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LES 1: 14/02/20202 

DEEL 1: INLEIDING 
1 BASISBEGRIPPEN 

1.1  WAT IS ARGUMENTATIE? 

1.1.1  VOORAF 
(1) De argumentatie van Sarah Van Hoof, dat variatie op een taal succesvolle communicatie niet hoeft te 

hinderen (DS 2 februari), is even lachwekkend als de bewering indertijd dat we “mismeesterd’ waren 
door de voorvechters van het ABN.  

(2) … Hun argumentatie komt neer op: “Maar wij doen dat hier allemaal! Dat approproation art. Binnen 
onze gemeenschap wordt het gezien als een vorm van commentaar.” 

(3) … Als ze dat had gekregen, zou ze geslaagd zijn en had ze eind september haar opleiding kunnen 
beginnen. De Raad van State volgde deze week die argumentatie.  

(4) De een zijn futiliteit is de andere zijn halszaak. Vorige week meenden drie parlementsleden het wel 
degelijk ernstig met hun voorstel om de provincie Antwerpen de herdopen, hoe labiel hun argumentatie 
ook was, en hoe snel het ook werd weggewuifd. 

Het gaat over iemand overtuigen, een doel te bereiken.  Argumentatie is altijd in interactie gesitueerd en dient 
om iemand te overtuigen van iets (een standpunt of mening), standpunt beargumenteren omdat het je mening 
is ten opzichte van anderen (meningsverschillen) jouw mening onderbouwen is daarom van belang, sterke vs. 
zwakke argumentatie. 

- Het doel: een andere overtuigen van iemand is het eindpunt van argumentatie 
o Heeft heel vaak met een waardenoordeel te maken (normatief aspect) 

1.1.2  KENMERKEN 

Argumentatie is: 

1. Een verbale activiteit – Er moet een talige uitingen zijn, om van argumentatie te spreken. Dit kan zowel 
gesproken taal zijn, als geschreven taal (zoals artikels, chat bericht, etc.)  

2. Een sociale activiteit – Het doel is  iemand anders overtuigen. Er is altijd sprake van een zender en 
ontvanger 

3. Een verstandelijke activiteit – Emoties zijn zaken die minder belangrijk zouden mogen zijn (spelen soms 
wel een rol) + waardenoordeel  (of je iets goed of slechts vind) 

4. Draait om een standpunt, mening – Er kunnen meningsverschillen zijn, je probeert andere te overtuigen 
van jouw gelijk 

5. Dient ter rechtvaardiging van een standpunt – Nieuwe informatie aanreiken en is een fundamenteel 
deel van argumentatie 

6. Bestaat uit een constellatie van uitspraken met rechtvaardigingpretentie – = argumentatie, een reeks 
zinnen die aan elkaar vasthangen 

7. Gericht op het verkrijgen van instemming van een rationeel oordelend publiek – wat wil je bereiken met 
een argumentatie, je wilt hun laten instemmen (~punt 3) 

(5) De buren zijn (wellicht) niet thuis, want hun auto staat niet in de carport.  
De buren zijn (wellicht) niet thuis = standpunt, want hun auto staat niet in de carport = rechtvaardiging 

- Op grond waarvan beweert je dat?  “want” signaalwoord/connectoren/verbindingselementen die 
weergeven dat een standpunt wordt aangekondigd 

(6) Ik heb Joke en Judith samen zien joggen. Ze zullen hun ruzie dus wel bijgelegd hebben. 
Ik heb Joke en Judith samen zien joggen = argument, ze zullen hun ruzie dus wel bijgelegd hebben = standpunt 

- Geen noodzakelijke dwingende orde van standpunt – rechtvaardiging 
- Rechtvaardiging – “dus” – standpunt  
- ’want’ leidt een rechtvaardiging in, zorgt in de zin (signaalwoorden) voor verduidelijking 

argumentatie 
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- ‘dus’ leidt standpunt in, is meer iconisch want gaat van links naar rechts, bij ‘want’ lijkt het meer alsof 
je gaat terug redeneren 

1.1.3  EVALUATIE VAN ARGUMENTATIES 
1. Onderscheid tussen deugdelijke en ondeugdelijke vertrekpunten van argumentaties 
2. Onderscheid tussen deugdelijke en ondeugdelijke argumentatieschema’s 
3. Systematisch beschrijvingen van normen/criteria bij beoordeling van deugdelijkheid in (1/2) 

1.2  ARGUMENTEREN ALS TAALHANDELING/SPEECH ACT 

Waar komt de naam Shantalla vandaan? John Austin  

- Pragmatiek: randje van de filosofie 

“How to do things with words” 

- Combi: do things (act): iets voor me kaar krijgen, iets doen, in de context van sociale interactie + with 
words (speech): iets gedaan krijgen met woorden 

1.2.1  BASISCOMPONENTEN VAN TAALHANDELING 
1. Locutive handeling = locutie 

Utterance act: materiële/fysische handeling: spraakklanken uiten; lettertekens schrijven 
 HOE SPREEK JE?  

