juist wel tot die klasse behoren. De conclusie was
dat juristen daarom geen nerds zijn.
De logica waar we het in dit hoofdstuk over zullen hebben is die waarin klassen een centrale
rol spelen. Een klasse bestaat uit een verzameling individuen die alle een bepaald kenmerk
gemeenschappelijk hebben. Dit kenmerk definieert de klasse. Het kan dus zijn dat jurist-zijn
dat kenmerk is, of nerd-zijn, of van wiskunde houden. Maar koeien vormen ook een klasse,
net als stoelen, potloden met gebroken punten, wereldreizigers die nooit in Nepal zijn geweest en brievenbussen die gisteren een verfbeurtje hebben gehad. Klassen kunnen op de
meest uiteenlopende manieren worden gedefinieerd, maar ze worden erdoor gekenmerkt
dat ze bestaan uit alle individuen die een bepaald kenmerk, hoe ingewikkeld ook, gemeenschappelijk hebben.
Het is niet perse zo dat er individuen in een klasse zitten. Zo is er de klasse van gevleugelde
paarden, de klasse van ronde vierkanten en de klasse van vrijgevige vrekken. Er zijn ook klas-

18

Met name wordt niet de veronderstelling gemaakt dat klassen niet leeg zijn.
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sen waar per definitie maar één individu in zit, zoals de klasse van personen die identiek zijn
aan Elio di Rupo (alle Elio di Rupo’s, maar daar is er maar één van, van dé Elio di Rupo althans), de klasse bestaande uit het getal drie (alle getallen drie, maar daar is er maar één
van).
We zullen later nog zien dat het soms handig is om een individu te behandelen als een klasse met
slechts één element.

3. VENNDIAGRAMMEN
De meest interessante categorische syllogismen hebben twee premissen en gaan over drie
verschillende klassen. Maar er zijn ook redeneringen die gaan over twee klassen en het bestuderen daarvan leidt tot meer inzicht in waar het in de klassenlogica om te doen is. Deze
redeneringen hebben maar één premisse nodig om geldig te kunnen zijn.
3.1

EULERDIAGRAMMEN

Neem de volgende redenering:
Juristen zijn geen nerds.
DUS: Nerds zijn geen juristen.
Dit is een geldige redenering. Waarom dat zo is, wordt duidelijk als men zich realiseert dat
volgens de premisse de klasse van juristen helemaal buiten die van de nerds valt. Dat zou je
kunnen weergeven met het volgende plaatje:

juristen

nerds

Ditzelfde plaatje kun je ook gebruiken om aan te geven dat nerds geen juristen zijn. Wel beschouwd komen de proposities dat juristen geen nerds zijn en dat nerds geen juristen zijn op
hetzelfde neer. Het is daarom onmogelijk dat de ene waar is en de andere onwaar; de proposities zijn logisch equivalent. De redenering met de ene propositie als premisse en de andere als conclusie is daarom geldig.
Het bovenstaande plaatje, waarin de cirkels zo zijn getekend dat ze de strekking van de proposities weergeven, is een zogeheten ‘Eulerdiagram’, genoemd naar de beroemde Zwitserse
wiskundige Leonhard Euler (1707-1783).
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Een ander voorbeeld van een Eulerdiagram is het volgende diagram, waarin wordt weergegeven dat alle juristen intelligent zijn:

juristen

intelligente wezens

Eulerdiagrammen zijn heel handig om de geldigheid van redeneringen aan af te lezen. Maar
ze hebben als nadeel dat men eigenlijk al moet weten of een redenering geldig is teneinde
zo’n diagram te kunnen tekenen. Voor didactische doeleinden zijn ze heel geschikt, want dan
moet de docent de diagrammen tekenen en profiteert de student van de inzichtelijke weergave van de feiten. Maar wie zelf diagrammen wil tekenen om de geldigheid van redeneringen te beoordelen heeft meer aan Venndiagrammen.
3.2

VENNDIAGRAMMEN; BASIS

Daarom zullen we hier werken met een ander soort diagrammen, de zogeheten Venndiagrammen. Deze diagrammen zijn genoemd naar de Engelse logicus John Archibald Venn
(1834-1923) die vooral bekend is geworden om zijn diagrammen. Venndiagrammen zijn iets
minder inzichtelijk dan Eulerdiagrammen, maar hebben het voordeel dat ze getekend kunnen worden zonder de redenering die door de diagrammen wordt weergegeven helemaal te
doorzien. Als hulpmiddel om de geldigheid van redeneringen te beoordelen zijn Venndiagrammen daarom iets handiger.
Bij Venndiagrammen worden de cirkels steeds op dezelfde manier getekend, zodat ze elkaar
deels overlappen. Bij een redenering die over twee klassen gaat zijn twee cirkels nodig, die
als volgt worden getekend:
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juristen
nerds

De linker cirkel representeert de ene klasse, bijvoorbeeld de klasse van juristen. De rechter
cirkel representeert de andere klasse, bijvoorbeeld de klasse van nerds. Het deel waarin de
cirkels elkaar overlappen staat voor alles dat in beide klassen valt, dus voor alle juristen die
tevens nerds zijn, of – en dat is hetzelfde – voor alle nerds die tevens juristen zijn.
3.3

KLASSEN MET EEN LEGE DOORSNEDE

De eerste premisse van onze voorbeeldredenering stelt dat juristen geen nerds zijn. Dit betekent, uitgedrukt in de terminologie van klassen, dat de overlap van de klasse van juristen
en de klasse van nerds geen elementen bevat. Die overlap wordt wel de doorsnede van de
twee klassen genoemd en als er geen juristen zijn die tevens nerds zijn, is die doorsnede
‘leeg’. In een Venndiagram voor dit weergegeven door het gedeelte dat staat voor de doorsnede van de twee klassen, dus waar de twee cirkels elkaar overlappen, door te strepen. Dat
ziet er als volgt uit:

juristen
nerds

De propositie dat nerds geen juristen zijn, zou op precies dezelfde manier worden getekend,
en daaruit kun je al opmaken dat het om dezelfde informatie gaat als dat juristen geen nerds
zijn. Als je de ene propositie tekent, kun je aan het Venndiagram zien dat de andere propositie ook waar is. Daarom is het mogelijk de ene propositie geldig af te leiden uit de andere.
49

Uit de propositie dat juristen geen nerds zijn kan worden afgeleid dat nerds geen juristen
zijn, en vice versa.
Het zal duidelijk zijn dat dit niet enkel geldt voor juristen en nerds. Uit de propositie dat
koeien geen paarden zijn kan worden afgeleid dat paarden geen koeien zijn, en omgekeerd.
De tekening zou op hetzelfde neerkomen; enkel de labeltjes ‘juristen’ en ‘nerds’ hoeven te
worden vervangen door de labeltjes ‘koeien’ en ‘paarden’. Als we de labels weglaten transformeren we de weergave van een concrete redenering in de weergave van een redeneervorm. Het Venndiagram laat dan zien dat deze redeneervorm geldig is.
3.4

KLASSEN DIE GEMEENSCHAPPELIJKE ELEMENTEN HEBBEN.

Neem de volgende redenering:
Sommige juristen zijn nerds.
DUS: Sommige nerds zijn juristen.
Dit is ook een geldige redenering. Waarom dat zo is, wordt duidelijk als men zich realiseert
dat volgens de premisse de klasse van juristen leden (elementen) bevat die ook leden zijn
van de klasse van nerds. Dat een klasse tenminste één element bevat wordt in een Venndiagram weergegeven door een kruisje te zetten in de cirkel die deze klasse representeert. Beide volgende diagrammen geven aan dat er tenminste één jurist bestaat:

juristen
nerds

x

juristen
x

nerds
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Toch is er een verschil tussen wat het ene diagram aangeeft en wat het andere diagram aangeeft. In het eerste diagram staat het kruisje binnen de cirkel van juristen (er is dus tenminste één jurist), maar buiten de cirkel van nerds. Er is volgens dit diagram dus tenminste één
jurist die geen nerd is.
In het tweede diagram staat het kruisje in de doorsnede van de twee cirkels, dus zowel in de
cirkel van juristen als in de cirkel van de nerds. Het diagram geeft daarom aan dat er tenminste één jurist is die tevens een nerd is.
Maar het laatste diagram geeft ook aan dat er tenminste één nerd is die ook een jurist is.
Beide proposities komen blijkens het diagram op hetzelfde neer en de ene kan dus geldig uit
de andere worden afgeleid.
Ook hier geldt weer dat de labels kunnen worden weggelaten en dat het Venndiagram dan
de geldigheid van een redeneervorm representeert.
Uit het feit dat er tenminste één X is, die ook Y is, kan worden afgeleid dat er tenminste
één Y is die ook X is.
Beide bovenstaande diagrammen geven meer informatie weer dan enkel dat er juristen zijn.
Het eerste diagram geeft aan dat er juristen zijn die geen nerds zijn; het tweede dat er juristen zijn die tevens nerds zijn. Is het ook mogelijk om in een Venndiagram enkel aan te geven
dat er juristen zijn, zonder daarmee tevens iets te zeggen over nerds? Ja, dat kan, en wel
door het kruisje te zetten op de grenslijn van de nerd en binnen de cirkel van juristen. Daarmee wordt (letterlijk) in het midden gelaten of de gerepresenteerde jurist een nerd is, of
juist niet:

juristen
nerds

x

Dit diagram representeert dus enkel dat er juristen zijn en de cirkel voor de nerds staat er
voor niets bij. Hij had, voor wat betreft de huidige doeleinden, net zo goed weggelaten kunnen worden.
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3.5

KLASSEN DIE ELKAAR INSLUITEN.

Neem de volgende redenering:
Alle dieven zijn criminelen.
DUS: Sommige criminelen zijn dieven.
Wellicht lijkt deze redenering geldig, maar dat is hij niet.19 Waarom de redenering niet geldig
is, kan eenvoudig worden geïllustreerd aan de hand van Venndiagrammen. Laten we beginnen met het tekenen van een diagram voor de premisse:

dieven

criminelen

De propositie dat alle dieven criminelen zijn wordt weergegeven door het stuk van de ‘dievencirkel’ dat niet overlapt met de ‘criminelencirkel’ door te strepen. Dit betekent dat er
geen dieven zijn die niet-criminelen zijn. Met andere woorden voor zover er al dieven zijn –
en daarover is nog niets gezegd – vallen die dieven tevens in de categorie ‘criminelen’.
Let wel, doorstrepen van een deel van een cirkel betekent dat het doorgestreepte deel geen
elementen bevat. Maar dat mag niet worden omgekeerd: uit het feit dat een cirkel of een
deel ervan niet is doorgestreept kan niet worden opgemaakt dat die de corresponderende
klasse of deel daarvan wel elementen bevat. Daar is op basis van het niet-doorgestreept zijn
niets over op te maken. Enkel kruisjes geven aan dat een (deel van) een klasse één of meer
elementen bevat.
Op basis van het diagram kunnen we er dus twee soorten criminelen kunnen zijn, te weten
criminelen die tevens dieven zijn en criminelen die geen dieven zijn (dronken autorijders,
bijvoorbeeld). De eerste categorie wordt weergegeven door het stukje waar de cirkels elkaar
overlappen; de tweede door het stukje van de ‘criminelencirkel’ dat de ‘dievencirkel’ niet
overlapt. Geen van beide onderdelen van het diagram is doorgestreept, dus beide categorieën kunnen eventueel elementen bevatten.
19

De redenering zou geldig zijn in de traditionele syllogistiek, omdat daarin wordt aangenomen dat er geen
lege klassen zijn.
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Maar nergens in het diagram staan kruisjes. We weten niet of de klassen elementen hebben.
Het kan zijn dat er elementen in zitten, maar de premisse geeft ons daarover geen enkele
informatie. We weten dus niet of er criminele dieven zijn, of dat er criminelen zijn die geen
dieven zijn. We weten zelfs niet of er überhaupt criminelen zijn. Daarom kunnen we op basis
van dit diagram, en dus op basis van de enkele premisse die door het diagram wordt gerepresenteerd, niets concluderen over het bestaan van criminele dieven en dus ook niet dat
sommige criminelen dieven zijn. De voorbeeldredenering is dus ongeldig.
Deze constatering zullen we later (in par. 5.2) nog tegenkomen in de vorm van de regel dat uit
universele premissen, die enkel iets zeggen over klassen als geheel, geen geldige conclusie kan
worden getrokken met betrekking tot het bestaan van elementen van deze klassen.

4. REDENERINGEN MET TWEE PREMISSEN
4.1

VENNDIAGRAMMEN MET DRIE CIRKELS

De traditionele categorische syllogismen zijn steeds redeneringen met twee premissen, die
gaan over drie klassen. De volgende redenering is een voorbeeld:
Alle dieven zijn criminelen.
Alle criminelen zijn strafbaar.
DUS: Alle dieven zijn strafbaar.
Dit is een geldige redenering en om te kunnen laten zien dat hij geldig is, hebben we een
Venndiagram nodig met drie cirkels. Deze cirkels representeren de klasse van de dieven, de
klasse van de criminelen en de klasse van strafbare personen. Een Venndiagram dat drie
klassen representeert, ziet er in zijn algemeenheid als volgt uit:

I

II

III
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Er zijn drie cirkels die elkaar deels overlappen. Ze zijn zo getekend dat alle vormen van overlapping mogelijk zijn:
- I en II, maar niet III
- I en III, maar niet II
- II en III, maar niet I en
- I, II en II.
4.2

KLASSEN DIE ELKAAR INSLUITEN

Als we de voorbeeldredenering willen weergeven, kunnen we beginnen met het weergeven
van de eerste premisse. In beginsel doet het er niet toe in welke volgorde de premissen
worden weergeven in het schema, maar vaak is het, om redenen die later (in par. III.4.3) nog
aan de orde komen, handig om te beginnen met de premissen die iets zeggen over de klassen als geheel en dan pas daarna de premissen weer te geven die gaan over één of meer
elementen van de klassen.
De premisse dat alle dieven criminelen zijn wordt weergegeven door dat stuk van de ‘dievencirkel’ dat valt buiten de ‘criminelencirkel’ weg te strepen. Het diagram waarin de eerste
premisse is weergegeven ziet er dan als volgt uit:

dieven

criminelen

strafbaren

De premisse dat alle criminelen strafbaar zijn wordt weergegeven door dat stuk van de ‘criminelencirkel’ dat valt buiten de ‘strafbarencirkel’ weg te strepen. Het resultaat ziet er dan
als volgt uit:
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dieven

criminelen

strafbaren

Als we nu kijken wat voor soorten dieven er, afgaande op de twee premissen, kunnen bestaan, zien we dat dat enkel dieven zijn die ook criminelen zijn en ook strafbaar. Immers alles
van de ‘dievencirkel’ dat valt buiten de overlap van de drie cirkels is weggestreept. We kunnen dus geldig concluderen dat alle dieven die er zijn strafbaar zijn.
Of er dieven zijn is nog een andere kwestie. Daarover kunnen we niets afleiden, want het
diagram bevat geen kruisjes.
4.3

KLASSEN DIE ELKAAR UITSLUITEN EN KLASSEN MET ELEMENTEN

Laten we een nieuw voorbeeld bekijken:
Geen enkele bezitter van een zaak is tevens houder van die zaak.
Sommige mensen zijn houders van een zaak.
DUS: Sommige mensen zijn geen bezitters van een zaak.

DUBBELZINNIGHEID
Voor we verder gaan met het maken van een Venndiagram, moet er eerst een dubbelzinnigheid in deze redenering worden opgelost. In de tweede premisse staat dat sommige mensen
houders van een zaak zijn en in de conclusie staat dat sommige mensen geen bezitters van
een zaak zijn. Die tweede premisse en de conclusie hebben niets met elkaar te maken als het
over bezit en houderschap van verschillende zaken gaat. Uit het feit dat iemand houder is
van een auto kan niets worden opgemaakt over de kwestie of die persoon bezitter is van een
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huis. Wil er een kans bestaan op een logische relatie tussen de tweede premisse en de conclusie dan moet het wel over dezelfde zaak gaan. De conclusie had dan ook beter kunnen
luiden:
DUS: Sommige mensen zijn geen bezitters van die zaak.
We zullen er van uit gaan dat de conclusie inderdaad over dezelfde zaak gaat als de tweede
premisse. In dat geval ziet het Venndiagram waarin beide premissen worden weergegeven
er als volgt uit:

bezitters

houders

x

mensen

De eerste premisse wordt weergegeven door de overlap van de bezitters en de houders weg
te strepen.
De tweede premisse wordt weergegeven door een kruisje te zetten in de overlap van houders en mensen. Omdat een deel van de overlap is weggestreept, weten we dat het kruisje
daar niet in kan staan. We hebben dus geen keuzemogelijkheid waar het kruisje in de overlap te zetten: dat moet in het stukje dat valt buiten de ‘bezitterscirkel’.
Omdat het eerst doorstrepen van een deel van de overlap de keuzemogelijkheden voor het plaatsen van het kruisje beperkt, is het handig om eerst de universele propositie te coderen en pas
daarna de particuliere. We kwamen dit verschijnsel ook al tegen in paragraaf 4.2.