Hier moet er sprake zijn van een taaluiting (gesproken taal of lettertekens)  er moet een taaluiting 
geformuleerd worden. 
Propositional act: referentiële achtergrond, verwijzing naar fictieve/reële wereld. 
 WAAROVER SPREEK JE? 

De link met de buitenwereld: taal gebruiken die verwijst naar iets dat buiten te taal gesitueerd is   waar 
verwijs je naar? 

2. Illocutieve handeling = illocutie (“taalhandeling” in enge zin) 
Manier waarop de referentiële situatie wordt benaderd 
De conventionele waarde van een zin in een communicatieve interactie 
De handeling die wordt gerealiseerd door het uitspreken van een bepaalde uiting 
 WAT HEB JE GEDAAN DOOR TE SPREKEN = ACTIE  

Bij het spreken, tijdens het spreken, wat doe je als je spreekt? 
3. Perlocutieve handeling = perlocutie 

Wat volgt er op het spreken, wat veroorzaakt het spreken. 
Perlocutie doel =  doel dat spreker nastreeft met uitdrukkingen/taalhandeling 
Doel = ideaal, wat de spreken voor ogen heeft (vb: Informatie verwerven (info krijgen)) 
Perlocutionair effect = Effect dat een uitdrukking/taalhandeling teweegbrengt 
 WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN JE SPREKEN = REACTIE? 

Effect = werkelijkheid, de feitelijke reactie dat er komt vanwege de toehoorder. (vb: stilt, niemand weet 
het) 

Werken allemaal samen om het idee van speech act gestalte te geven, het is een complex gegeven en deze 
werken te samen. 

1.2.2  GESLAAGDHEIDSVOORWAARDEN (FELICITY CONDITIONS) 

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan om taalhandeling op een geslaagde manier te verrichten 

1. Propositionele inhoudsregels 
Regels die betrekking hebben op de inhoud van de taalhandeling – waarover spreek je? 

2. Voorbereidende regels 
Regels die situationele en contextuele omstandigheden vermelden – Regels die te maken hebben met 
de situatie/context, zegt iets over de relatie tussen spreker en toehoorder 
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3. Oprechtheidsregel 
Regels die de psychologische ingesteldheid van de spreker aangeven – Wat is de attitude waarmee je 
een taalhandeling verricht? Wat betekent het als je een taalhandeling op een eerlijke of oneerlijke wijze 
tot stand brengt? 

Voorbeelden beloven, zich verontschuldigen 

ik beloof je dat ik vorige week naar die vergadering ben geweest  verwijst normaal naar de toekomst, niet 
verleden (inhoud, 1) – Ik beloof u dat ik nog voor de paasvakantie alle 5 delen van deze cursus er doorgejaagd 
krijgt  negatief voor toehoorder, verondersteld relatie tussen spreker en toehoorder. We veronderstellen bij 
“beloven” dat de toehoorder er iets positief uithaalt/in hun voordeel. – Ik beloof u dat i tegen 2030 de opwarming 
van het klimaat kan terugdringen tot 1,6 graden.  Wat ze beloven is niet mogelijk, je kan dit niet alleen doen. 
Als je iets belooft, moet het iets zijn dat je effectief kan beloven en uitvoeren (loze beloftes). Iets beloven = is je 
engageren iets na te komen. 

Ik verontschuldig mij voor het misverstand van morgen  iets dat nog moet plaatsvinden is raar, je 
verontschuldig je over iets van het verleden – Ik verontschuldig mij dat ik je heb laten slagen.  Het misverstand 
is negatief, niet iets positief naar de toehoorder toe/Ik verontschuldig mij voor de klimaat opwarming  Jij heb 
iets gedaan als spreker, de verantwoordelijkheid ligt bij de spreker. – verontschuldiging veronderstelt spijt van 
iets. 

Vraag: waar komt de naam Shantalla vandaan? Uitwisseling van informatie, de ene weet het en is bereid deze te 
delen met de andere. Sommigen vragen passen ook niet perfect hierin (zoals examenvragen). 

1.2.3  TYPOLOGIE VAN TAALHANDELINGEN 

 Gericht op verder actie Op zichzelf effectief 

Sprekergericht COMMISSIVES 

Engageren spreker t.o.v. de toehoorder 
m.b.t. een latere handelswijze: 

Beloven, dreigen, aanbieden 

EXPRESSIVES 

Drukken een psychologische toestand van 
spreker uit: 

Zich verontschuldigen, bedanken 

Hoordergericht 
DIRECTIVES 

Proberen toehoorder tot een zekere 
handelswijze te brengen: 

Bevelen, vragen, verzoeken 

DECLARATIONS (institutionele TH) 

Creëren via conventionele middelen 
toestand waarin hoorder direct betrokken 

is 

Dopen, ontslaan, oorlog verklaren 

Referentgericht 

 

REPRESENTATIVES (assertives) 

Leggen spreker vast t.a.v. de waarheid van 
een uitspraak: 

Bevestigen, meedelen, concluderen 

Rijen op wie/wat is het gericht – Kolommen gericht op verder actie (perloctieve) of zichzelf (als illocutie 
plaatsgevonden heeft, is de perlocutie veel minder relevant)  

Links-bovenaan: meer energie van spreker dan van toehoorder (iets beloven) actie vanuit de spreker; Links-
midden: meer energie van de toehoorder, gericht op een antwoord/reactie te krijgen van toehoorder (zoals een 
vraag); Links-onderaan: referent gerichte taalhandeling  toehoorder en spreker spelen hier geen rol maar dat 
kan niet als je een actie verwacht (de buitenwereld beweegt niet op zichzelf) 

Rechts-bovenaan: (zich verontschuldigen), expressie middel vanuit de spreker. Het is een afgeronde handeling 
als het uitgesproken is. Het is op zichzelf effectief, verder reactie mag maar niet vereist; Rechts-midden: 
toehoorder is de betrokken partij maar de spreker noch toehoorder moeten niet reageren. De toehoorder 
veranderd van statuut door de taalhandeling. Binnen context van een ritueel/instituut. ; Rechts-onderaan: 
asserties/beweringen, zaken die zich aanbieden in de buitenwereld. Opnieuw geen verder actie nodig, 
mededeling van stand van zaken. 
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Bv: beloven – Belofte is gericht op spreker 

- Commissives : engagement  
- Directives : vraag is gericht op antwoord, reactie moet komen vanwege toehoorder 

Links onderaan blijft leeg omdat het referent gerichte taalhandeling (spreker en toehoorder spelen hier geen rol) 
dus er is niemand die actie onderneemt of reageert, buitenwereld zal niet opeens reageren als iemand iets heeft 
gezegd 

Bv:  zich verontschuldigen  

a) Expressives : je drukt je emotie, spijt uit en is eigenlijk afgerond, toehoorder kan reageren  
o ‘is niet erg’ maar verontschuldiging is afgelopen als spreker hem heeft uitgesproken 

b) Declaration (institutionele taalhandeling) : hoorder gerichte taalhandeling, meest betrokken maar op 
zich effectief, toehoorder hoeft niet te reageren, zodra verricht is, is het afgesloten, toehoorder 
verandert van statuut, kan niks meer veranderen, taalhandelingen typisch institutioneel of ritueel 
bijvoorbeeld : ‘ik doop u…’, toehoorder verandert van ongedoopte naar gedoopte persoon op het 
moment dat spreker de woorden uitspreekt, door dingen te zeggen de buitenwereld veranderen voor 
de toehoorder, spreker moet natuurlijk binnen instituut de juiste functie hebben , magische functie van 
taal 

c) Representatives : verwijzen naar de buitenwereld, beweringen (beschrijvingen van standen van zaken), 
je verwacht geen verdere actie bv. ik begin om 14u aan de les, mededeling van feiten, heeft voor 
niemand gevolgen, een uitspraak die waar of niet waar kan zijn 

1.2.4  SOORTEN TAALHANDELINGEN IN GEGEVENS EN STANDPUNT 

Assertieve taaluitingen over een feitelijke stand van zaken: waar of onwaar 

(7) Vorige nacht heeft het gevroren. 
(8) Koning Albert I is verongelukt in Marche-les-Dames. 
(9) Er is leven op andere planeten in het melkwegstelsel. 
Hier gaat het om simpele feiten die waar of onwaar kunnen zijn. 
(10) Als de wandelaars de aanwijzingen correct volgen, zullen zij de weg niet verliezen. 
(11) Zij is geslipt omdat ze te snel reed. 
(12) Telkens als de renners voorbijkwamen, kregen ze veel toejuichingen. 
Dit zijn al iets complexere uitspraken (maakt gebruik van connectoren, signaalwoorden) 

Assertieve taaluitingen van evaluerende aard: waar of onwaar; terecht of onterecht 

(13) Het tweede voorstel van examenregeling is het beste. 
(14) Die tentoonstelling lijkt me een totale flop. 
(15) Zij is een excellente studente. 
(16) Belastingen ontduiken is immoreel. 
Waar of onwaar, terecht of onterecht, op de grens van assertie en directie. Er komt een waardeoordeel 
bovenop (‘is het beste’, ‘flop’, ‘excellent’) het gaat niet meer om objectieve feitelijke vaststelling. Past de 
emotie, is het terecht voor deze stand van zaken, positief/negatief zal gebruikt worden om argumentaties 
structuur te geven 

Directieve taaluitingen: gepast of ongepast; terecht of onterecht 

(17) Je mag belastingen niet ontduiken. 
(18) Als u een rustige vakantie wil, neemt u beter geen appartement aan zee. 
(19) We moeten nu vertrekken. 
(20) Voor een rood licht moet je stoppen, ook als er geen andere weggebruikers in de buurt zijn. 
Verbod, advies, gebod, heeft te maken met het sturen van het gedrag van de andere (toehoorder) en er moet 
sprake zijn van verdere actie 