Als we beide premissen hebben weergeven in het diagram, kunnen we zien dat er een kruisje staat binnen de ‘mensencirkel’, dat ligt buiten de ‘bezitterscirkel’. Er zijn dus mensen die
geen bezitters zijn (van die zaak). De conclusie volgt daarom uit de premissen.
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4.4

UNIVERSELE, PARTICULIERE EN CONCRETE PROPOSITIES

In verband met klassen kunnen tenminste drie soorten proposities worden onderscheiden:
1. Universele proposities, die iets zeggen over alle leden van de klasse. Zo zegt de propositie ‘Alle dieven zijn strafbaar’ iets over alle dieven (maar niet over alle strafbaren).
2. Particuliere proposities, die iets zeggen over sommige (één of meer) leden van een
klasse, zonder die leden expliciet aan te duiden. Zo zegt de propositie ‘Sommige dieven
zijn strafbaar’ iets over dieven, maar niet perse over alle dieven.
3. Concrete proposities, die iets zeggen over één of meer leden van een klasse, die expliciet worden aangeduid. Zo zegt de propositie ‘Luc is een dief’ iets over Luc en ook over
dieven, maar niet perse over alle dieven.
In de klassenlogica beschikken we eigenlijk niet over geschikte middelen om met concrete
proposities te werken. We kunnen iets zeggen over alle leden van een klasse (universeel) en
over sommige leden van een klasse (particulier), maar niet over concrete dingen of personen. Maar, afhankelijk van de context, kan een concrete propositie worden behandeld alsof
het een universele of een particuliere propositie was (of allebei tegelijk). Zo kan een bewering over Luc worden opgevat als een bewering over alle personen die identiek zijn aan Luc.
Dat is maar één persoon, maar een bewering over die ene persoon is ook een bewering over
alle personen (eentje dus) die identiek zijn aan Luc. Zo kan de logica met betrekking tot universele proposities worden toegepast op concrete proposities. Laten we dit een bekijken aan
de hand van een voorbeeld:
Alle eigenaren zijn beschikkingsbevoegd.
Elise is een eigenaar
DUS: Elise is beschikkingsbevoegd.
We behandelen Elise als ware zij een klasse op zich, de klasse van iedereen die identiek is
aan Elise. Het Venndiagram van de redenering ziet er dan als volgt uit:
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Elise

eigenaren

beschikkingsbevoegden

Als de redenering over Elise eenmaal in een Venndiagram is weergegeven zien we dat hij
dezelfde vorm heeft als de redenering over de dieven die strafbaar zouden zijn. Die vorm is
geldig en ook deze redenering is dus geldig.
Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat het soms handig is om een concrete propositie te
behandelen als ware het een universele propositie. Maar in een andere context is het handiger om een concrete propositie te behandelen als een particuliere propositie. Het volgende
voorbeeld laat dit zien. Neem de volgende geldige redenering:
Kristel is gehuwd.
Alle gehuwden hebben een echtgenoot.
DUS: Er zijn er die een echtgenoot hebben.
We representeren de propositie dat Kristel gehuwd is als de propositie dat sommigen (tenminste één persoon) gehuwd zijn. Dat maakt het mogelijk om te concluderen dat sommigen
een echtgenoot hebben. Als we eerst de eerste premisse willen representeren hebben we
een probleem. We moeten een kruisje zetten in de ‘gehuwdencirkel’, maar het is vooralsnog
onduidelijk of dat moet in het overlappende stuk of niet. Om die onduidelijkheid op te heffen coderen we eerst de tweede premisse door het stuk van de ‘gehuwdencirkel’ dat niet
overlapt met de ‘echtgenotencirkel’ weg te strepen. Dan wordt direct duidelijk dat het kruisje moet komen in dat deel van de ‘gehuwdencirkel’ dat wel overlapt met de ‘echtgenotencirkel’.
Hier zien we dus nogmaals waarom het handig is om eerste de universele premissen weer te geven, alvorens de particuliere premissen weer te geven.
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Aan het feit dat het kruisje moet komen in dat deel van de ‘gehuwdencirkel’ dat wel overlapt
met de ‘echtgenotencirkel’ kunnen we direct zien dat de conclusie volgt uit de premissen: er
is tenminste een persoon met een echtgenoot (namelijk Kristel).

personen met
een echtgenoot

gehuwden

x

Overigens is dit een voorbeeld van een redenering met twee premissen, die toch maar gaat
over twee klassen in plaats van de gebruikelijke drie.
5. REGELS VOOR GELDIGHEID VAN SYLLOGISMEN
Het is mogelijk om de geldigheid van alle redeneringen die zijn gebaseerd op klassen en hun
onderlinge relaties te controleren met behulp van Venndiagrammen. Maar vaak kan het nog
eenvoudiger. Er is een aantal regels met behulp waarvan categorische syllogismen snel op
hun geldigheid kunnen worden getest. Begrip van deze regels vergroot bovendien het inzicht
in de geldigheid van deze syllogismen. Teneinde de regels te kunnen begrijpen moet eerst
een aantal begrippen bekend zijn. In de volgende subparagraaf zullen deze begrippen worden geïntroduceerd.
5.1

DE BASISSTRUCTUUR VAN CATEGORISCHE SYLLOGISMEN

De syllogismen waar we het verder over zullen hebben zijn steeds redeneringen met twee
premissen die gaan over drie klassen. In de conclusie worden twee van die klassen met elkaar verbonden; in elk van beide premissen wordt één van die klassen in verband gebracht
met een derde klasse die als het ware als een verbindingsschakel fungeert. Laten we bij wijze
van voorbeeld nog eens kijken naar de volgende redenering:
Alle dieven zijn criminelen.
Alle criminelen zijn strafbaar.
DUS: Alle dieven zijn strafbaar.
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In de eerste premisse wordt de klasse van dieven in verband gebracht met de ‘schakelklasse’
van criminelen. In de tweede premisse wordt deze schakelklasse verbonden met de klasse
van strafbare personen. In de conclusie valt deze schakelklasse er tussenuit en worden de
dieven gekoppeld aan de strafbare personen.
Het verband tussen de twee klassen die in de drie proposities voorkomen kan acht verschillende vormen aannemen. Om die vormen te kunnen begrijpen moeten we beginnen met
een analyse van de conclusie.
SUBJECTTERM EN PREDICAATTERM
In de conclusie van een categorisch syllogisme worden twee klassen met elkaar in verband
gebracht. Die klassen worden aangeduid met twee termen. In ons voorbeeld zijn dat de termen ‘dieven’ en ‘strafbaar’ die staan voor respectievelijk de klassen van dieven en strafbare
personen. Bij wijze van afspraak wordt eerste term (’dieven’) de subjectterm genoemd.
(‘Subject’ staat voor ‘onderwerp’). De tweede term heet de predicaatterm. (Het predicaat
staat voor de eigenschap die aan het onderwerp wordt toegeschreven.20 )
BEVESTIGEND EN ONTKENNEND
De koppeling tussen twee klassen die een propositie beschrijft kan positief of negatief zijn.
Voorbeelden van positieve koppeling zijn:
Louise is een gifmengster.
Sommige bezitters zijn eigenaren.
Alle politieagenten zijn opsporingsambtenaren.
Voorbeelden van negatieve koppeling zijn:
Johan heeft geen enkel boek.
Sommige criminelen zijn niet toerekeningsvatbaar.
Geen enkele politicus spreekt altijd de waarheid.

UNIVERSEEL EN PARTICULIER
In categorische syllogismen zijn de proposities steeds universeel of particulier. Concrete
proposities zijn strikt genomen niet mogelijk, maar we hebben al gezien hoe deze gesimuleerd kunnen worden met behulp van universele en soms particuliere proposities.

20

Niet in alle conclusies wordt een eigenschap toegeschreven aan het onderwerp, dus de naam is soms wat
misleidend.
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Voorbeelden van universele proposities zijn:
Alle politieagenten zijn opsporingsambtenaren.
Geen enkele politicus spreekt altijd de waarheid.
Voorbeelden van particuliere proposities zijn:
Sommige bezitters zijn eigenaren.
Sommige criminelen zijn niet toerekeningsvatbaar.
Proposities die zowel universeel als bevestigend zijn, zoals ‘Alle dieven zijn strafbaar’, worden a-proposities genoemd.
Proposities die zowel particulier als bevestigend zijn, zoals ‘Sommige eigenaars bezitten hun
zaken’ worden i-proposities genoemd.
Proposities die zowel universeel als ontkennend zijn, zoals ‘Geen enkel staatshoofd is tevens
politieagent’, worden e-proposities genoemd.
Proposities die zowel particulier als ontkennend zijn, zoals ‘Sommige automobilisten hebben
geen rijbewijs’ worden o-proposities genoemd.21
In de conclusie van een syllogisme hebben de subjectterm en de predicaatterm per definitie
een vaste volgorde: de subjectterm is de eerste term; de predicaatterm de laatste. In de
twee premissen ligt de volgorde niet vast. In sommige premissen wordt eerst de subjectterm
of de predicaatterm genoemd en dan de middenterm (die verwijst naar de schakelklasse); in
andere premissen wordt eerst de middenterm genoemd en dan de subjectterm of de predicaatterm.
Bij wijze van conventie wordt de subjectterm aangeduid met een hoofdletter S, de predicaatterm met een hoofdletter P en de middenterm met een hoofdletter M.
MODI (VORMEN) VAN HET SYLLOGISME
De conclusie van een categorisch syllogisme heeft dan een van de vier volgende vormen:
SaP (Alle S zijn P)
SiP (Sommige S zijn P)
SeP (Geen enkele S is P)
SoP (Sommige S zijn geen P)

21

De letters a, i, e, en o komen van de Latijnse woorden ‘affirmo’ dat ‘ik bevestig’ betekent en ‘nego’, dat ‘ik
ontken’ betekent.
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De premissen kunnen beide acht verschillende vormen hebben, want daarbij kan de volgorde van enerzijds de S- of P-term en anderzijds de M-term nog verschillend zijn. (Dat kan bij
de conclusie niet, want daar komt de S-term altijd als eerste.) Die acht vormen zijn de volgende:

bevestigend

ontkennend

universeel
SaM
PaM
MaS
MaP
SeM
PeM
MeS
MeP

particulier
SiM
PiM
MiS
MiP
SoM
PoM
MoS
MoP

Omdat beide premissen acht verschillende vormen kunnen hebben en de conclusie vier verschillende vormen, kan het syllogisme als geheel 8 x 8 x 4 = 256 verschillende vormen (modi)
hebben. Van die 256 modi is slechts een klein deel geldig.
DE STANDAARDVORM VAN HET SYLLOGISME
Er is een afspraak hoe een categorisch syllogisme op een standaardmanier kan worden
weergegeven. De conclusie heeft altijd de vorm SxP, waarbij de x vervangen wordt door een
van de letters a, e, i of o.
De eerste premisse (de ‘maior’) bevat volgens deze afspraak altijd de predicaatterm en de
middenterm. De tweede premisse (de ‘minor’) bevat dan de subjectterm en de middenterm.
OEFENING
1. Geef de volgende redeneringen weer in de standaardvorm van het syllogisme. Geef daarbij aan welke klassen door de letters S, P en M worden aangeduid.
Bijvoorbeeld:
Alle eigenaren zijn beschikkingsbevoegd.
Elise is een eigenaar
DUS: Elise is beschikkingsbevoegd.
S= Elise; P = beschikkingsbevoegd; M = eigenaar
De standaardvorm van deze redenering is: MaP, SaM, dus SaP
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a. Alle mensen zijn sterfelijk.
Soldaten zijn mensen.
DUS: Soldaten zijn sterfelijk.
b. Er zijn geen overbodige mensen.
Jean-Pierre is een mens.
DUS: Jean-Pierre is niet overbodig.
c. Sommige kippen zijn kruiwagens
Er is een kruiwagen die geel is geverfd.
DUS: Er is een geel-geverfde kip.
d. Geen enkele vis kan vliegen. Dus alle vliegende dieren zijn eetbaar, want vissen zijn
eetbaar.
e. Docenten hebben geen verstand van recht, want alleen fatsoenlijke mensen hebben
verstand van recht en docenten zijn fatsoenlijke mensen.
2. Bepaal voor elk van bovenstaande redeneringen aan de hand van een Venndiagram of hij
geldig is.

5.2

REGELS VOOR GELDIGE SYLLOGISMEN

De begrippen die in de vorige paragraaf werden geïntroduceerd, tezamen met nog wat begrippen die in de loop van deze paragraaf aan de orde komen, maken het mogelijk om een
paar eenvoudige regels te formuleren aan de hand waarvan categorische syllogismen relatief
eenvoudig op hun geldigheid kunnen worden beoordeeld.
De regels gelden enkel voor:
- syllogismen,
- met twee premissen,
- die gaan over drie klassen,
- waarbij één premisse verband legt tussen het onderwerp van de conclusie en een
schakelklasse (aangeduid door de middenterm), en
- waarbij de andere premisse verband legt tussen het predicaat van de conclusie en de
schakelklasse.
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REGEL 1: TERMEN MOGEN NIET DUBBELZINNIG WORDEN GEBRUIKT
De centrale gedachte die aan de hier besproken syllogismen ten grondslag ligt is dat de twee
premissen door middel van hun termen verband leggen tussen drie klassen. De premissen en
de conclusie maken gebruik van drie termen, maar die moeten dan wel steeds voor dezelfde
klassen staan. Als een term dubbelzinnig wordt gebruikt staat hij in de ene premisse voor
één klasse en in de andere premisse of in de conclusie voor een andere klasse. Dan kan de
waarheid van de premissen de waarheid van de conclusie niet garanderen en is de redenering ongeldig.
Hieronder staat een voorbeeld van een redenering waarin een term dubbelzinnig wordt gebruikt.
Alle wetten zijn gemaakt door samenwerking tussen de regering en het parlement.
Alle verbindende rechtsregels zijn wetten.
DUS: Alle verbindende rechtsregels zijn gemaakt door samenwerking tussen de regering
en het parlement.
De redenering is ongeldig omdat ‘wetten’ in de eerste premisse staat voor wetten in formele
zin, terwijl ‘wetten’ in de tweede premisse staat voor verbindende rechtsregels.

REGEL 2: TENMINSTE ÉÉN VAN DE PREMISSEN MOET BEVESTIGEND ZIJN
De geldigheid van een syllogisme is er op gebaseerd dat de klassen van de conclusie in de
premissen met elkaar in verband worden gebracht via de schakelklasse. Als beide premissen
ontkennend zijn (e- of o-premissen) wordt van zowel de subjectklasse als van de predicaatklasse enkel maar gezegd dat ze geheel of ten dele buiten de schakelklasse vallen. Dat zegt
niets over de relatie tussen de subject- en de predicaatklasse en over die relatie kunnen dan
ook geen geldige conclusies worden getrokken uit twee ontkennende premissen.
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Subject

Predicaat

Schakel

Zoals dit Venndiagram laat zien, heeft informatie over het ontbreken van overlap tussen
enerzijds de subjectklasse en de schakelklasse en anderzijds de predicaatklasse en de schakelklasse niets (in positieve of negatieve zin) te zeggen over eventuele overlap tussen de
subject- en de predicaatklasse. Het diagram heeft enkel betrekking op e-premissen, maar
voor o-premissen liggen de zaken niet wezenlijk anders. Dus:
Elke categorisch syllogisme met twee ontkennende premissen is ongeldig.

REGEL 3: VOOR EEN ONTKENNENDE CONCLUSIE MOET EXACT ÉÉN VAN DE PREMISSEN ONTKENNEND ZIJN
Als de conclusie ontkennend is zegt hij of dat de subject- en de predicaatklasse helemaal
geen overlap vertonen (een e-conclusie), of dat sommige elementen van de subjectklasse
geen deel uitmaken van de predicaatklasse (o-conclusie). Als beide premissen bevestigend
zijn, is er hooguit informatie beschikbaar over het bestaan van (gedeeltelijke) overlap tussen
de subject- en de predicaatklasse.22 Een conclusie over het ontbreken van overlap kan door
dergelijke bevestigende premissen niet afdoende worden onderbouwd.
Maar als beide premissen ontkennend zijn volgt niets (regel 2). Dus:
Een categorisch syllogisme met een ontkennende conclusie kan alleen geldig zijn als exact
één van de premissen ontkennend is.
Dit is overigens een noodzakelijke voorwaarde, geen voldoende.

22

Zelfs dat is niet zeker, want beide premissen kunnen particulier zijn. Zie regel 4.
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REGEL 4: TENMINSTE ÉÉN VAN DE PREMISSEN MOET UNIVERSEEL ZIJN
De geldigheid van een categorisch syllogisme is er op gebaseerd dat de klassen van de conclusie in de premissen met elkaar in verband worden gebracht via de schakelklasse. Als beide
premissen particulier zijn (i- of o-premissen) wordt van zowel de subjectklasse als van de
predicaatklasse enkel maar gezegd dat ze deels overlappen met de schakelklasse. Maar dat
garandeert niet dat de subject- en de predicaatklasse (deels) overlappen met hetzelfde deel
van de schakelklasse. Dat kan goed worden geïllustreerd aan de hand van een Venndiagram:
Subject

Predicaat

x

x

Schakel

In dit diagram wordt aangegeven dat zowel de subject- als de predicaatklasse overlap heeft
met de schakelklasse, maar omdat die overlap betrekking heeft op verschillende delen van
de schakelklasse is er geen informatie over eventuele overlap tussen de subject- en de predicaatklasse zelf.
In verband met regel 4 is het van belang dat concrete premissen gerepresenteerd kunnen
worden door middel van universele premissen. Als tenminste één premisse concreet is, is
dus aan het vereiste van deze regel voldaan.

REGEL 5: VOOR EEN PARTICULIERE CONCLUSIE MOET EXACT ÉÉN VAN DE PREMISSEN PARTICULIER ZIJN
Als de conclusie particulier is, zegt hij of dat de subject- en de predicaatklasse één of meer
elementen gemeenschappelijk hebben (een i-conclusie), of dat sommige elementen van de
subjectklasse geen deel uitmaken van de predicaatklasse (o-conclusie). Als beide premissen
universeel zijn, is er hooguit informatie beschikbaar over het kunnen bestaan van overlap
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tussen de subject- en de predicaatklasse, maar niet over het voorkomen van elementen in
deze potentiële overlap.
In termen van Venndiagrammen zou dit als volgt kunnen worden uitgedrukt: Universele
premissen geven enkel informatie over welke delen van de cirkels moeten worden weggestreept, maar niet over waar kruisjes moeten staan. Een particuliere conclusie is juist een
conclusie over een kruisje dat op een bepaalde plaats staat.
Om een particuliere conclusie te kunnen trekken moet dus tenminste één van de premissen
particulier zijn. Maar als beide premissen particulier zijn volgt niets (regel 4). Dus:
Een categorisch syllogisme met een particuliere conclusie kan alleen geldig zijn als exact
één van de premissen particulier is.
Dit is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde.

REGEL 6: VOOR EEN UNIVERSELE CONCLUSIE MOETEN BEIDE PREMISSEN UNIVERSEEL ZIJN
Een universele conclusie legt een algemeen verband tussen twee klassen; hij zegt niets over
eventuele elementen van die klassen. Als een conclusie bijvoorbeeld luidt dat alle rechters
juristen zijn, zegt dat niets over individuele personen. Een premisse die wel iets zegt over
individuele elementen van een klasse, bijvoorbeeld dat er sommige juristen of sommige
rechters zijn, draagt niets bij aan zo’n universele conclusie. Alle informatie over de universele conclusie moet dan komen uit de andere premisse. Maar dan zou de conclusie ook op
basis van enkel die andere premisse kunnen worden getrokken en dan is er geen sprake
meer van een categorisch syllogisme. Kortom, wil een categorisch syllogisme leiden tot een
universele conclusie, dan moeten beide premissen universeel zijn.

REGEL 7: VOOR EEN BEVESTIGENDE CONCLUSIE MOETEN BEIDE PREMISSEN BEVESTIGEND ZIJN
Een bevestigende conclusie geeft aan dat alle of sommige elementen van de ene klasse ook
behoren tot een andere klasse. Bijvoorbeeld, alle of sommige studenten komen uit Borgloon. ‘Negatieve’ informatie, bijvoorbeeld dat alle of sommige studenten niet uit Hasselt
komen, kan aan zo’n conclusie niets bijdragen. Alle informatie over de bevestigende conclusie moet dan komen uit de andere premisse. Maar dan zou de conclusie ook op basis van
enkel die andere premisse kunnen worden getrokken en dan is er geen sprake meer van een
categorisch syllogisme. Kortom, wil een categorisch syllogisme leiden tot een bevestigende
conclusie, dan moeten beide premissen bevestigend zijn.

REGEL 8: DE MIDDENTERM MOET IN PRECIES

ÉÉN VAN DE PREMISSEN GEDISTRIBUEERD ZIJN

In verband met de regels 2 en 4 hebben we al aandacht besteed aan de cruciale rol van de
schakelklasse. Als beide premissen enkel zeggen dat (delen van) de subject- en de predicaatklasse buiten de schakelklasse vallen (twee ontkennende premissen), of dat ze beide enkel
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zeggen dat de subject- en de predicaatklasse enkele elementen al dan niet gemeenschappelijk hebben met de schakelklasse (twee particuliere premissen), dan is de redenering ongeldig. Dat komt omdat, afgaande op de informatie in de premissen, in deze gevallen de schakelklasse onvoldoende verbonden is met de subject- en de predicaatklasse om deze laatste
twee klassen aan elkaar te kunnen koppelen.
Naast de eisen dat hooguit één van de premissen negatief mag zijn en hooguit één van de
premissen particulier, geldt in dit verband nog een derde vereiste: de middenterm moet in
tenminste één van beide premissen ‘gedistribueerd’ zijn.23 Wat wil dit zeggen? De termen in
een categorische propositie staan voor klassen. Maar soms staan ze voor de hele klasse en
soms enkel maar voor enkele elementen of een deel van de klasse. Dat kunnen we het beste
zien als we één voor één a-, -i, e- en o-proposities bekijken.
- Een propositie van de vorm SaP (bijvoorbeeld ‘Alle dieven zijn criminelen’) zegt iets over
de hele S-klasse (dus over alle dieven), maar niet iets over alle leden van de P-klasse (over
alle criminelen). Er kunnen immers criminelen zijn die geen dieven zijn en over die criminelen zegt de propositie niets. Omdat de propositie iets zegt over alle leden van de Sklasse, wordt gezegd dat de S-term in de propositie gedistribueerd is. De P-term is daarentegen niet gedistribueerd.
- Een propositie van de vorm SiP (bijvoorbeeld ‘Sommige banken doen aan witwaspraktijken’) zegt niet iets over de hele S-klasse (dus over alle banken), maar enkel iets over
sommige elementen van deze klasse. De propositie zegt ook enkel iets over enkele elementen van de P-klasse (degenen die aan witwaspraktijken doen). Dit wil zeggen dat in
een SiP-propositie noch de S-term, noch de P-term gedistribueerd is.
- Een propositie van de vorm SeP (bijvoorbeeld ‘Er zijn geen blauwe olifanten’) zegt zowel
iets over de hele S-klasse (die valt namelijk buiten de P-klasse; geen enkele olifant is
blauw) als iets over de P-klasse (die valt namelijk helemaal buiten de S-klasse; niets dat
blauw is, is een olifant). Dit wil zeggen dat in een SeP-propositie zowel de S-term, als de Pterm gedistribueerd is.
- Een propositie van de vorm SoP (bijvoorbeeld ‘Sommige managers streven niet naar
macht’) zegt niet iets over de hele S-klasse (dus over alle managers), maar enkel iets over
sommige elementen van deze klasse (namelijk dat ze niet naar macht streven). De S-term
in deze propositie is dus niet gedistribueerd. Maar de P-tem is wel gedistribueerd, want
de propositie zegt iets over alle leden van de P-klasse (zij die naar macht streven), namelijk dat ze niet samenvallen met sommige elementen van de S-klasse (sommige managers).
Wil de schakelklasse van een categorisch syllogisme er in kunnen slagen de S-klasse en de Pklasse in voldoende mate met elkaar in verband te brengen zodat een geldige conclusie kan
worden getrokken, dan moet tenminste één van beide premissen iets zeggen over alle leden
23

Dit vereiste vertoont overigens veel overeenkomst met het vereiste dat niet beide premissen particulier
mogen zijn
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van de schakelklasse. Met andere woorden, de middenterm, die staat voor de schakelklasse,
dient in tenminste één van beide premissen te zijn gedistribueerd. Dus:
Een categorisch syllogisme kan alleen geldig zijn als de middenterm in tenminste één van
de premissen gedistribueerd is.
Dit is een noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende. Sterker nog, de regel kan preciezer worden gemaakt, want er geldt nog een tweede eis ten aanzien van de distributie van
de middenterm: de middenterm mag niet in beide premissen gedistribueerd zijn
Deze eis valt moeilijk uit te leggen. Veel redeneringen waarin de middenterm in beide premisse gedistribueerd is zijn al ongeldig op grond van de al eerder besproken regels. Het gaat
bijvoorbeeld vaak om redeneringen met twee ontkennende premissen. Maar soms lijkt het
gewoon ‘toevallig’ zo te zijn dat een redenering waarvan de middenterm in beide premissen
gedistribueerd is ongeldig is. Een voorbeeld van zo’n ongeldige redenering die niet onder
één van de andere regels valt is
MaP
SoM
SoP

Wie een erfenis heeft gehad is rijk
Sommige huiseigenaren hebben geen erfenis gehad
Sommige huiseigenaren zijn niet rijk

REGEL 9: EEN TERM DIE IN DE CONCLUSIE GEDISTRIBUEERD IS, MOET OOK GEDISTRIBUEERD ZIJN IN DE PREMISSE
WAARIN DIE TERM VOORKOMT

Als een term in de conclusie gedistribueerd is, geeft de conclusie informatie die geldt voor
alle elementen van de betreffende klasse. Dan moet in de premissen ook informatie staan
over alle elementen van die klasse en dat kan alleen als de betreffende term ook in de premisse gedistribueerd is.
Een redenering waarin deze regel geschonden wordt is
Alle eerlijke mensen zijn juristen
Alle juristen hebben rechten gestudeerd
DUS: Iedereen die rechten heeft gestudeerd is eerlijk
De conclusie van deze redenering zegt iets over iedereen die rechten heeft gestudeerd. De
tweede premisse zegt weliswaar iets over mensen die rechten hebben gestudeerd, maar
niet perse over alle mensen die rechten hebben gestudeerd. De eerste premisse zegt al helemaal niets over mensen die rechten hebben gestudeerd. Dus de informatie die in de conclusie staat is niet terug te vinden in de premissen en de redenering is dan ook ongeldig.
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TENSLOTTE
Met bovenstaande negen regels is een volledige test gegeven om uit te maken of een categorisch syllogisme geldig is. Als één van de regels wordt overtreden is het syllogisme ongeldig; als geen enkele regel wordt overtreden is het geldig.

Oefeningen
1. Geef van elk van de volgende modi aan of hij geldig is. Als de modus ongeldig is, geef dan
tevens aan welke regel(s) is/zijn overtreden.
a. PaM, MaS, dus SaP
b. PoM, MaS, dus SoP
c. MoP, SeM, dus SoP
d. PiM, SoM, dus SoP
e. PaM, SiM, dus SiP
2. Geef van elk van de volgende redeneringen aan of hij geldig is. Als de redenering ongeldig
is, geef dan tevens aan welke regel(s) is/zijn overtreden.
a. De rechter kan Jolanda tot schadevergoeding veroordelen, want Jolanda heeft onrechtmatig schade veroorzaakt en de rechter kan wie onrechtmatig schade heeft veroorzaakt veroordelen tot schadevergoeding.
b. Geen enkele bestuurder treedt buiten zijn bevoegdheden. Daarom zijn sommige bestuurshandelingen niet strafbaar, want wie onbevoegd handelt is soms strafbaar.
c. Leden van de regering kunnen niet tevens burgemeester van een gemeente zijn. Aangezien burgemeesters verkozen worden, kunnen verkozenen geen lid zijn van de regering.
d. Sommige ambtenaren zijn omkoopbaar. Daarom zijn sommige ambtenaren corrupt,
want sommigen die corrupt zijn, zijn omkoopbaar.
e. Leden van linkse politieke partijen begrijpen de economie niet. Leden van rechtse politieke partijen hebben geen besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom
begrijpen mensen die besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid de economie niet.
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IV

LOGICA EN TAAL

1. INLEIDING
Als een redenering eenmaal is geformaliseerd is het relatief eenvoudig om na te gaan of zij
geldig is, bijvoorbeeld door een waarheidstafel op te stellen of door een Venndiagram te
tekenen. Maar in het dagelijks leven treft men weinig geformaliseerde redeneringen aan; de
‘echte’ redeneringen worden gepresenteerd in natuurlijke taal. Dit wil niet zeggen dat formele logica nutteloos is in het dagelijks leven, maar wel dat het belangrijk is om behalve aan
formele logica ook aandacht te besteden aan de wijze waarop redeneringen in natuurlijke
taal worden gepresenteerd. We zullen dat hier ook doen en wel in drie stappen:
1. Om te beginnen zullen we aandacht besteden aan een aantal begrippen die van belang
zijn voor de representatie van redeneringen in gewone taal.
2. Als tweede stap gaan we in op het construeren van wat langere redeneringen die in natuurlijke taal moeten worden geformuleerd.
3. Tenslotte besteden we aandacht aan het analyseren van betogende teksten met als doel
daarin redeneringen te herkennen.
1.1

ONTBREKENDE ONDERDELEN

Geformaliseerde argumenten worden verondersteld ‘volledig’ te zijn. Neem bijvoorbeeld de
volgende redenering:
Het regent
Dus: Ik moet een paraplu meenemen.

R
P

Deze redenering is ongeldig, want - zoals een waarheidstafel direct zou laten zien - het is
logisch bezien mogelijk dat de premisse waar is terwijl de conclusie onwaar is. Maar als iemand zou redeneren “Ik moet een paraplu meenemen, want het regent” dan zullen weinigen zeggen dat er een redeneerfout wordt gemaakt, en die weinigen zijn vast logici. Hooguit
zal er worden tegengeworpen dat de spreker toch niet van suiker is, of zal smelten van de
regen. De redenering is in zekere zin dus wel ‘geldig’, maar formeel bezien niet. Eén manier
om dat te verantwoorden is om aan te nemen dat de redenering in de natuurlijke taal onvolledig werd weergegeven. ‘Eigenlijk’ was het een redenering met twee premissen:
1. Het regent.
2. Als het regent moet ik een paraplu meenemen.
Dus: Ik moet een paraplu meenemen.
Deze redenering met twee premissen is geldig, ook als zij wordt geformaliseerd; het is een
‘gewone’ Modus Ponens-redenering. Men zou dus kunnen zeggen dat de eigenlijke redenering geldig is, maar dat zij onvolledig werd weergegeven. Eén van de premissen werd ver71

zwegen, maar als deze verzwegen premisse expliciet wordt gemaakt, kunnen we zien dat de
redenering geldig is. Een geldige redenering met een verzwegen premisse wordt wel met
een Griekse term een enthymema genoemd.
Retorisch bezien is het weglaten van een premisse enkel dan een goede strategie als de verzwegen premisse algemeen aanvaard wordt. Dat je een paraplu moet meenemen als het
regent wordt breed aanvaard, zij het wellicht niet door iedereen. Maar neem nu de volgende
redenering:
Het regent.
Dus: De les begint om negen uur.
Deze redenering klinkt veel minder aannemelijk en dat komt omdat hij enkel geldig kan worden gemaakt door als verzwegen premisse aan te nemen dat de les om negen uur begint als
het regent. Die premisse wordt niet breed aanvaard; de meeste mensen zullen geen verband
zien tussen het feit dat het regent en de begintijd van lessen. Voor wie geen verband ziet, zal
de boven weergegeven redenering niet zozeer een enthymema zijn, maar ‘gewoon’ een ongeldige redenering.
Een retorische strategie die wel wat weg heeft van het gebruiken van een enthymema is om
de toehoorders of de lezers van een redenering zelf de conclusie te laten trekken:
Als het regent neem ik altijd een paraplu mee en gisteren regende het …
Het lijkt dan net alsof er geen conclusie wordt getrokken en dat kan handig zijn als de conclusie potentieel controversieel is. Het publiek zal op basis van de onvolledige redenering
dan toch meer geneigd zijn de controversiële conclusie te aanvaarden:
We moeten ons van misdadigers ontdoen.
Mensen die uit Outopia komen zijn misdadigers.