De aard van het standpunt (assertief-feitelijk, assertief-evaluerend, directief) heeft invloed op de keuze van 
de soort gegevens om het standpunt te verdedigen.  
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1.2.5  DE ARGUMENTATIE ALS COMPLEXE TAALHANDELING 
Perlocutief doel Spreker S probeert met behulp van argumenten a1…an de toehoorder T te overtuigen van 

de aanvaardbaarheid van zijn standpunt p 
Perlocutief effect 1. T begrijpt dat a1…an gelden als argumenten voor p 

2. T aanvaardt a1…an als rechtvaardiging voor p 

 

Spreker  argumenten a1, a2,…, an  Toehoorder 
 

        ↓  Argumenten = rechtvaardiging van p  

   Stanpunt P  

 

Voorbereidende regels 

1. S gelooft dat T het verdedigde standpunt van p niet zonder meer aanvaardt 
2. S gelooft dat T er belang bij heeft het standpunt p te aanvaarden (= subjectieve dimensie) 
3. S gelooft dat T bereid is om de individuele argumenten a1…an te aanvaarden 
4. S gelooft dat T bereid is om a1…an te aanvaarden als rechtvaardiging voor p 

Begrip Aanvaarding 

+ + 

+ - 

- + 

- - 

Lijn 1: beste scenario; Lijn 2: begrijpen maar niet overtuiging (aanvaarding van argumenten, niet sterk 
genoeg/logische kronkel etc); Lijn 3: complexte argumenten maar aanvaard het; Lijn 4: rampscenario 

a) Er moet een minimaal idee van meningsverschil zijn, je begint pas met overtuiging als je denkt dat de 
toehoorder een andere mening of standpunt heeft, als twijfel ontstaat Als toehoorder gelooft dat 
standpunt niet waar is heb je sterkere argumenten nodig, maar kan ook zijn dat niet zeker bent of de 
toehoorder het standpunt gelooft of niet 

b) Spreker gelooft dat individuele argumenten aanvaardbaar zijn, het is in je voordeel om je standpunt te 
veranderen in dat van mij, je toont voordeel, je probeert de toehoorder te overtuigen omdat je denkt 
dat het voor hem beter is om je standpunt ook in te nemen 

c) Spreker gelooft dat argumenten gelden als rechtvaardiging voor het standpunt 

Spreker is zeker dat de Toehoorder gelooft/weet dat P het geval is  argumentatie overbodig, enkel als er hier 
twijfel ontstaat dan moet je gaan argumenteren 

- Niet P: tegenovergestelde standpunt proberen om te draaien, dat heb je veel te doen. 
- Niet zeker zijn: ook moeite doen, zwakkere context dan vorige 

Ik heb een standpunt, ik heb gelijk (door argumenten) en het is in jouw voordeel om mijn standpunt te volgen. 
Geloven in de kracht van je overtuiging, om zo je standpunt te rechtvaardigen. 

Oprechtheidsregels 

1. S gelooft dat het standpunt p aanvaardbaar is 
2. S gelooft dat de individuele argumenten a1…an aanvaardbaar zijn 
3. S gelooft dat a1…an gelden als rechtvaardiging voor p 

Zelf geloven in je eigen positie, je eigen argumenten, het standpunt op zich , geloven in de kracht van de 
rechtvaardiging en dat je argumenten je standpunt rechtvaardigen 
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LES 2: 21/03/20202 

Weerlegging van argumentatie  

1. Aantonen dat de gegevens waarop p of a1…an gebaseerd zijn onjuist zijn 
2. Juistheid van a1…an toegeven maar het geponeerde verband met p afzwakken door 

andere/belangrijkere argumenten aan te voeren die ¬p verantwoorden 
Ik ben bereid deze te aanvaarden maar als ik er een aantal argumenten tegenover plaats (a0…an) en deze 
sterker zijn de die van S dan kom je bij ¬ p uit en kan je deze anders gaan rechtvaardigen 

3. Aantonen dat a1…an niet als verantwoording van p kan dienen  
Er is geen rechtvaardigingrelatie tussen argumenten en standpunt  

Als argumenten van andere sterker zijn kan het zijn dat je uitkomt bij niet 

1.3  OVERTUIGEN M.B.V. ETHOS, PATHOS EN LOGOS 

1.3.1  ETHOS 
Persoonlijkheidskenmerken/aanzien/reputatie van de SPREKER  
Deze worden mee in de schaal gelegd om iemand te overtuigen (bewijsmateriaal verkrijgen van 
medestanders (verlengstuk van eigen geloofwaardigheid) vb. Prof X zegt hetzelfde als ik, dus het 
standpunt is correct) 
 Ethiek/waarden: rechtvaardigheidsgevoel, betrouwbaarheid, geloofwaardigheid 
 Kennis/wijsheid: bekwaamheid, opleiding 

Bewijsmateriaal: anekdotes, getuigenissen, succesverhalen, titels, verdiensten dit is bewijsmateriaal 
over jezelf  
 Van medestanders: gezagsargumenten, “celebrity endorsement” (celebrities die je standpunt 

ondersteunen door hun reputatie), citaten verlengstuk voor je eigen betrouwbaarheid  
 Van tegenstanders: ondermijnen (er schort iets aan het ethos van mijn tegenstanders, zoals 

binnen politiek heel zichtbaar is  polarisatie) persoonlijkheid van tegenstander onderuithalen, 
onbetrouwbaar laten overkomen. 