1.2

SERIËLE ARGUMENTATIE

Vaak is de conclusie van één redenering een premisse van een andere redenering. Als dat
het geval is, spreken we van seriële argumentatie.
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Als een betrouwbare getuige verklaart iets te hebben gezien, dan is het
echt gebeurd.
Johnny is een betrouwbare getuige en hij verklaarde te hebben gezien dat
Heleen op straat spuugde.
Dus: Heleen spuugde op straat.
Wie op straat spuugde moet een GAS-boete krijgen.
Dus: Heleen moet een GAS-boete krijgen.

1.3

PARALLELLE ARGUMENTATIE

Er is sprake van parallelle argumentatie als er meer dan één redenering wordt gegeven om
een conclusie te onderbouwen. De redeneringen hebben dan dezelfde conclusie.
Wie het meest verdient moet de meeste belasting betalen.
Mannen verdienen het meest.
Dus: Mannen moeten de meeste belasting betalen.
De domste mensen moeten de meeste belasting betalen.
Mannen zijn de domste mensen.
Dus: Mannen moeten de meeste belasting betalen.

1.4

CONSTRUCTIE VAN REDENERINGEN

Het komt wel voor dat de argumentatie die tot een conclusie moet leiden enkel bestaat uit
het opsommen van alle (of zelfs niet eens alle) premissen met daarbij de claim dat uit die
premissen (“in het licht van het bovenstaande”) de conclusie volgt. Een voorbeeld dat nog
begrijpelijk is, is het volgende:
1. Alle juristen kunnen lezen.
2. Richard kan niet lezen.
3. Wie rechter wordt moet een jurist zijn.
Dus: Richard wordt geen rechter.
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Het wordt al moeilijker als een premisse wordt verzwegen:
1. Alle juristen kunnen lezen.
2. Richard kan niet lezen.
Dus: Richard wordt geen rechter.
En als er veel premissen zijn kan het een chaos worden:
1. Enkel juristen kunnen advocaten zijn.
2. Valérie is een advocate.
3. Wie niet veel belasting moet betalen, verdient niet veel geld.
4. Wie een universitaire studie heeft afgerond, heeft hard gestudeerd.
5. Wie hard heeft gestudeerd, verdient veel geld.
6. Alle juristen hebben een universitaire studie afgerond.
Dus: Valérie moet veel belasting betalen.
Voor wie er aan mocht twijfelen, bovenstaande redenering is geldig, maar dat is nog niet zo
eenvoudig te doorgronden. Daarom is het nuttig om dergelijke ongestructureerde redeneringen van structuur te voorzien door alle deelredeneringen expliciet te maken, waardoor
duidelijk wordt welke conclusie van welke deelredenering fungeert als premisse voor een
andere deelredenering. Als er dan premissen ‘ontbreken’, wordt duidelijk dat de redenering
ongeldig is, of welke premissen werden verzwegen. (Zie opgave 3d in par. 2.)
Bij een dergelijke reconstructie is het van belang ervoor te zorgen dat alle deelredeneringen
logisch geldig zijn, want alleen dan kan de structuur inzichtelijk worden.

1.5

ENKELE VEELGEBRUIKTE REDENEERVORMEN

Bij het reconstrueren van ingewikkelde redeneringen, al dan niet met verzwegen premissen
of conclusie, is het handig om te beschikken over een lijstje met veelgebruikte geldige redeneervormen. Hieronder volgt zo’n lijstje. Uitleg over de verschillende redeneervormen is te
vinden in de hoofdstukken over propositielogica en syllogismen.
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Modus Ponens:
ALS A dan B
A
Dus B

Noodzakelijke voorwaarde:
ENKEL als A dan B
B
Dus A

Modus Tollens:
ALS A dan B
NIET-B
Dus NIET-A

Transpositie:
ALS A Dan B
Dus Als NIET-B dan NIET-A.

Ontkenning disjunct 1:
A of B
NIET-A
Dus B

Equivalentie 1:
B DAN EN SLECHTS DAN ALS A
B
Dus A

Ontkenning disjunct 2:
A of B
NIET-B
Dus A
ALLE A zijn B
ALLE B zijn C
Dus ALLE A zijn C
SOMMIGE A zijn B / SOMMIGE B zijn A
ALLE B zijn C
Dus SOMMIGE A zijn C

Equivalentie 2:
B DAN EN SLECHTS DAN ALS A
NIET-B
Dus NIET-A
ALLE A zijn B
GEEN B is C / GEEN C is B
Dus GEEN A is C
SOMMIGE A zijn B / SOMMIGE B zijn A
GEEN B is C / GEEN C is B
SOMMIGE A zijn NIET C

2. OEFENINGEN
1. Geef per geval aan welke (zinvolle) conclusie geldig uit de premissen kan worden getrokken. Denk aan mogelijke dubbelzinnigheden in de premissen.
a. Als de verdachte het misdrijf heeft gepleegd, moet hij in Brussel zijn geweest.
De verdachte was niet in Bussel.
b. Als de politieagent zegt dat de verdachte schuldig is, dan is dat zo.
De politieagent verklaarde dat de verdachte het misdrijf heeft gepleegd.
c. Als de politieagent zegt dat de verdachte schuldig is, dan is dat zo.
De politieagent ontkende nadrukkelijk dat de verdachte het misdrijf heeft gepleegd.
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2. Welke premisse is nodig om de conclusie uit de (aangevulde) premissen te laten volgen?
Kies daarbij de meest aannemelijke aanvulling (hoe vaag dat ook gedefinieerd is).
a. De verdachte is geen metser.
Dus de verdachte heeft de moord niet gepleegd.
b. Enkel als er een geldige overeenkomst was, is Jean aansprakelijk voor de schade.
Dus Jean is niet aansprakelijk voor de schade.
c. Enkel als er een geldige overeenkomst was, is Jean aansprakelijk voor de schade.
Dus Jean is aansprakelijk voor de schade.
(PAS OP: deze is moeilijk)
d. Alle rechters zijn juristen.
Dus geen rechter verdient goed.
e. Alle rechters zijn juristen.
Dus niemand die goed verdient is een rechter.

3. De volgende redeneringen bestaan uit meer stappen en bij één of meer van die stappen
ontbreekt een premisse. Vul de redenering aan als in het volgende voorbeeld.
Albertine heeft geen pandrecht.
Dus Albertine heeft geen zekerheidsrecht.
Wie geen zekerheidsrecht heeft, loopt een financieel risico.
Dus Albertine loopt een financieel risico.
Albertine heeft geen pandrecht.
Wie een zekerheidsrecht heeft, heeft een pandrecht
(niet waar, overigens, althans niet in de benodigde interpretatie; leg dit uit).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Dus Albertine heeft geen zekerheidsrecht.
Wie geen zekerheidsrecht heeft, loopt een financieel risico.
-------------------------------------------------------------------------------Dus Albertine loopt een financieel risico.
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In de volgende opgaven is de volgorde van de proposities soms door elkaar gegooid.
a. Of de gemeente was niet bevoegd, of de vergunning is geldig verleend.
Marie mag haar huis bouwen.
De vergunning is dus geldig verleend.
b. Wie geen onrechtmatige daad pleegde, heeft rechtmatig gehandeld.
Wie een onrechtmatige daad pleegt, is aansprakelijk voor de schade.
Dus Henry heeft rechtmatig gehandeld.
c. Jean had geen rechtvaardigingsgrond.
Dus de rechter zal hem veroordelen.
(NB deze kan heel gemakkelijk worden opgelost, maar dan is de enkele verzwegen
premisse minder aannemelijk. Gevraagd wordt de ingewikkelde analyse met meer,
maar aannemelijke, verzwegen premissen.)
d. Laat zien dat onderstaande redenering, die eerder als voorbeeld werd gebruikt, mits
juist gereconstrueerd geldig is.
Enkel juristen kunnen advocaten zijn.
Valérie is een advocate.
Wie niet veel belasting moet betalen, verdient niet veel geld.
Wie een universitaire studie heeft afgerond, heeft hard gestudeerd.
Wie hard heeft gestudeerd, verdient veel geld.
Alle juristen hebben een universitaire studie afgerond.
Dus: Valérie moet veel belasting betalen.

4. Geef voor de volgende redeneringen aan of er sprake is van seriële of parallelle argumentatie, of een combinatie van beide. Let er op dat bepaalde premissen of tussenconclusies
verzwegen kunnen zijn.
a. Roken moet verboden worden, want het is ongezond. Bovendien kost roken de samenleving veel geld.
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b. Roken moet verboden worden, want het is ongezond. En wat ongezond is maakt ongelukkig.
c. De indexering van de lonen maakt dat de lonen in België hoger zijn dan die in de buurlanden. Bedrijven gaan daarom naar het buitenland en jobs gaan verloren. Daarom
moet de loonindexering worden afgeschaft.
d. De loonindexering moet worden gehandhaafd, want daardoor blijft de koopkracht van
de mensen gehandhaafd als er inflatie is. Bovendien zorgt de loonindexering ervoor
dat er een zekere gelijkheid wordt gehandhaafd tussen mensen die voor hun inkomen
moeten werken en mensen die leven van hun vermogen.
e. Iets mag enkel worden verboden als het andere mensen benadeelt. Dat vloeit voort uit
de liberale grondslagen van onze rechtsstaat. Daarom moet roken niet worden verboden. Daar komt bij dat een rookverbod een uiting van paternalisme zou zijn.

3. HET BEKRITISEREN VAN REDENERINGEN
3.1

HERHALING

In een redenering worden één of meer argumenten aangevoerd ter ondersteuning van een
bepaalde conclusie. We hebben gemakshalve aangenomen dat een redenering precies één
conclusie heeft. Zonder conclusie is er geen redenering, zij het dat het soms mogelijk is een
‘verzwegen’ conclusie te reconstrueren. Als er meer dan één conclusie is, nemen we aan dat
er precies evenveel redeneringen zijn als conclusies. Eén bepaalde premisse kan dan eventueel functioneren binnen meer dan één redenering:
Pierre was gisteren in Genk (1,2)
Je kunt niet tegelijk in Genk en in Antwerpen zijn. (1)
Als je in Genk bent, ben je in Limburg (2)
Pierre was gisteren dus niet in Antwerpen. (1)
Pierre was gisteren dus in Limburg. (2)
Een redenering is ‘in orde’ als alle proposities die erin voor komen waar zijn en als de conclusie uit de premissen volgt. Technisch heet zo’n redenering ‘deugdelijk’ te zijn. Een redenering waar iets mis mee is, is ondeugdelijk en er zijn twee redenen waarom een redenering
ondeugdelijk kan zijn. De ene reden is dat de conclusie niet uit de premissen volgt; de redenering is dan ongeldig.
De tweede reden is dat één of meer van de premissen van de redenering onwaar zijn. Voor
dat geval bestaat in de logica geen technische term, want de waarheid van proposities is
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geen onderwerp waar de logica zich mee bezig houdt. Maar in het vervolg is het wel handig
om een term te hebben voor redeneringen waarvan één of meer van de premissen onwaar
zijn. We zullen zo’n redenering ‘ongefundeerd’ noemen.

Redeneringen

Deugdelijk

Ondeugdelijk

Ongefundeerd

Ongeldig

Zowel wanneer de redenering ongeldig is, als wanneer hij ongefundeerd is, valt er logisch
bezien niets te zeggen over de waarheid van de conclusie. Enkel als een redenering deugdelijk is, weten we dat de conclusie waar moet zijn.

3.2

DE ROL VAN ‘VERZWEGEN’ PREMISSEN

Het onderscheid tussen de vraag of een redenering geldig is en de vraag of alle premissen
waar zijn is eenvoudig te maken binnen de formele logica. Deze logica heeft de beschikking
over testjes, zoals waarheidstafels, Venndiagrammen en regels voor syllogismen, die leiden
tot eenduidige antwoorden op de vraag of een redenering geldig is. De vraag of een redenering gefundeerd is, speelt in de formele logica geen rol.
Zodra we overstappen van de formele logica naar redeneringen in de gewone taal wordt het
onderscheid tussen geldigheid en gefundeerdheid opeens een stuk minder helder, en dat
geldt zeker als we de mogelijkheid open laten dat bepaalde onderdelen van een redenering
verzwegen werden. Laten we ter illustratie enkele gevallen bekijken.
Ongedierte moet worden uitgeroeid.
Luilakken zijn ongedierte.
DUS: …
Deze redenering met een verzwegen conclusie suggereert sterk dat de conclusie moet zijn
dat luilakken moeten worden uitgeroeid en met die conclusie zou de redenering geldig zijn.
Maar als de conclusie zou luiden dat alles dat moet worden uitgeroeid een luilak is, dan is de
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redenering niet geldig. De geldigheid van de aangevulde redenering hangt dus af van de invulling die wordt gegeven aan de conclusie. We zullen later nog zien dat als redeneringen
moeten worden aangevuld, het een goede strategie is de aanvullingen zo te kiezen dat het
resultaat geldig is.
Een ander voorbeeld:
Enkel juristen kunnen rechter worden.

RJ

Stefanie is een jurist(e).

SJ

Dus Stefanie kan rechter worden.

SR

Eerst iets over de formalisering. In de eerste premisse wordt R (en dus niet J) gekozen als
antecedent, omdat het gaat om een noodzakelijke voorwaarde (zie par. II.3.8).
In de tweede premisse wordt geïllustreerd hoe het mogelijk is om in de taal van de propositielogica uit te drukken dat iemand (Stefanie) lid is van een bepaalde klasse (juristen). De
geformaliseerde zin kan worden gelezen als ‘Als iemand Stefanie is, dan is die persoon een
jurist’.
De redenering zoals die is geformaliseerd is ongeldig. (Controleer dat zo nodig met behulp
van een waarheidstafel.) Maar was het echt nodig om de redenering op deze manier te formaliseren? Er zijn twee alternatieve formaliseringen mogelijk en het is leerzaam om beide te
bekijken. Het eerste alternatief houdt in dat de eerste premisse niet wordt geïnterpreteerd
als enkel een noodzakelijke voorwaarde, maar als een noodzakelijke en voldoende voorwaarde. Het zijn van jurist is noodzakelijk, maar ook voldoende voor het kunnen worden
van rechter. De premisse zou dan moeten worden geformaliseerd met behulp van de equivalentie-operator: R  J. We krijgen dan de volgende geldige redenering:
RJ
SJ
Dus: S  R
Het tweede alternatief is wat minder elegant, maar is belangrijk omdat het illustreert hoe
iedere redenering kan worden omgevormd tot een geldige redenering, enkel door het toevoegen van een premisse, die – zo zou men kunnen verdedigen – was verzwegen. De toe te
voegen premisse houdt in dat de reeds bestaande premissen tezamen de conclusie impliceren. Deze extra premisse is hieronder vet aangegeven.
RJ
SJ
((R  J) & (S  J))  (S  R)
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Dus: S  R
Dat deze premisse verzwegen was zou men als volgt kunnen beredeneren. Iemand die de
twee oorspronkelijke premissen aanvoerde teneinde de conclusie te betogen moet wel van
mening zijn geweest dat die twee oorspronkelijke premissen de conclusie impliceerden,
want anders was hij niet oprecht. Blijkbaar aanvaardde hij dus de verzwegen premisse. En
uit het feit dat hij het niet nodig vond om de verzwegen premisse expliciet te formuleren
moeten we opmaken dat hij dacht dat het auditorium voor wie de redenering was bedoeld
de premisse ook zou accepteren. Door de verzwegen premisse toe te voegen aan de expliciet geformuleerde premissen maken we dus eigenlijk enkel maar expliciet wat impliciet
werd verondersteld.
Misschien heeft bovenstaand betoog waarom de ontbrekende premisse inderdaad verzwegen was, wel enige aantrekkingskracht. Maar er is ook een risico aan verbonden. Stel dat
iemand betoogt dat de les om 9 uur begint omdat het regent. Is dat een geldige redenering?
Hij kan in ieder geval geldig worden gemaakt door de premisse toe te voegen dat de les om 9
uur begint als het regent. Maar je kunt op dezelfde manier logisch geldig betogen dat de les
om 10 uur begint, enkel door de premisse toe te voegen dat de les om 10 uur begint als het
regent. Je kunt zelfs betogen dat de les niet om 9 uur begint, door de premisse toe te voegen
dat de les niet om 9 uur begin als het regent.
Het toevoegen van ‘verzwegen’ premissen is als een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant
maakt deze werkwijze het mogelijk om traditionele deductieve logica te gebruiken om redeneringen in de gewone taal op hun geldigheid te beoordelen. In werkelijkheid worden lang
niet alle premissen expliciet genoemd en dan lijken de meeste redeneringen ongeldig. Door
de ‘verzwegen’ premissen toe te voegen kan duidelijk worden gemaakt waarom de redeneringen toch geldig waren.
Maar door de juiste premissen toe te voegen kan elke redenering geldig worden gemaakt en
dan verliest de logica schijnbaar zijn nut als instrument om redeneringen op hun geldigheid
te toetsen. Een ongeldige redenering is dan niet anders dan een onvolledige redenering die
enkel nog maar hoeft te worden aangevuld met de juiste verzwegen premisse om de geldigheid duidelijk te maken.
3.3

DE (BEPERKTE) ROL VAN DE LOGICA

Als een redenering nauwkeurig is afgebakend, zodat precies duidelijk is wat de conclusie is
en wat de premissen zijn, dan kan de logica aangeven of de redenering geldig is. Maar als
een redenering niet zo precies afgebakend is, is dat niet mogelijk. Maar ook dan is er nog
een rol voor de logica, zij het een beperkte.
We hebben gezien dat elke redenering kan worden getransformeerd in een geldige redenering door maar de juiste ‘verzwegen’ premisse toe te voegen. Welnu, als dat enkel mogelijk
is door een premisse toe te voegen die niet aannemelijk is, is er in ieder geval een probleem
met de redenering. Of we weigeren die onaannemelijke premisse toe te voegen en dan blijft
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de redenering ongeldig. Of we voegen wel die premisse toe om de redenering geldig te maken, maar dan heeft de redenering waarschijnlijk een onware premisse en is de redenering
ongefundeerd. Het is dan van tweeën één: de redenering is ongeldig of hij is ongefundeerd.
Maar hoe dan ook, de redenering is niet deugdelijk en hij rechtvaardigt de conclusie dus
niet.
De rol van de logica in deze procedure is om vast te stellen welke aanvullende premisse
eventueel nodig is om de conclusie geldig te kunnen trekken. Zo kunnen we zien welke premisse moet worden aanvaard en als die premisse onaanvaardbaar is, is de redenering ondeugdelijk.

4. OEFENINGEN
Geef voor elke van de volgende redeneringen gemotiveerd aan of de redenering deugdelijk
is.
1. De zon schijnt, dus ik ben opgewekt.
2. Er is geen overtuigend bewijs tegen haar, dus de verdachte is onschuldig.
3. Ik zal wel een onvoldoende hebben, want om het tentamen te halen moet je alle vragen
goed hebben.
4. De regel moet extensief worden uitgelegd, want dat past bij de bedoeling van de wetgever.
5. De regel moet restrictief worden uitgelegd, want hij maakt een uitzondering op een belangrijk rechtsbeginsel.

5. SERIËLE EN PARALLELLE ARGUMENTATIE
Neem de volgende redenering:
Als een brouwbare getuige verklaart dat de verdachte de misdaad heeft gepleegd, dan heeft de verdachte de misdaad gepleegd.
Er is geen betrouwbare getuige die verklaart dat de verdachte de misdaad
heeft gepleegd.
Dus de verdachte heeft de misdaad niet gepleegd.
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Als de verdachte de misdaad niet heeft gepleegd, moet hij worden vrijgesproken.
Dus de verdachte moet worden vrijgesproken.
De eerste redeneerstap is ongeldig, want hij berust op het interpreteren van een voldoende
voorwaarde als een noodzakelijke voorwaarde. (Ga dit na.) Volgt daar nu uit dat de conclusie
onjuist is? Nee, dat volgt niet en wel om twee redenen (eigenlijk twee keer dezelfde reden):
1. Ook de conclusie van een ongeldige redenering kan waar zijn. De ongeldigheid wil enkel zeggen dat de conclusie niet uit de premissen volgt.
2. De ongeldigheid van de eerste deelredenering maakt nog niet dat de eerste premisse
van de tweede deelredenering onwaar is. Die tweede deelredenering kan dus nog heel
goed deugdelijk zijn.
Meer in het algemeen geldt dat als er sprake is van seriële argumentatie, dat wil zeggen als
de redenering bestaat uit een keten van stappen die op elkaar voortbouwen, een gebrek aan
het begin van de keten minder ernstig is voor de conclusie dan een gebrek aan het einde. De
redenering als geheel is weliswaar ondeugdelijk, maar de implicaties die dat heeft voor de
waarheid van de conclusie zijn kleiner naarmate het gebrek meer aan het begin van de keten
zit. Elke stap in de keten bevat namelijk premissen die waar kunnen zijn, ook al volgen ze
niet uit het eerdere deel van de keten. Naarmate er meer stappen zijn waarin een gebrek
eerder in de keten kan worden ‘goedgemaakt’, des te groter is de kans dat de conclusie waar
is. Maar let op: het gebrek kan enkel worden goed gemaakt in de zin dat de conclusie toch
waar is, al was een redeneerstap ongeldig of een premisse onwaar. De redenering als geheel
kan nooit meer geldig worden gemaakt als er aan het begin een ongeldige stap zat.
Bij parallelle argumentatie kan een gebrek in de geldigheid echt worden hersteld. Neem de
volgende complexe redenering:
Als een betrouwbare getuige verklaarde dat de verdachte een misdaad pleegde, dan pleegde verdachte die misdaad.
Een onbetrouwbare getuige verklaarde dat V de moord pleegde.
Dus V pleegde de moord.
Als V de moord pleegde, moet hij veroordeeld worden.
Dus V moet veroordeeld worden.
Een betrouwbare getuige verklaarde dat V de overval pleegde.
Dus V pleegde de overval.
Als V de overval pleegde, moet hij worden veroordeeld.
Dus V moet veroordeeld worden.
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De eerste stap van het eerste deel van de redenering is ongeldig. Daarom volgt de conclusie
dat V moet worden veroordeeld niet op grond van het eerste deel van de redenering.
Die conclusie volgt wel op grond van het tweede deel van de redenering.
Dit wil zeggen dat de conclusie waar moet zijn als alle premissen waar zijn. De ongeldigheid
van het eerste deel van de redenering doet daar niet aan af. Hier herstelt het tweede deel
van de redenering dus het gebrek van het eerste deel.
Wat betekent dit voor het bekritiseren van seriële en parallelle argumentatie? Bij seriële
argumentatie hoeft maar een enkele stap van de redenering ongeldig te zijn om de redenering als geheel ongeldig te maken. De conclusie volgt dan niet uit de premissen. En er is maar
één onware premisse nodig om te betogen dat de redenering ondeugdelijk is en dat er geen
garantie is voor de waarheid van de conclusie.
Bij parallelle argumentatie bestaat de redenering uit twee of meer takken die tot dezelfde
conclusie leiden. Er hoeft maar één van die takken geldig te zijn, wil de conclusie uit de
premissen volgen. Om te betogen dat de conclusie niet volgt uit de premissen moet dus
worden aangetoond dat alle takken van de redenering ongeldig zijn. Analoog moeten alle
takken een onware premisse bevatten, wil de redenering op die grond ondeugdelijk zijn.
Vanzelfsprekend is ook een combinatie mogelijk: een parallelle redenering is ook ondeugdelijk als de ene tak ongeldig is en de andere ongefundeerd.
6. SAMENGESTELDE ARGUMENTEN
Soms lijkt het of er meer dan één argument voor een conclusie wordt aangevoerd, terwijl
het toch maar om één argument gaat. Stel dat een procureur des Konings wil betogen dat
een verdachte een straf moet worden opgelegd. Daartoe moet hij aannemelijk maken dat de
verdachte een bepaald feit heeft gepleegd, dat dit feit strafbaar is en dat er geen redenen
zijn om in dit geval geen straf op te leggen. Hij moet dus drie dingen bewijzen, maar dat zijn
geen afzonderlijke redenen waarom de verdachte strafbaar is. Als het afzonderlijke redenen
waren, zou het wegvallen van één of zelfs twee van de redenen de steun voor de conclusie
niet volledig wegnemen: er zouden nog steeds twee respectievelijk één argument(en) overblijven. Maar de dingen die de procureur moet bewijzen zijn cumulatieve vereisten voor
strafbaarheid. Elk daarvan is op zich beschouwd een noodzakelijke voorwaarde en tezamen
vormen de drie voorwaarden een voldoende voorwaarde.
In een dergelijk geval, waarin er twee of meer redenen nodig zijn die tezamen de conclusie
maar eenmaal ondersteunen, spreken we van een samengesteld argument. Een samengesteld argument kan al worden weerlegd door maar één van de samenstellende onderdelen
te ontkrachten. Als bijvoorbeeld diefstal strafbaar is en Gerard geen beroep kan doen op een
strafuitsluitingsgrond, is Gerard nog steeds niet strafbaar als hij de diefstal niet heeft gepleegd.
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7. Oefeningen
1. Geef gemotiveerd aan of de volgende redeneringen deugdelijk zijn. Vul waar nodig de
premissen aan.
a. De overdracht van het huis door A aan B is ongeldig. Daarom is C geen eigenaar van
het huis, want B is nooit eigenaar geworden.
b. Het bouwbedrijf mag de parkeerplaats niet aanleggen, want het heeft geen geldige
vergunning. De vergunning die het twee jaar gelden van de gemeente kreeg werd immers in strijd met de wet verleend.
c. Bernard heeft over een jaar genoeg geld om het huis te kopen. Hij heeft immers een
lot gekocht voor de loterij en de hoofdprijs valt deze maand nog. Bovendien zal zijn rijke tante binnen een jaar overlijden en Bernard is de enige erfgenaam.

2. Lees onderstaande tekst uit het Rechtskundig Weekblad en beantwoord de vragen die er
onder staan.
met dank aan Peter Schollen, die zo vriendelijk was mij deze tekst ter beschikking te stellen
- JH

KANTTEKENING ALLEEN GROENE KIKKERS MOGEN OVERSTEKEN... OVER HET BEGRIP «ADMINISTRATIEVE OVERHEID» IN DE WET OPENBAARHEID BESTUURSHANDELINGEN
Recentelijk werd in dit tijdschrift een arrest gepubliceerd waarin het Hof van Cassatie zegt dat de
onmogelijkheid een beroep tot nietigverklaring in te stellen bij de Raad van State tegen een beslissing van een belastingsdirecteur, tot gevolg heeft dat die directeur geen administratieve overheid is
in de zin van de wet openbaarheid bestuurshandelingen van 11 april 1994, die inderdaad alléén
van toepassing is op «administratieve overheden in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State» (het had evengoed kunnen gaan om de formele motiveringsplichtwet
van 29 juli 1991, die dezelfde werkingssfeer hanteert) (Cass. 23 oktober 2000, R.W. 2002-03, 182).
Dit noopt toch tot enige reactie. Het Hof laat zich hier immers betrappen op een redeneerfout van
formaat, in de trant van: «Alleen groene kikkers mogen oversteken. Ik mag niet oversteken. Dus, ik
ben geen kikker...» In het voorbeeld voelt u meteen waar het misloopt: ik had tenslotte ook een
bruine kikker kunnen zijn.
Zo ook is een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen een administratieve beslissing
niet alleen slechts mogelijk op voorwaarde dat het om een beslissing van een administratieve overheid gaat, maar ook in zoverre daartegen geen beroep openstaat bij de gewone hoven en rechtbanken. Dat er tegen een beslissing géén beroep openstaat bij de Raad van State, kán er dus op wij-
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zen dat de instantie die ze genomen heeft geen administratieve overheid is, maar dat is niet noodzakelijk zo. Het is immers evengoed mogelijk dat de beslissende instantie wel degelijk een administratieve overheid was, maar dat haar beslissing niet «administratief» was, of dat er tegen de wel
degelijk administratieve beslissing van die wel degelijk administratieve overheid reeds elders in
een rechtsmiddel is voorzien, zoals te dezen het geval was.
Uit het ontbreken van een beroep bij de Raad van State kunnen dus geen conclusies worden getrokken met betrekking tot het al dan niet administratief karakter van de overheid. Daartoe had het
Hof die overheid moeten toetsen aan de definitie van «administratieve overheid», bijvoorbeeld zoals die is ontwikkeld in de rechtspraak van de Raad van State.
P. Schollen en P. Van Orshoven K.U. Leuven (Rechtskundig Weekblad 2002-2003, nr. 25, blz.

998/9).
a. De auteurs betogen dat er een fout zit in de redenering van het Hof van Cassatie. Gaat
het om ongeldigheid of om een onware premisse?
b. De auteurs gebruiken een voorbeeld om te laten zien wat er fout gaat in de redenering
van het Hof van Cassatie. Waarom is dat een geschikte manier om een redeneerfout
aan te tonen?
c. Formaliseer de redenering van het Hof van Cassatie in de taal van de propositielogica.
Vul indien nodig de premissen aan.
d. Is de aldus geformaliseerde redenering geldig? (Maak een waarheidstafel.)
f. Formaliseer de redenering van de twee auteurs in de taal van de propositielogica.
g. Is de aldus geformaliseerde redenering geldig? (Maak een waarheidstafel.)
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V.

HET SCHRIJVEN VAN BETOGENDE TEKSTEN

1. INLEIDING
Eén praktische toepassing van de logica is dat logica kan helpen bij het schrijven van betogende teksten. Een betogende tekst is in wezen een lange redenering, die eventueel op een
aantal plaatsen is ‘opgesierd’ met een inleiding, voorbeelden, opmerkingen terzijde, en samenvattingen. Als het betoog goed is opgebouwd, heeft het een dwingende argumentatiestructuur. Er zijn één of meer conclusies en die conclusies volgen uit redeneringen die, al dan
niet met verzwegen premissen, in de tekst zijn weergegeven.
De retorische structuur van de tekst hoeft de logische structuur niet perse te volgen. Logisch
bezien komt de conclusie van een betoog aan het einde van de redenering, maar het kan
nuttig zijn om de in een tekst te beantwoorden vraag en het antwoord dat nog zal worden
beargumenteerd al in het begin aan te geven. Het kan zelfs nuttig zijn om de grote lijnen van
de redenering(en) al in het begin aan te geven. Dat maakt het namelijk eenvoudiger voor de
lezer om de vaak gedetailleerde argumentatie te volgen. Maar deze retorische aanpassingen
zijn pas mogelijk als de argumentatiestructuur helder is.
Eén manier om een betoog een heldere argumentatiestructuur te geven is om die structuur
voorafgaand aan het schrijven van de echte tekst op papier te zetten. Een hulpmiddel daarbij is het gebruiken van de taal van de propositielogica, want het gebruik daarvan maakt het
mogelijk te controleren of er redeneerstappen werden overgeslagen.
2. EEN VOORBEELD
Een eenvoudig voorbeeld, dat al eerder aan de orde kwam, is het volgende. Een procureur
des Konings wil betogen dat een verdachte een straf moet worden opgelegd. Daartoe moet
hij aannemelijk maken dat de verdachte een bepaald feit heeft gepleegd, dat dit feit strafbaar is en dat er geen redenen zijn om in dit geval geen straf op te leggen. Deze redenering
heeft de volgende structuur:
(A & B & ~C)  S
A
B
~C
-------------------S
Hierbij zijn de volgende afkortingen gebruikt:
A: Verdachte heeft een bepaald feit gepleegd.
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B: Dit feit is strafbaar.
C: Er is een strafuitsluitingsgrond.
S: Aan verdachte moet een straf worden opgelegd.
Zoals het betoog tot nog toe werd weergegeven zijn er vier premissen, te weten A, B, ~C en
(A & B & ~C)  S (de regel). Voor de eerste twee van deze premissen moeten nadere argumenten worden aangevoerd.24 Voor de propositie dat de verdachte een bepaald feit heeft
gepleegd kan dat bijvoorbeeld bestaan uit een bekentenis van de verdachte en een getuigenverklaring. Voor de propositie dat het feit strafbaar is kan een beroep worden gedaan op
de strafwet.
Laten we om de structuur van het betoog wat uit te breiden daarom drie proposities toevoegen:
D: Een getuige verklaarde dat verdachte het feit heeft gepleegd.
E: De verdachte heeft het feit bekend.
F: De strafwet verklaart het feit strafbaar.
Om deze proposities relevant te laten zijn, zijn aanvullende premissen nodig. Die zijn hieronder aangegeven:
DA
D
-------A
EA
E
------A

24

Het is minder eenvoudig argumenten aan te voeren voor de derde premisse, omdat deze negatief is geformuleerd. Daarom hoeft dat in beginsel ook niet. In het Latijn is daar zelfs een vaste uitdrukking voor: negativa non sunt probanda. In praktijk wordt de problematiek rond argumentatie met betrekking tot negatieve
voorwaarden opgelost via een omdraaiing van de bewijslast. Wie een beroep wil doen op een strafuitsluitingsgrond moet zelf aannemelijk maken dat er wel sprake is van een strafuitsluitingsgrond.
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FB
F
------B

De structuur van de argumentatie als geheel kan dan als volgt worden weergegeven 25:

D
A
E

F

B

S

~C

De schuine pijlen van D en E naar A staan voor parallelle argumentatie. De combinatie door
middel van rechte lijnen van A, B en ~C tot gezamenlijk één argument voor D staat voor samengestelde argumentatie.
3. OEFENINGEN
1. Geef de structuur van de volgende redenering weer in een schema zoals hierboven:
Eiser heeft geen recht op schadevergoeding. Om te beginnen heeft hij geen vordering op
grond van onrechtmatige daad, omdat zijn schade niet valt onder de bescherming van artikel 1382 BW. Bovendien is er geen recht op schadevergoeding op grond van een overeenkomst, omdat de afspraak tussen eiser en gedaagde niet gericht was op het doen ontstaan van rechtens afdwingbare verbintenissen en ook omdat gedaagde toen zij de afspraak maakte kenbaar niet wist wat zij deed.