1.3.2  PATHOS 
Emoties bij PUBLIEK: positief (liefde/respect/sympathie/medelijden/hoop) 

negatief (boosheid/frustraties/jaloezie/minachting/angst)  
Pathetiek; over de toehoorder, je gaat bij 1 van de moties van publiek aansluiten en hierop inspelen 
Vooroordelen/groepsgevoel: wij-zij denken (nationalisme/patriotisme) Heel typisch voor pathos, 
polarisatie creëren  
Bewijsmateriaal: anekdotes, verhalen 

1.3.3  LOGOS 
Inhoudelijke argumenten voor een rationeel publiek  de BOODSCHAP 
Bewijsmateriaal: feiten, statistieken, onderzoek, analogie, oorzaak-gevolg  
Er wordt heel lang nagedacht over hoe andere te overtuigen 

1.3.4  SRUCTUUR VAN DE CURSUS 
   I. Inleiding 
Logos   II. Logische argumentatieschema’s 
Logos   III. Quasi-logische argumentatieschema’s 
Logos Ethos Pathos IV. Ondersteunende argumentatieschema’s 
 ethos Pathos V. Drogredenen 
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1.4  ARGUMENTATIELEER VS LOGICA 

LOGICA Argumentatieleer ~ logica Argumentatieleer 

Formele geldigheid 
Deugdelijke argumenteren 

argumentatiesschema’s 
Aanvaardbaarheid overtuigingskracht 

Los van context 

Los van participanten 

Los van concrete 
formulering 

Belang van connectoren 
en kwantoren 

 

Verstandelijke activiteit  
oplossen van problemen 

Sociale activiteit ~ dialectiek 
(leer van debat) 

Verbalen activiteit ~ retoriek 
(leer van de redenvoering) 

Descriptief-analytisch  
feiten 

Normatief-evaluatief 
mening/beoordeling/advies 

(kolom in het midden = gelijkenissen , helemaal links verschilpunten bij logica, rechts verschilpunten 
argumentatieleer) Hier niet vanuit taalhandelingsperspectief maar het tegenover verwante concepten plaatsen. 
Het idee is dat er gelijkenissen zijn, raakvlakken maar duidelijk maken wat het verschil is  

- Gelijkenissen (middelste kolom) 
o Schema’s en patronen opstellen, rationele probleemoplossende activiteit, feiten is centrale 

bekommernis (descriptieve analyse van de feiten) 
- Verschillen  

o Logica: Formele geldigheid (dus niet meer inhoud argumentatie maar vorm en patronen) 
 Veel dingen verdwijnen uit beeld : context (sprake van spreker en toehoorder, is voor 

argumentatieleer van cruciaal beland) logica kijkt naar zinnen en wat er gezegd wordt, 
maakt niet uit tegen wie het gezegd wordt, concrete formulering maakt niet uit, 
gebruik van letters of echte woorden, meer formules gebruiken om mee verder te 
werken, belang van connectoren (‘en’, ‘of’, ‘als-dan’ ICONEN, dus geen woorden, 
bijvoorbeeld : ‘en’ = Ʌ : p Ʌ q) 

o Argumentatieleer  
 Overtuigingskracht, de aannemelijkheid is belangrijkste, is dit patroon of deze 

argumentatie aanvaardbaar of niet, participanten zijn hier dus wel van het grootste 
belang, argumenteren is een sociale activiteit (dialectiek : in dialoog, debat treden). 

 Verbale activiteit (retoriek : redevoering, woordkeuze om naar bepaalde dingen te 
verwijzen, stilistische keuze) normatief, evaluatie : waardeoordeel (goed vs. slecht) 

1.5  ARGUMENTEREN VS REDENEREN 

 rechtvaardiging 
Argumentatie/betoog Gegevens  Standpunt 
 Argumenten  mening 
 Afleiding/inferentie/gevolgtrekking 
Redenering Premissen  conclusie 
Dit is het klassieke patroon/klassieke redenering: als p het geval is, zal q ook het geval zijn (p  q) 
p  q 
p 
-------- 
:.      q   :. 3 puntjes in een driehoek; betekend geldige redenering (:/. redenering klopt niet) 
Alles boven de streep = premissen 
Onder de streep = conclusie 
Redenering 1. Niet noodzakelijk gericht op overtuigen van publiek 

Participanten zijn niet zo relevant, het is door hun niet meer of minder geldig 
2. Conclusie wordt niet betwist/in vraag gesteld 

Betekenis van “:.”, logisch deductief geldend.  
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3. Onderscheid geldig vs niet-geldig (i.p.v. overtuigend) 
De conclusie is bij redenering is niet stadpunt p bij argumentatie maar het feit of deze 
geldend is of niet. 