25

De materiële implicaties worden in het overzicht weggelaten om het geheel wat inzichtelijker te maken. Zie
ook hoofdstuk VI, paragraaf 1.4 over het onderscheid tussen argumenten en redeneringen.
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2a.

Geef een voorbeeld van seriële argumentatie die leidt tot de conclusie dat eiseres
geen recht heeft op een bouwvergunning.

2b.

Geef een voorbeeld van samengestelde argumentatie die leidt tot de conclusie dat
eiseres geen recht heeft op een bouwvergunning.

2c.

Geef een voorbeeld van parallelle argumentatie die leidt tot de conclusie dat eiseres
geen recht heeft op een bouwvergunning.

3.

Een handige richtlijn bij het opstellen van een betoog is dat men net zo lang argumenten geeft voor de premissen van het betoog, tot de nieuwe premissen algemeen aanvaard worden. De structuur van de argumentatie wordt dan een soort piramide waar
net zo lang lagen aan de onderkant worden toegevoegd totdat het fundament algemeen aanvaard wordt.
a. Beargumenteer waarom de doodstraf wel/niet opnieuw zou moeten worden ingevoerd en ga net zo lang door met het geven van argumenten voor argumenten totdat u een bodem heeft bereikt waarvan u redelijkerwijs kunt aannemen dat die
door iedereen wordt aanvaard.
b. Formaliseer de structuur van de door u gemaakte redenering in de taal van de propositielogica.
c. Maak een schema van de argumentatie.

NB Dit is een moeilijke opgave, maar u zou dit wel moeten kunnen. Investeer tijd in het bedenken van argumenten. Maak u er vooral niet van af, want dit is de oefening waarin de
overgang van de theorie van de logica naar het schrijven van een masterscriptie wordt gemaakt. Een belangrijke reden waarom sommige studenten tegen problemen aanlopen bij
het maken van hun masterscriptie is omdat ze geen zicht hebben op de structuur van het
betoog dat ze willen schrijven. Deze oefening gaat daar precies op in en is moeilijk om precies dezelfde reden waarom het maken van een masterscriptie moeilijk kan zijn.
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VI. HET ANALYSEREN VAN BETOGENDE TEKSTEN
De redeneringen waarmee juristen beroepshalve te maken krijgen zijn veelal ingebed in wat
langere teksten waarin de redeneringen enigszins verborgen voorkomen. Het kan dan ook
moeite kosten om de argumentatieve inhoud uit zo’n tekst te destilleren. De logica kan
daarbij behulpzaam zijn: de argumentatieve inhoud van een tekst is geheel doorzichtig als de
redeneringen die in de tekst voorkomen en hun onderlinge relatie geformaliseerd zijn in de
taal van de logica, bijvoorbeeld van de propositielogica. Het resultaat is dan bij voorkeur een
logisch geldige redenering en om dat resultaat te bereiken zal het haast altijd nodig zijn om
premissen en tussenconclusies aan te vullen, c.q. expliciet te maken. In de oefeningen hierboven hebben we al gezien dat dit niet altijd even eenvoudig is, maar die oefeningen betroffen toch nog relatief eenvoudige teksten. In het ‘echte’ leven is het soms nog moeilijker.
Maar het is goed te bedenken dat die ingewikkeldheid niet wordt veroorzaakt door de logica, maar dat de logica enkel maar laat zien hoe ingewikkeld echte redeneringen zijn.
1. EEN VOORBEELDANALYSE
Hieronder treft u een tekst aan van de Nederlandse strafrechtgeleerde A.A.G. Peter. Deze
tekst wordt bij wijze van voorbeeld geanalyseerd op zijn logische structuur. De nummering
van de regels is toegevoegd.

1.

6.

11.

16.

21.

A.A.G. Peter: Het rechtskarakter van het strafrecht (fragment)
Functie en betekenis van beginselen, hun eigenschappen, en wijze waarop zij in strafrechtstoepassing meespelen, wil ik als volgt aanduiden.
De betekenis en functie van de beginselen van het strafrecht is een afgeleide, namelijk
afgeleid van de specifieke maatschappelijke functie van het recht. Het recht vervult zeker meerdere functies in de maatschappij en het zou betrekkelijk willekeurig kunnen
lijken er één als de meest specifieke uit te zonderen. Toch meen ik dit hier, zonder veel
verdere omhaal van woorden, te kunnen doen. Ik geloof namelijk dat juristen en nietjuristen het erover eens kunnen zijn dat een rechtsorde, niet zo maar orde is, maar
juridisch genormeerde orde: dat wil zeggen dat recht niet orde zelf is, maar een eigenschap van orde, welke deze laatste kan hebben maar ook kan missen. De specifieke
functie van het recht als gedifferentieerd maatschappelijk instituut kan dan worden
gezien in het normeren van orde. Hieruit volgt tevens dat het recht kritisch staat ten
opzichte van orde: het kan deze legitimeren als rechtsorde; het kan deze ook diskwalificeren als onrechtmatig. Ook geloof ik dat er een vrij grote overeenstemming onder
juristen en niet-juristen zal bestaan over de richting waarin een rechtsorde door het
recht zal dienen te worden genormeerd. Deze richting zal toch bepaald dienen te zijn
door het postulaat dat maatschappelijke orde nooit zodanig mag zijn dat de situatie
van hen die er onder zijn geplaatst door henzelf als onmenselijk wordt ervaren. Hieruit
volgt dat het recht in zijn functie van normering van orde niet onpartijdig kan zijn: het
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26.

31.

32.

1.1

zal aan de kant moeten staan van de machtelozen, van de onder gezag gestelden, van
hen die het meest dreigen in verdrukking te komen. Toegepast op de strafrechtspleging meen ik, dat de betekenis van rechtsbeginselen bestaat in normering van de door
de staat in wetgeving, politie en andere officiële acties gestelde orde ter bescherming
van de mensen die hiervan het onmiddellijk voorwerp zijn. Zij constitueren zo de
rechtmatigheidscriteria voor de strafrechtelijke ordenings-, controle-, en misdaadbestrijdingsactiviteiten van de staat. Deze eenzijdige gerichtheid van rechtsbeginselen in
het strafrecht, namelijk hun beschermingsfunctie tegen de staat, wordt gemakkelijk
miskend. Het schuldbeginsel bijvoorbeeld kan licht worden misverstaan als inhoudende dat in geval van schuld gestraft moet worden, terwijl de beschermingsgedachte ervan slechts inhoudt dat er alleen gestraft mag worden als er schuld is. Evenzo bestaat
er wel eens het misverstand dat het legaliteitsbeginsel zich ertegen zou verzetten dat
de rechter de strafbaarheid zou ontkennen op grond van buitenwettelijke strafuitsluitingsgronden, of dat dit op te grote schaal zou gebeuren, omdat anders de rechtszekerheid zou worden aangetast, terwijl zoiets toch helemaal ligt in de lijn van het legaliteitsbeginsel, namelijk beperking van strafbaarheid, en rechtszekerheid ten behoeve
van eventuele verdachten.
OVERWEGINGEN VOORAF

Het eerste wat gedaan moet worden als men een tekst als de bovenstaande vanuit een redeneerperspectief wil analyseren is het identificeren wat de conclusie is van het betoog. Dat
leidt direct al tot complicaties, want vaak:
1. maakt een auteur niet duidelijk wat de uiteindelijke conclusie is, of zelfs dat het om
een betoog gaat;
2. bevat een tekst onderdelen die niet in een betoog passen, zoals voorbeelden of opmerkingen terzijde, zonder dat de auteur aangeeft dat het om dat soort ‘zijpaden’
gaat;
3. bevat een tekst twee of meer ‘eindconclusies’ en gaat het dus om meer dan één betoog.
Al deze complicaties worden vaak nog verergerd doordat de tekst verzwegen premissen of
(tussen)conclusies bevat. Soms wordt zelfs de eindconclusie niet expliciet genoemd, maar
enkel gesuggereerd.
Hoe kom je deze complicaties te boven? Daar is geen eenvoudige formule voor te geven.
Eigenlijk is er weinig meer te doen dan het grondig lezen en proberen te begrijpen van de
tekst. Het in gedachten houden van de genoemde complicaties kan daarbij helpen, maar
verhindert niet dat de complicaties het moeilijk maken om de logische structuur te ontdekken.
Toch klinkt dit dramatischer dan het is. Het proberen om logische structuur te ontdekken en
het proberen om een betogende tekst goed te begrijpen hangen nauw met elkaar samen.
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Het ontdekken van de logische structuur is geen extra opgave naast het proberen te begrijpen van de tekst, maar een belangrijk aspect daarvan. Het is dus geen ‘extra’ werk. Sterker
nog, het logica-aspect van het begrijpen biedt de lezer een test om na te gaan of hij de tekst
goed begrepen heeft. Als de lezer er moeite mee heeft om de logische structuur van een
betogende tekst te ontdekken, kan dat (tenminste) twee oorzaken hebben. Het is mogelijk
dat de tekst warrig is geschreven. Dat komt jammer genoeg vaak voor. Of het kan zijn dat de
lezer nog niet grondig genoeg heeft gelezen. In dat laatste geval helpt de logica om een betogende tekst beter te lezen. En tenslotte geldt – maar dat is aan het begin een schrale
troost – dat het ontdekken van logische structuur steeds eenvoudiger wordt naarmate je
meer teksten hebt geanalyseerd.
1.2

IDENTIFICEREN VAN DE HOOFDCONCLUSIE

De eerste stap bij het logisch analyseren van een betogende tekst is het identificeren van de
hoofdconclusie. Daarbij kan het nuttig zijn om het onderwerp van de tekst vast te stellen.
Peter geeft dit onderwerp aan in de regels 4/5: “Functie en betekenis van beginselen, hun
eigenschappen, en wijze waarop zij in strafrechtstoepassing meespelen …”. Als dat het onderwerp is, valt te verwachten dat de conclusie het antwoord is op een vraag die op het terrein ligt van de functie van rechtsbeginselen in het strafrecht.
Als we de tekst daarop scannen, vinden we in de regels 21-24 een stelling op dit vlak, waarvoor in de tekst die er aan vooraf gaat inderdaad argumenten worden aangevoerd. Bovendien fungeert de stelling zelf niet meer als argument voor verdere conclusies over het onderwerp; hij is dus geen tussenconclusie. De betreffende stelling luidt:
“… de betekenis van rechtsbeginselen bestaat in normering van de door de staat in wetgeving, politie en andere officiële acties gestelde orde ter bescherming van de mensen
die hiervan het onmiddellijk voorwerp zijn. Zij constitueren zo de rechtmatigheidscriteria
voor de strafrechtelijke ordenings-, controle-, en misdaadbestrijdingsactiviteiten van de
staat.”
Het lijkt er misschien op dat het betoog een andere hoofdconclusie heeft, want Peter
schrijft:
“Hieruit volgt dat het recht in zijn functie van normering van orde niet onpartijdig kan
zijn: het zal aan de kant moeten staan van de machtelozen, van de onder gezag gestelden,
van hen die het meest dreigen in verdrukking te komen.”
Maar er zijn twee redenen waarom dit laatste niet de hoofdconclusie is. De eerste is dat deze stelling niet betrekking heeft op het onderwerp dat Peter claimt te gaan bespreken. De
stelling past dus niet in zijn betoog. De tweede is dat de volgende zin begint met “Toegepast
op de strafrechtspleging meen ik…” en wat er dan wordt toegepast is niet de conclusie maar
een premisse van de conclusie. Kortom het betoog gaat verder op een manier waaruit blijkt
dat de stelling enkel maar een terzijde was.
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1.3

IDENTIFICEREN VAN DE ARGUMENTEN

Bij het identificeren van de argumenten is het handig terug te werken vanuit de conclusie. Er
zijn dan, aannemende dat er überhaupt wordt geargumenteerd, twee hoofdmogelijkheden:
1. Er wordt exact één argument gegeven dat voor de conclusie pleit.
2. Er zijn meer argumenten die voor de conclusie pleiten.
Het eerste geval is eenvoudig. In het tweede geval moet worden nagegaan of er (mede)
sprake is van parallelle argumentatie, of dat er enkel maar sprake is van seriële argumentatie. Bij parallelle argumentatie moeten er twee of meer argumentatielijnen worden bekeken;
bij seriële argumentatie is er maar één lijn.
Als uitgangspunt is het vaak handig om uit te gaan van seriële argumentatie en pas over te
stappen op een analyse als parallelle argumentatie als daar duidelijke aanwijzingen voor zijn.
Aanwijzingen in dit verband zijn als de auteur zelf schrijft dat er meerdere redenen zijn, of
als een bepaald argument wel voor de eindconclusie pleit maar niet zinvol onder te brengen
valt in de lijn van seriële argumentatie.
We beginnen daarom met de veronderstelling dat er sprake is van seriële argumentatie en
dan moeten we, terugwerkend, zoeken naar de ene redenering die rechtstreeks leidt tot de
conclusie. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat die redenering onvolledig wordt
weergegeven en enkel maar bestaat uit een enkele propositie die nog moet worden aangevuld om een deductief geldige redenering te krijgen.
1.4

ARGUMENTEN OF REDENERINGEN?

Als we de tekst goed lezen, zien we dat er nergens wordt gestreefd naar deductief geldige
redeneringen. Er worden enkel losse argumenten genoemd, en de premisse dat een argument de conclusie impliceert wordt steeds verondersteld. Om het geformaliseerd uit te
drukken: als de conclusie C is en het argument A, dan wordt de premisse A  C steeds verzwegen.
Dat is heel gebruikelijk. Als men een betoog wil analyseren is het als uitgangspunt beter om
te zoeken naar losse argumenten dan naar volledige redeneringen. We zullen in het vervolg
dan ook spreken van argumenten voor een conclusie als we het hebben over de A-premisse
in een Modus Ponens-redenering met de volgende vorm:
AC
A
-------C
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1.5

WELK ARGUMENT?