(21) Een deling maken kunnen we zien als een tegengestelde bewerking van vermenigvuldigen. Wat is 
bijvoorbeeld 10 gedeeld door 2? Dat is het getal dat vermenigvuldigd met 2 als resultaat 10 geeft, dus 
5. Vergelijk: 

10 : 2 = 5 en 5 x 2 = 10 
Dus een deling is de tegengestelde bewerking van een vermenigvuldiging.  
Dit is een vaststaand feit: de conclusie geeft geen reden tot discussie. Het laat zien dat het geldig is. 

1.6  ARGUMENTEREN VS VERKLAREN 

1.6.1  VERKLARING VS UITLEG 
Verklaren ~ uitleggen = iets duidelijke maken, zorgen dat je iets duidelijk ziet (iets “klaarder” maken). De 
kaarten op tafel leggen zodat je et totale plaatje beter ziet. 
1.  Betekenis van iets voor het verstand duidelijk maken 

a. Etymologie “ver-klaar-en” = klaarder/duidelijker/helderder maken  
~ toe-licht-en, op-helder-en, … 

b. Etymologie “uit-legg-en” = naast elkaar leggen 
Het gaat er vanuit dat er een probleem is dat opgelost moet worden, dat iets onduidelijk is. 

2.  a. Verschijnsel dat de toehoorder niet begrijpt  EXPLANANDUM 
Begrip, woord, gebeuren, feit, gebruik, handeling, kenmerk 

Dit is hetgeen dat uitgelegd moet worden (passief) 
b. Andere, niet-problematische gegevens  EXPLANANS 

Hetgeen wat de uitleg gaat voorzien, de verklaring, het fenomeen oplossen met zaken die de toehoorder 
reeds kent/woorden die de toehoorder begrijpt (actief) 

c. Met elkaar in verband brengen opdat/zodat het problematisch karakter van het verschijnsel 
verkleint/verdwijnt. 

Explanandum~Explanans, je wilt een probleem doen oplossen door een oplossing aan te rijken. 
  
Uitleggen Wie? / Wat? / Waar? / Wanneer? / Hoe? / Waarom? 

Iets uitleggen heeft ene groter bereik dan iets te verklaren. Met een uitleg kan je antwoord geen 
op al die vragen, bij een verklaring gaat het vooral over hoe en waarom iets gebeurd 

Verklaren Hoe? / Waarom? 
  uitleggen/??verklaren wat een woord betekent 
  uitleggen/verklaren hoe/waarom een woord een nieuwe betekenis krijgt 

Argumentatie is vooral gericht op publiek en meningsverschil, iemand overtuigen van 
standpunt. 

1.6.2  SOORTEN VERKLARINGEN 

1. Causale verklaringen 

Een stap van verleden naar heden en vervolgens stap naar de toekomst. Maar eerst relatie verleden naar heden, 
causale verklaring : oorzaak en gevolg. Idee is dat we niet begrijpen hoe we in heden in een bepaalde situatie 
zitten, hoe zijn we hier terecht gekomen, probleem (explanandum) zit in het heden, we zien het als gevolg van 
iets uit het verleden : explanans zit in het verleden (de oplossing)  causaal verband 

Verleden   Heden   Toekomst 

Oorzaak   Gevolg 

EXPLANANS               EXPLANANDUM  

- E  E= causale verklaring  

Welke oorzaak is meer van belang dan een andere, wat is de precieze oorzaak = geen makkelijke vragen om 
steeds te beantwoorden. Als er een oorzaak is, wilt niet zeggen dat er automatisch ook een probleem is. 
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Niet altijd eenvoudig te zien of het gaat om een oorzaak-gevolg relatie (oorzaak komt eerst en gevolg erna, 
temporele ordening, richting argumentatie), soms zien we een verband maar mogen we er niet van uit gaan dat 
het een causaal verband is  wat is oorzaak en wat is gevolg ? 

Explanans A = oorzaak / explanandum B = gevolg (prototype wetenschappen verklaren) Het probleem kunnen 
we aankaarten met een waarom vraag. 

(23) Waarom rent die man zo snel? Omdat de politie hem zoekt. 
(24) Waarom is die auto geslipt? Ijs op de weg/onervarenheid van chauffeur/overdreven snelheid/slechte 

staat van wagen. 
 dwingen verband? 
 combinatie van oorzaken  context bepaalt relatief belang 

(25) Crimineel gedrag ~ familiale moeilijkheden 
 A oorzaak van B, of omgekeerd? Statistische correlatie ≠ richting van causalitiet 

2. Functionele/psychologische verklaring 

Verleden   Heden   Toekomst 

Oorzaak   Gevolg 

Explanans                Explanandum  

   MIDDEL                 DOEL 

- E  E = causaal verband 
- M  D = functioneel verband 

Met welk doel, welk plan voor ogen, middel gaat vooraf aan het doel (om doel te bereiken)? Je wilt gaan van een 
ongewenste situatie  gewenste situatie (doel). Wat je doet om de ongewenste om te buigen naar een gewenste 
situatie is het middel dat je gebruikt. 