Laten we ten behoeve van een eenvoudiger analyse de eindconclusie even afkorten tot:
De betekenis van rechtsbeginselen bestaat in normering van de door de staat … gestelde
orde ter bescherming van de mensen die hiervan het onmiddellijk voorwerp zijn.
Er zijn twee proposities die er op het eerste gezicht voor in aanmerking komen een rechtstreeks argument voor de eindconclusie te zijn:
a. De specifieke functie van het recht als gedifferentieerd maatschappelijk instituut kan
dan worden gezien in het normeren van orde.
b. Deze richting (de richting waarin een rechtsorde door het recht zal dienen te worden
genormeerd - JH) zal toch bepaald dienen te zijn door het postulaat dat maatschappelijke orde nooit zodanig mag zijn dat de situatie van hen die er onder zijn geplaatst
door henzelf als onmenselijk wordt ervaren.
Als a de basis moet vormen voor de conclusie, dan is de verzwegen premisse:
Als de specifieke functie van het recht als gedifferentieerd maatschappelijk instituut kan
worden gezien in het normeren van orde, dan bestaat de betekenis van rechtsbeginselen
in normering van de door de staat gestelde orde ter bescherming van de mensen die
hiervan het onmiddellijk voorwerp zijn.
Deze ‘verzwegen’ premisse is niet aannemelijk, omdat het als-deel niets zegt over de inhoud
van de te normeren orde, terwijl het dan-deel zegt dat de beginselen ter bescherming dienen van de mensen die het onmiddellijk voorwerp van de rechtsorde zijn.
Hoe staat het dan met propositie b?
Als b de basis moet vormen voor de conclusie, dan is de verzwegen premisse:
Als de richting waarin een rechtsorde door het recht dient te worden genormeerd bepaald
dient te zijn door het postulaat dat maatschappelijke orde nooit zodanig mag zijn dat de
situatie van hen die er onder zijn geplaatst door henzelf als onmenselijk wordt ervaren,
dan bestaat de betekenis van rechtsbeginselen in normering van de door de staat gestelde orde ter bescherming van de mensen die hiervan het onmiddellijk voorwerp zijn.
Dit is een stelling waar men het al dan niet mee eens kan zijn, maar hij valt in ieder geval te
verdedigen. Het is dan ook het meest aannemelijk dat b het argument is die rechtstreeks
pleit voor de eindconclusie.
1.6

BEGINSEL VAN WELWILLENDHEID

Opvallend in dit verband is dat een inschatting van welke aanvullende premisse verdedigbaar is bepalend is voor de keuze van de juiste analyse van de redenering. Toch is dat niet
vreemd. We zijn bezig met het interpreteren van een tekst en dan is het een goed uitgangs95

punt dat gekozen wordt voor een interpretatie die de tekst een zekere aannemelijkheid
geeft. We gaan er van uit dat de auteur niet achterlijk is. Dit uitgangspunt wordt wel het ‘beginsel van welwillendheid’ (principle of charity; Davidson) genoemd.
1.7

ARGUMENTEN VOOR ARGUMENTEN

Is b een tussenconclusie of een beginpremisse? Dat hangt er van af of we in de tekst één of
meer argumenten kunnen vinden die pleiten voor b als conclusie. Eigenlijk zijn we nu bezig
met een herhaling van dezelfde stappen die we ook hebben gezet ten aanzien van de eindconclusie. We gaan er nu daarom wat sneller doorheen.
Er zijn twee argumenten die voor b pleiten, a en de propositie
c. … dat er een vrij grote overeenstemming onder juristen en niet-juristen zal bestaan
over de richting waarin een rechtsorde door het recht zal dienen te worden genormeerd
Deze twee argumenten werken samen. a geeft aan dat het recht erop gericht is de maatschappelijke orde te normeren en c geeft aan wat de strekking van die normering moet zijn.
Tezamen leiden ze tot conclusie b, maar wel via een omweg. c geeft namelijk niet rechtstreeks aan wat de strekking van de rechtsorde moet zijn, maar enkel wat ‘men’ vindt dat die
strekking moet zijn. Er is sprake van een redenering met een verzwegen conclusie èn een
verzwegen premisse. De volledige redenering ziet er als volgt uit:
- Men vindt dat de richting waarin een rechtsorde door het recht dient te worden genormeerd bepaald dient te zijn door het postulaat dat maatschappelijke orde nooit
zodanig mag zijn dat de situatie van hen die er onder zijn geplaatst door henzelf als
onmenselijk wordt ervaren.
- Als men dit vindt, is het zo. (verzwegen)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De richting waarin een rechtsorde door het recht dient te worden genormeerd dient
bepaald te zijn door het postulaat dat maatschappelijke orde nooit zodanig mag zijn
dat de situatie van hen die er onder zijn geplaatst door henzelf als onmenselijk wordt
ervaren. (verzwegen)

1.8

RECONSTRUCTIE EN INTERPRETATIE

Het zal de lezer overigens inmiddels zijn opgevallen dat de zinnen uit de oorspronkelijke
tekst af en toe aanzienlijk werden gereconstrueerd teneinde de redeneerstructuur helder te
kunnen weergeven. Dat is soms onvermijdelijk, maar ook een bron van risico’s voor het in de
tekst hineininterpretieren van een bedoeling die niet die van de auteur was. Wie een redenering logisch reconstrueert moet voor dat laatste waken, maar er zich tevens van bewust zijn
dat reconstrueren onvermijdelijk ook interpreteren is.
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1.9

UITEINDELIJKE RECONSTRUCTIE

Hoewel de tekst van Peter nog een aantal elementen bevat die nog niet werden genoemd,
maken ze geen deel uit van de redenering die leidt tot de uiteindelijke conclusie. (Controleer
deze claim!) We kunnen daarom nu een formeel overzicht maken van de structuur van de
redenering. Daartoe is het eenvoudig als we voor elke in de redenering betrokken elementaire propositie een letter invoeren:
Z:

De betekenis van rechtsbeginselen bestaat in normering van de door de staat gestelde orde ter bescherming van de mensen die hiervan het onmiddellijk voorwerp
zijn.

A:

De specifieke functie van het recht als gedifferentieerd maatschappelijk instituut
kan worden gezien in het normeren van orde.

B:

De richting waarin een rechtsorde door het recht zal dienen te worden genormeerd
zal bepaald dienen te zijn door het postulaat dat maatschappelijke orde nooit zodanig mag zijn dat de situatie van hen die er onder zijn geplaatst door henzelf als onmenselijk wordt ervaren.

C:

Men vindt dat de richting waarin een rechtsorde door het recht dient te worden genormeerd bepaald dient te zijn door het postulaat dat maatschappelijke orde nooit
zodanig mag zijn dat de situatie van hen die er onder zijn geplaatst door henzelf als
onmenselijk wordt ervaren.

D:

De richting waarin een rechtsorde door het recht dient te worden genormeerd dient
bepaald te zijn door het postulaat dat maatschappelijke orde nooit zodanig mag zijn
dat de situatie van hen die er onder zijn geplaatst door henzelf als onmenselijk
wordt ervaren.
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De logische structuur van de door Peter gepresenteerde redenering ziet er dan als volgt uit:
C
CD
---------D
A
-------A&D
(A & D)  B
---------------B
BZ
-------Z

1.10 LOGICA EN DE IDENTIFICATIE VAN DE PREMISSEN
Logisch bezien is dit een geldige redenering. Eventuele kritiek zal dan ook geen betrekking
kunnen hebben op de geldigheid van de redenering, maar enkel op de waarheid of aanvaardbaarheid van de premissen.
In dit verband is het van belang om zich te realiseren dat de logica medebepalend was voor
de premissen die werden geïdentificeerd. We gingen er eigenlijk bij voorbaat van uit dat de
reconstructie moest leiden tot een geldige redenering en waar mogelijk interpreteerden we
de tekst zo dat er een geldige redenering uit zou komen met niet al te onaannemelijke premissen. Waar nodig voerden we bovendien ‘verzwegen’ premissen in die nodig waren om de
(tussen)conclusies uit de premissen te laten volgen. Op die manier zorgden we er zelf voor
dat alle eventuele kritiek verplaatst zou worden naar de al dan niet verzwegen premissen
van de redenering.
Dit is een belangrijke, zo niet de belangrijkste, functie van de logica bij het analyseren van
betogende teksten. Door de redeneringen in de tekst te reconstrueren als deductief geldige
redeneringen, eventueel door premissen toe te voegen die ‘verzwegen’ zouden zijn, wordt
expliciet gemaakt welke premissen door de opsteller van de redeneringen werden verondersteld. De auteur hoefde zich daar niet bewust van te zijn, maar de logische reconstructie
maakt duidelijk dat deze premissen nodig zijn om de conclusie te dragen en dat de auteur
ofwel gecommitteerd is aan al de benodigde premissen - of hij of zij ze nu formuleerde of
niet - of de conclusie moet opgeven.
Daarmee is de rol van de logica ook uitgeput, want de logica gaat niet over de waarheid of
de aanvaardbaarheid van de premissen. Logica laat enkel zien welke premissen nodig waren.
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2. OEFENINGEN
2.1

HET WRONGFUL BIRTH-ARREST

Op 21 februari 1997 wees de Nederlandse Hoge Raad een belangrijk arrest. In deze zaak
vorderen de ouders (O.) een schadevergoeding omdat ze menen dat het kind ten onrechte is
geboren omdat de vrouw gesteriliseerd was door de eileider door middel van een ringetje af
te knellen. Later werd de vrouw geopereerd, waarbij het afknellende ringetje werd weggenomen. De opererende arts (B.) vergat echter om het ringetje na de operatie terug te plaatsen. De vrouw was in de veronderstelling dat zij nog steeds gesteriliseerd was, had seksueel
contact met haar man en werd daarop zwanger. Het stel had er echter bewust voor gekozen
geen kinderen te krijgen mede wegens hun financiële situatie.
Het arrest is ook vanuit een logica-perspectief interessant, omdat de Hoge Raad zijn beslissing uitvoerig beargumenteerde. In het arrest kwam een aantal vragen aan de orde.
a. Eén van die behandelde vragen was of de arts in beginsel aansprakelijk was voor de kosten van de opvoeding van het niet-geplande kind. Daaromtrent overwoog de Hoge Raad:
“3.7 Voorts moet ter zake van het wettelijk kader waarin deze vraag beantwoording behoeft, het volgende in het oog worden gehouden. Het gaat hier om een medische fout van
de arts die aldus op hem toe te rekenen wijze is tekortgeschoten in de nakoming van zijn
verbintenis uit de behandelingsovereenkomst met de vrouw. In verband met de art. 6:74,
6:96 en 6:98 BW, in onderlinge samenhang gelezen, brengt dit mee dat de arts aansprakelijk
is voor alle vermogensschade die in zodanig verband met die fout staat dat zij hem naar de
maatstaf van art. 6:98 als een gevolg van die fout kan worden toegerekend. Voor een dergelijke toerekening is in beginsel voldoende dat door de desbetreffende fout een risico is geschapen, dat zich vervolgens heeft verwezenlijkt. Dat geval heeft zich hier onmiskenbaar
voorgedaan, nu de door de arts niet medegedeelde afwezigheid van het spiraaltje heeft geleid tot een doorkruising van de gezinsplanning die met het aanbrengen van een spiraaltje
werd beoogd. Een gezinsplanning als hier blijkens het voorgaande aan de orde, strekt, naar
moet worden aangenomen, in het algemeen tenminste mede ertoe de gezinsomvang af te
stemmen op de financiële mogelijkheden die de ouders verwachten te zullen hebben. De
schade waarvan hier vergoeding wordt verlangd, bestaat in kosten waarvan alleen reeds wegens hun omvang moet worden aangenomen dat zij gedurende de minderjarigheid van het
kind in beginsel mede de financiële armslag van het gezin zullen gaan bepalen. Dergelijke
kosten zijn onmiskenbaar vermogensschade en, gelet op de aard van zowel deze schade als
van de voormelde gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is niet in te zien waarom
deze schade niet aan de arts als een gevolg van deze gebeurtenis toegerekend zou moeten
worden. Anders dan het Hof heeft aangenomen, staat de wettelijke verplichting van de ouders ter zake van de verzorging en opvoeding van het kind daaraan niet in de weg; veeleer
vloeit uit deze verplichting voort dat het hier inderdaad om kosten gaat die noodzakelijk
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moeten worden gemaakt en die juist daarom een financieel nadeel en derhalve vermogensschade vormen.
Een en ander brengt mee dat in een geval als het onderhavige de aansprakelijkheid van de
arts voor de hier bedoelde schade in het stelsel van de wet past en de wet zelf geen grondslag biedt om vergoeding van dergelijke schade in beginsel af te wijzen.”

Formaliseer de redenering van de Hoge Raad in de taal van de propositielogica.
b. Een tweede vraag was of er bijzondere omstandigheden waren waarom de aansprakelijkheid van de arts, die in beginsel bestaat, zich in casu niet voordoet. Daaromtrent overwoog
de Hoge Raad:
“3.8 Vervolgens dient te worden onderzocht of er andere bezwaren bestaan tegen het in beginsel toekennen van vergoeding voor schade, bestaande in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind. Zowel in Nederland als in andere landen zijn dergelijke bezwaren naar
voren gebracht. Zo is aangevoerd — kort gezegd — dat het toekennen van vergoeding van
dergelijke kosten in een geval als het onderhavige, waarin het om een normaal en gezond
kind gaat, slechts op de opvatting kan berusten dat het kind zelf als schade of schadefactor
moet worden beschouwd en dat een dergelijke toekenning in elk geval in strijd komt met de
waardigheid van het kind als mens omdat aldus zijn bestaansrecht wordt ontkend.
Deze bezwaren komen de Hoge Raad niet overtuigend voor. De hiervoor in 3.7 in het kader
van het stelsel van de wet ontwikkelde gedachtengang gaat uit van het rechtens te respecteren besluit van de ouders dat zij hun gezinsomvang wensten te beperken en neemt voor
wat betreft de situatie nadat deze wens door de fout van de arts is doorkruist, uitsluitend
tot uitgangspunt dat de ouders, die geacht moeten worden het kind in de nieuwe situatie te
hebben aanvaard, aanspraak maken op een vergoeding voor het beslag dat op het gezinsinkomen wordt gelegd door de als gevolg van deze gang van zaken te verwachten kosten. In
deze gedachtengang is geen plaats voor de opvatting dat het kind zelf als schade of schadefactor moet worden gezien. Het gaat immers uitsluitend om vergoeding voor de extra last
die als gevolg van de fout van de arts op het gezinsinkomen wordt gelegd en die juist door
de aanvaarding van het kind ontstaat. Voormelde gedachtengang kan evenmin worden gezegd in strijd te komen met de waardigheid van het kind als mens of zijn bestaansrecht te
ontkennen. Integendeel mag, mede in het belang van het kind, aan de ouders niet de mogelijkheid worden onthouden om ten behoeve van het gehele gezin, met inbegrip van het
nieuwe kind, aanspraak op vergoeding van de onderhavige kosten te maken.
3.9 Voorts is tegen toewijzing van een vordering tot vergoeding van kosten van verzorging
en opvoeding van het kind als bezwaar naar voren gebracht dat die toewijzing ertoe kan leiden dat het kind op latere leeftijd op kwetsende wijze wordt geconfronteerd met de indruk
dat het door zijn ouders niet werd gewenst, waarvan het kind psychische schade zou kunnen
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ondervinden. Ook dit bezwaar komt de Hoge Raad niet overtuigend voor. In de eerste plaats
begeeft het zich in de tussen de ouders en het kind bestaande verhouding op een punt dat
in beginsel aan de zienswijze van de ouders zelf dient te worden overgelaten. In de tweede
plaats is het voorkomen van vooralsnog anonieme gezinsuitbreiding iets van geheel andere
orde dan het niet wensen of aanvaarden van het kind als het eenmaal zijn individuele menselijke identiteit heeft verkregen. De aanspraak ter zake van voormelde kosten houdt uitsluitend verband met het eerste, niet met het tweede. Die kosten hebben derhalve met het
gewenst zijn van het kind als mens niet van doen. In de derde plaats mag ervan worden uitgegaan dat ouders in het algemeen in staat zijn om aan het kind duidelijk te maken dat een
indruk als voormeld onjuist is, nog daargelaten dat zij zelf die indruk kunnen logenstraffen
door het kind met liefde en zorg groot te brengen.
3.10 Evenmin staan aan toewijsbaarheid van een vordering als voormeld bezwaren in de
weg, ontleend aan de gedachte van voordeelstoerekening. Met name dient het standpunt te
worden verworpen, dat het enkele feit dat het gezin met een gezond kind wordt uitgebreid,
reeds een immaterieel voordeel oplevert dat tegen elke vermogensschade van de onderhavige aard opweegt. In de eerste plaats strookt het niet met de hiervoor in 3.7 ontwikkelde
gedachtengang om reeds op grond van dit enkele feit elke aansprakelijkheid te dezer zake
van de arts te laten vervallen. In de tweede plaats zou het, gegeven het uitgangspunt dat de
schade is ontstaan door het doorkruisen van een mede door financiële verwachtingen ingegeven gezinsplanning, ook niet redelijk zijn in de zin van art. 6:100. Veeleer moet ervan
worden uitgegaan dat immateriële voordelen slechts in rekening behoren te worden gebracht bij de vaststelling van eventuele immateriële schade.”

Formaliseer de redenering van de Hoge Raad in de taal van de propositielogica. Maak bovendien een schema van de redenering.

2.2. VAN GEND & LOOS UITSPRAAK
Hieronder vindt u de sleutelpassage uit wat misschien wel de belangrijkste rechterlijke uitspraak was in de ontwikkeling van de Europese Unie. Hoewel de tekst expliciet argumentatief is geformuleerd, is het niet eenvoudig om de logische structuur te achterhalen. Het is
wel een nuttige oefening om dat toch te doen.
Formaliseer de redenering in onderstaand fragment uit de uitspraak van het Hof van Justitie
in de taal van de propositielogica.
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Uit CJEU Case C-26/62 ()

……
overwegende dat de tariefcommissie in de eerste plaats de vraag stelt of artikel
12 onmiddellijke werking als intern recht heeft in die zin, dat de burgers der lidstaten aan dit artikel door de rechter te handhaven rechten kunnen ontlenen;
overwegende dat ter vaststelling of de bepalingen van een internationaal verdrag
zodanige strekking hebben moet worden gelet op de geest, de inhoud en de bewoordingen daarvan;
overwegende dat het oogmerk van het e.e.g.-verdrag, namelijk de instelling van
een gemeenschappelijke markt wier werkzaamheid de ingezetenen der gemeenschap rechtstreeks betreft, meebrengt dat dit verdrag meer is dan een overeenkomst welke slechts wederzijdse verplichtingen tussen de verdragsluitende mogendheden schept;
dat deze opvatting wordt bevestigd door de preambule van het verdrag, die zich
over de regeringen heen richt tot de volken en wel zeer duidelijk door het in leven roepen van organen, bekleed met soevereine rechten welker uitoefening zowel de lidstaten als hun burgers raakt;
dat het overigens de aandacht verdient dat de ingezetenen der in de gemeenschap
verenigde staten door middel van het europese parlement en het economisch en
sociaal comite geroepen zijn mede te werken aan de arbeid dezer gemeenschap;
dat bovendien de opdracht aan het hof van justitie, om door middel van artikel
177 de eenheid in de uitlegging van het verdrag door de nationale gerechten te
verzekeren, bewijst dat de staten ervan uit zijn gegaan, dat de gelding van het
gemeenschapsrecht door hun ingezetenen voor deze gerechten kan worden ingeroepen;
dat uit deze omstandigheden moet worden afgeleid, dat de gemeenschap in het
volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de staten, zij het op
een beperkt terrein, hun soevereiniteit hebben begrensd en waarbinnen niet
slechts deze lid-staten, maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn;
dat het gemeenschapsrecht derhalve, evenzeer als het, onafhankelijk van de wetgeving der lidstaten, ten laste van particulieren verplichtingen in het leven roept,
ook geëigend is rechten te scheppen welke zij uit eigen hoofde kunnen geldig
maken;
dat deze laatste niet slechts ontstaan door uitdrukkelijke toekenning vanwege het
verdrag, maar evenzeer als weerslag van de duidelijke verplichtingen welke het
verdrag zowel aan particulieren, als aan de lidstaten en de gemeenschappelijke
instellingen oplegt; …

2.3

EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS APPLICATION NO. 34806/04

Hieronder treft u een tekst aan met een deel van een uitspraak van het Europese Hof voor
de Rechten van de mens.
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a. Geef de logische structuur aan van de redenering van de klaagster (applicant). Gebruik
letters om de proposities aan te duiden en geef aan welke letter staat voor welke propositie.
b. Geef de logische structuur aan van de redenering van de Finse staat (Government).
Gebruik letters om de proposities aan te duiden en geef aan welke letter staat voor
welke propositie.
c. Geef de logische structuur aan van de redenering van het Hof. Gebruik letters om de
proposities aan te duiden en geef aan welke letter staat voor welke propositie.

X v. FINLAND
FOURTH SECTION
JUDGMENT OF 3 JULY 2012
The applicant, a paediatrician, was arrested in October 2004 in connection with criminal
proceedings that had been brought against her after she had allegedly helped a mother
remove her daughter from public care. The district court ordered the applicant’s transfer
to a mental institution, where a doctor concluded after examining her over a two-month
period that she suffered from a delusional disorder and met the criteria for involuntary
confinement. In February 2005 the Forensic Psychiatry Board of the National Authority
for Medicolegal Affairs ordered the applicant’s involuntary treatment on the basis of the
doctor’s report. The hospital then started injecting the applicant with medication which
she had refused to take orally. She was not released from hospital until January 2006 and
her treatment officially ended in June of that year. The applicant unsuccessfully challenged her confinement and involuntary treatment before the domestic authorities.
……………………..
A. Admissibility
1. The parties’ submissions
(a) The applicant
137. The applicant argued that she had been held in the mental hospital without a legitimate reason. Her psychiatric assessment had not been ordered for the purpose of determining her mental state at the time of the alleged offence, as required by law, but in accordance with the public prosecutor’s plan to lock her up. In ordering her psychiatric assessment, and in maintaining that order, the national courts had ignored the medical
opinion issued in December 2002 by Dr K.A., which clearly showed that there was no
need for such an assessment as the applicant was healthy.
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138. The confinement for involuntary treatment which followed had also been unlawful
and unnecessary. Dr K.A. and Drs E.P. and M-P.H. in October 2005, and the doctors in the
Helsinki University Hospital in October 2006, had confirmed that the applicant was not
suffering from any psychological disorder and that there was no need for involuntary
care. Dr A.K., who had conducted the psychiatric assessment leading to the applicant’s
confinement, had erred in his judgment and in his understanding of the background to
the case. Dr A.K. was not an experienced physician. He had obtained his degree in forensic psychiatry only on 5 July 2004, some three months prior to examining the applicant.
Moreover, the applicant had not been heard in person before the Forensic Psychiatry
Board prior to their confirming Dr A.K.’s opinion regarding the applicant’s need for involuntary care.
139. The applicant had not been given an opportunity to obtain a second opinion until
October 2005. This practice had been criticised by the CPT. Dr M-P.H. had agreed to carry
out an assessment of the applicant in Vanha Vaasa Hospital in February 2005, but the
hospital had not allowed that. According to the applicant, she had been refused visits by
outside doctors for the sole purpose of protecting the hospital doctors who had made a
wrong diagnosis. Very soon after the visit of two independent doctors to Vanha Vaasa
Hospital, the applicant had been moved to an open ward and granted permission to leave
the hospital.
140. The applicant argued that, taking into account her age, her profession and her family
relationships, the decision to confine her to involuntary care had been disproportionate.
The applicant had been placed in a closed ward with seriously ill patients with criminal
backgrounds. The applicant was herself an experienced doctor who had, inter alia, been
the Head Physician in a mental hospital and a member of the Social and Health Affairs
Board in her home town. Not a single complaint had been lodged by her patients about
her work.
(b) The Government
141. The Government submitted firstly that a delusional disorder was a serious form of
psychosis and very often necessitated hospital care.
142. The Government argued that the fact that the applicant had been of unsound mind
and in need of involuntary care had been established conclusively by the authorities and
upheld on appeal. A failure to commit her to care would have significantly aggravated her
illness and seriously endangered her health and the health of others. Other health-care
services had not been considered sufficient. The requirements set out in the Mental
Health Act for involuntary care had thus been met and the measures taken by the authorities had been lawful. There had been no arbitrariness in the decision-making leading to
the applicant’s confinement. The matter fell within the margin of appreciation accorded
to the State. The applicant’s involuntary confinement had been proportionate and in accordance with Article 5 § 1 (e) of the Convention.
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143. As regards Dr K.A.’s medical opinion of 30 December 2002, the Government stressed
that, according to the doctor himself, the opinion had been given on the basis of two
meetings with the applicant and without trying to conduct a thorough psychiatric examination. Such an examination was necessary for an evaluation of the applicant’s mental
condition. In any case, the applicant had brought the medical opinion of Dr K.A. to the attention of the National Authority for Medicolegal Affairs and its Forensic Psychiatry
Board, which had been able to take it into account in their decision-making. The examination of the applicant conducted at Helsinki University Hospital in 2006 could not be given
much weight, as the adequacy of the findings was affected by the applicant’s refusal to
have her previous medical records transferred from Vanha Vaasa Hospital.
2. The Court’s assessment
(a) Recapitulation of the relevant principles
144. The Court reiterates that the expressions “lawful” and “in accordance with a procedure prescribed by law” in Article 5 § 1 essentially refer back to domestic law; they state
the need for compliance with the relevant procedure under that law. The notion underlying the term in question is one of fair and proper procedure, namely that any measure
depriving a person of his liberty should issue from and be executed by an appropriate authority and should not be arbitrary (see Winterwerp v. the Netherlands, 24 October 1979,
§ 45, Series A no. 33; Wassink v. the Netherlands, 27 September 1990, § 24, Series A no.
185-A; and, more recently, Bik v. Russia, no. 26321/03, § 30, 22 April 2010).
145. It is in the first place for the national authorities, notably the courts, to interpret and
apply domestic law. However, since under Article 5 § 1 failure to comply with domestic
law entails a breach of the Convention, it follows that the Court can, and should, exercise
a certain power of review of such compliance (see Benham v. the United Kingdom, 10
June 1996, § 41, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, and Bik, cited above, § 31).
146. While the Court has not previously formulated a global definition of what types of
conduct on the part of the authorities might constitute “arbitrariness” for the purposes of
Article 5 § 1, key principles have been developed on a case-by-case basis. It is moreover
clear from the case-law that the notion of arbitrariness in the context of Article 5 varies to
a certain extent depending on the type of detention involved (see Saadi v. the United
Kingdom [GC], no. 13229/03, § 68, ECHR 2008).
147. One general principle established in the case-law is that detention will be “arbitrary”
where, despite complying with the letter of national law, there has been an element of
bad faith or deception on the part of the authorities. The condition that there be no arbitrariness further demands that both the order to detain and the execution of the detention must genuinely conform to the purpose of the restrictions permitted by the relevant
sub-paragraph of Article 5 § 1. There must in addition be some relationship between the
ground relied on for the permitted deprivation of liberty and the place and conditions of
detention (ibid., § 69, with further references).
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148. The requirement of lawfulness laid down by Article 5 § 1 (e) (“lawful detention” ordered “in accordance with a procedure prescribed by law”) is not satisfied merely by
compliance with the relevant domestic law; the domestic law must itself be in conformity
with the Convention, including the general principles expressed or implied in it, particularly the principle of the rule of law, which is expressly mentioned in the Preamble to the
Convention. The notion underlying the expression “in accordance with a procedure prescribed by law” requires the existence in domestic law of adequate legal protections and
“fair and proper procedures” (see, among other authorities, Winterwerp, cited above, §
45).
149. Moreover, the Court has outlined three minimum conditions for the lawful detention
of an individual on the basis of unsoundness of mind under Article 5 § 1 (e) of the Convention: he must reliably be shown to be of unsound mind, that is, a true mental disorder
must be established before a competent authority on the basis of objective medical evidence; the mental disorder must be of a kind or degree warranting compulsory confinement; and the validity of continued confinement must depend upon the persistence of
such a disorder (see Winterwerp, cited above, § 39; Johnson v. the United Kingdom, 24
October 1997, § 60, Reports 1997-VII; and, more recently, Stanev v. Bulgaria [GC], no.
36760/06, § 145, ECHR 2012).
150. In deciding whether an individual should be detained as a “person of unsound
mind”, the national authorities have a certain margin of appreciation regarding the merits
of clinical diagnoses, since it is in the first place for them to evaluate the evidence in a
particular case: the Court’s task is to review under the Convention the decisions of those
authorities (see Winterwerp, cited above, § 40; Luberti v. Italy, 23 February 1984, § 27,
Series A no. 75; and, more recently, Witek v. Poland, no. 13453/07, § 39, 21 December
2010).
151. The detention of an individual is such a serious measure that it is only justified where
other, less severe, measures have been considered and found to be insufficient to safeguard the individual or public interest which might require that the person concerned be
detained (see Witold Litwa v. Poland, no. 26629/95, § 78, ECHR 2000-III; Varbanov v. Bulgaria, no. 31365/96, § 46, ECHR 2000-X; and Stanev, cited above, § 143).
(b) Application of those principles to the psychiatric assessment
152. The Court observes that the domestic law in force at the time, like the provisions
currently in force, contained provisions empowering the courts to confine compulsorily a
person for the purpose of effecting a psychiatric assessment (see paragraphs 116-17
above; compare and contrast Varbanov, cited above, § 50). In this part, the applicant’s
complaint falls to be examined under Article 5 § 1 (b) of the Convention, which allows the
Contracting States to order the arrest or detention of a person for non-compliance with
the lawful order of a court or in order to secure the fulfilment of any obligation prescribed by law.
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153. It is the applicant’s firm view that she was ordered to undergo a psychiatric assessment in accordance with the public prosecutor’s plan to lock her up. The Court cannot,
however, uphold the applicant’s allegation of bad faith on the part of the authorities.
Firstly, the decision was taken independently by the District Court, which was in no way
bound by the prosecutor’s opinion on the need to conduct a psychiatric assessment. Secondly, the Court accepts that the purpose of the court order of 25 October 2002 requiring
the applicant to undergo a psychiatric assessment was to determine whether she was capable of having criminal responsibility at the time the offence with which she was charged
was committed, and also that it was in conformity with the need to ensure the proper
conduct of the criminal proceedings against the applicant. Indeed, having found the applicant responsible under the alternative charge, the District Court refrained from passing
sentence on her on the ground of her lack of criminal responsibility as established by the
psychiatric assessment.
154. As to Dr K.A.’s medical opinion of December 2002, submitted to the District Court after it had given the order, the Court notes that according to the doctor himself he had only met the applicant twice and had thus not carried out a full psychiatric examination of
her. The Court cannot therefore agree that Dr K.A.’s medical opinion should have resulted
in the domestic courts’ setting aside the order requiring the applicant to undergo a proper psychiatric assessment, as the applicant seems to suggest.
155. The Court observes that the psychiatric assessment was conducted in a hospital in
accordance with section 15 of the Mental Health Act.
156. The Court further observes that section 16(2) of the Mental Health Act provides for a
time-limit of two months for the completion of a psychiatric assessment of a person accused of a crime. A two-month extension may be granted by the National Authority for
Medicolegal Affairs if reasonable grounds for doing so exist. In this case, that authority
requested Dr A.K. to continue the psychiatric assessment of the applicant beyond the initial two-month period, being of the view that further tests should be conducted and more
information obtained before a decision could be taken on the matter. The Court notes
that although the time spent by the applicant against her will in Vanha Vaasa Hospital,
from 11 November 2004 to 17 February 2005, to undergo the psychiatric assessment may
seem lengthy, it was covered by the court order of 25 October 2002 and did not exceed
the maximum statutory period. The continuation of her detention for that purpose was at
all times under the supervision of the National Authority for Medicolegal Affairs.
157. Having regard to the above, the Court cannot uphold the applicant’s allegation that
her confinement in Vanha Vaasa Hospital between 11 November 2004 and 17 February
2005 for a psychiatric assessment was unlawful. It follows that this complaint must be declared inadmissible as manifestly ill-founded, pursuant to Article 35 §§ 3 (a) and 4 of the
Convention. …
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VII TEN SLOTTE
Hierboven zijn we op twee manieren op logica ingegaan. Na een inleidende paragraaf waarin
enkele basisbegrippen aan de orde kwamen hebben we in de paragrafen II en III aandacht
besteed aan de hoofdlijnen van de propositielogica en van de klassenlogica. Dat was vooral
een kennismaking met de theorie van de logica. Paragraaf IV was een overgangsparagraaf,
met een inhoud die nog voornamelijk theoretisch was, maar waarin de extra theorie vooral
bedoeld was om de overgang te maken naar de praktische toepassing van de logica in het
recht. Die praktische toepassing is het onderwerp van de paragrafen V en VI die gaan over
respectievelijk het zelf schrijven van betogende teksten en het analyseren van het betoog
van anderen, in casu met name rechterlijke instanties. De oefeningen in deze paragrafen
zullen duidelijk hebben gemaakt dat de toepassing van logica in de rechtspraktijk bepaald
niet eenvoudig is. Maar – en die boodschap werd al vaker verkondigd – die moeilijkheid ligt
niet aan de logica, maar aan de complexiteit van de redeneringen in de rechtspraktijk. Beheersing van de logica maakt het mogelijk de reeds bestaande complexiteit te doorgronden,
om redeneerfouten op te sporen en – wat veel belangrijker is – om de vooronderstellingen
van redeneringen expliciet te maken en te zien welke aannames worden gemaakt door hen
die bepaalde juridische oplossingen voor problemen propageren. Een dergelijke beheersing
komt niet aanwaaien met een cursus van enkele bijeenkomsten; daarvoor is veel oefening
nodig. Maar die oefening kan wel worden mogelijk gemaakt door een relatief korte cursus
als de onderhavige.
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