Explanandum A is middel – explanans B is doel  

(26) Waarom rent die man zo snel? Omdat hij de trein wil halen. 
(27) Waarom kakelt een kip wanneer ze een ei heeft gelegd? Net als hun wilde voorouders leven ook onze 

kippen altijd in groepen. Het is een straf voor ze om alleen te moeten blijven. Een alleenstaande kip sluit 
zich steeds bij zo’n groep aan. Hennen leggen hun eieren liefst op een wat verscholen plekje, 
afgezonderd van de rest van de groep. Met het gekakel na het leggen van het ei wil de kip de groep van 
hoenders waartoe ze behoort, weer terugvinden. 

3. Historische verklaring 

Verleden   Heden   Toekomst 

Oorzaak   Gevolg 

Explanans               Explanandum  

   Middel           Doel 

FENOMEEN     OVERBLIJFSEL 

- E  E = causaal verband 
- M  D = functioneel verband 
- F  O = Evolutie 

Er blijft iets over van heden in oude gebruiken, evolutionaire gebruiken. Temporele opeenvolging, 
chronologische volgorde, een volgt op andere bij de bovenstaande 
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Explanandum A is overblijfsel van explanans B, nl. gebruik/gebeurtenis in het verleden. 

(28) Waarom geven wij elkaar een hand? Handen schudden is een gewoonte die in de loop van honderden 
of misschien wel duizenden jaren is ontstaan. Oorspronkelijk was het waarschijnlijk bedoeld om te laten 
zien dat je niets in je hand verborgen hield zoals een wapen. Het begon dus als een teken van 
vertrouwen. 

4. Structurele verklaring 

Hier gaat het niet om temporele (horizontale) maar verticale ordening, opnieuw een probleem, niet wat vooraf 
gaat of volgt op iets maar iets dat op de oppervlakte zichtbaar is. 

Explanadum (oppervlakte: hetgeen waarneembaar is) 

↕ 
Explanans (diepte: de structuur achter de waarneembare zaken) 

Bv. : ziekte, uiterlijke kenmerken aan oppervlakte en de diagnose erachter, diepte  Heeft niks meer te maken 
met opeenvolging in de tijd, is hetzelfde moment, gelijktijdigheid 

Vaak gecombineerd met een causale verklaring, zo krijg je uitgebreide causaliteit, zodat structurele patronen 
hierin meegenomen worden om causaliteit te verklaren 

Explanandum A is teken/uiting/symptomen van explanans B, nl. het achterliggende systeem. 

(29) Waarom is “voor zijn ouders Jan heeft een bis bloemen gekocht” geen welgevormde Nederlandse zin? 
De zin wijkt af van de constitutieve regels van de Nederlandse zinsbouw: in een mededelende zin kan 
voor de persoonsvorm slechts één zinsdeel staan, de reeks woorden “voor zijn ouders Jan” vormen niet 
één, maar twee zinsdelen (+ uitleg waarom dat zo is), enzovoort.  

In wetenschappelijke verklaringen is de samenvoeging van structurele verklaringen met de causale verklaring 
heel gewoon. Als we het begrip “causaliteit” uitbreiden tot “structurele causaliteit”, kunnen we wel van een 
causale verklaringen spreken. 

1.6.3  VERKLAREN VS ARGUMENTEREN 

~ § 1.5 

 rechtvaardiging 
Argumentatie/betoog Gegevens  Standpunt 
 Argumenten  mening 
 Afleiding/inferentie/gevolgtrekking 
Redenering Premissen  conclusie 
 verduidelijking 
Verklaring  Explanans  Explanandum  
    
    
    
    
Argumentatie 1. Gericht op overtuigen van publiek 

2. Standpunt/mening wordt betwist/in vraag gesteld 
Redenering ~ verklaring 1. Niet noodzakelijk gericht op overtuigen van publiek 

2. Conclusie/explanandum wordt niet betwist/in vraag gesteld. 
  
Argumentatie Onderscheid overtuigend/aannemelijk of niet 
Redenering Onderscheid geldig vs niet-geldig 
Verklaring Onderscheid duidelijk/helder/inzichtelijk of niet 
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1.6.4  VERKLAREN VS BEGRIJPEN 

Duits filosoof Wilhelm Dilthey (1833 – 1911) 

Valt onder de wetenschapsfilosofie, heeft raakvlakken met voorgaande 

Verschillende verklaringen, sommigen meer natuurwetenschappen, andere menswetenschappen 

Zijn geen tegenovergestelden maar complementair aan elkaar, sommige methoden zijn zowel in de mens- als in 
de natuurwetenschappen toegepast 

 

Verklaren (Erklären) Begrijpen (Verstehen) 

Natuurwetenschappen Menswetenschappen 

Causale + structurele verklaring Functionele + historische verklaring 

Voorspellen  Achteraf begrijpelijk maken 

Oorzaken + feiten Redenen + waarden 

Dwingende gevolgtrekkingen Intenties + attitudes + overtuigingen 

 

?? Scherp onderscheid op vlak van Methodologie  
 Onderzoeksobject  
 Onderzoeksvragen  
Methodes zijn niet tegengesteld maar complementair 
Menswetenschappen ook weerlegbare/falsifieerbare onderzoeksresultaten 
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2 INDICATOREN EN STRUCTUREN 

Taalkundige kant, formulering : vooral letten op indicatoren, wegwijzers, verband duidelijk maken 

2.1  ARGUMENTATIEVE INDICATOREN 

2.1.1  VERKLARENDE INDICATOREN VS ARGUMENTATIEVE INDICATOREN 
(30) a. Ze zijn thuisgebleven omdat de kinderen ziek zijn. 

De kinderen die ziek zijn = reden dat ouders thuis gebleven zijn  oorzaak-gevolg model  
b. Ze zijn thuisgebleven want het licht is aan. 

Verband tussen thuis blijven en het licht dat aan is. De motivatie komt hier van de toehoorder of spreker 
 ze doen een observatie en op basis daarvan nemen ze het standpunt in dat de ouders thuis zijn 
gebleven. 

c. Ze zijn thuisgebleven want de kinderen zijn ziek. 
Lijkt op de situatie in A  gevolg-oorzaak 

d. ?? ze zijn thuisgebleven omdat het licht aan is. 
De toestand van het licht (dat het aan is) = reden dat ouders zijn thuis gebleven  nogal een moeilijk 
aan te nemen conclusie  
 
Omdat is beperkter als connector, want is flexibeler als connector (perspectief of motivatie van de 
spreker, hoe je erbij komt om iets te beweren, is argumentatief) 

(31) a. Jan is afwezig omdat hij griep heeft. 
De afwezigheid wordt verklaard door zijn griep (verklarende relatie) 

b. Jan moet griep hebben, want hij is afwezig. 
Afwezigheid heeft in de voorbeeld een andere statuut dan in A. Hier gaat het om een observatie van de 
spreker (want): X ziet dat Jan afwezig is en komt hierdoor tot de conclusie dat Jan griep heeft. 
 
Want = Typische indicator van verklaringsrelatie, oorzaak-gevolg, want zit niet op verklarend maar 
argumentatief niveau, op grond waarvan zeg je iets en kom je tot die conclusie 

(32) a. Objectiviteit bestaat niet omdat iedereen de dingen op zijn eigen manier ziet. 
b. Objectiviteit bestaat niet, want iedereen ziet de dingen op zijn eigen manier/aangezien 

iedereen de dingen op zijn eigen manier ziet. 
  
A omdat/doordat B B oorzaak van A = verklaring 
A want/aangezien/daar B B reden/argument voor standpunt A = argumentatie 
   
 een verklaring kan dienen als rechtvaardiging van een argumentatief verband 

 

LES 3: 28/02/2020 

2.1.2  INDICATOREN VAN ARGUMENT/GEGEVENS VS CONCLUSIE/STANDPUNT 
Argumentatieve indicatoren Talige elementen die aangeven welk onderdeel in een betoog de functie van 

argument en standpunt (of conclusie) vervult. 
Ofwel ligt de aandacht op de conclusie ofwel op de argumenten. 
Argumentatieve indicatoren geven aan welk onderdeel van betoog standpunt, 
conclusie en argument aangeven en waar deze staan. 

Connectoren  = woorden in de zin die dienen als wegwijzers binnen de tekst en om hun rol aan te duiden. 
Wat valt hieronder: 

1. Nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden 
2. Zinsverbindende bijwoorden/bijwoordelijke uitdrukkingen 
3. Zinswendingen (zinsstuk of volledige zin) 

(33) a. Het is al laat dus moeten we naar huis. 
“Dus” duidt de conclusie aan “we moeten naar huis” o.b.v. “het is al laat”. we observeren en stellen 
vast hoe laat het is en is rechtvaardiging om naar huis te gaan, natuurlijke volgorde : argumenten en 
daaruit iets concluderen, van argument naar conclusie = iconisch, verband tussen volgorde van 
voorkomen 
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b. Het is al laat want we moeten naar huis. 
“Want” werkt in de omgekeerde richting: de conclusie staat er voor. We stellen vast dat we naar huis 
moeten, iemand heeft geobserveerd, dan pas als ze het vaststellen denken ze dat het wel laat zal zijn 

- Bij want heb je idee dat je terug redeneert in de tijd en bij dus is het chronologisch  
- Want en immers doen hetzelfde, geven argumentatie aan, de grond waarop je een standpunt verdedigt 

maar immers staat vaak wat verderop in de zin 
- Dus wijst op een standpunt of conclusie 
- Dan ook wijst op conclusie uit voorafgaande argumenten 

Connectoren voor argument/verantwoording 

1. Want, aangezien, daar, vermits 
2. Immers, trouwens, namelijk, nu eenmaal, overigens 
3. Een sterk argument is…, de blijkt onder meer uit…, mijn oordeel is gebaseerd op…, als 

argumenten/verantwoording/rechtvaardiging wil ik er op wijzen dat…, daarvoor pleit dat…, op de grond 
van de volgende overwegingen…, en dan heb ik het nog niet eens gehad over…, ten overvloede wil ik 
erop wijzen dat…, temeer daar  meta elementen; commentaar geven op wat er aan het gebeuren is 
in de tekst 

Connectoren voor conclusie/standpunt 

1. Dus 
2. Dus, derhalve, dan ook, vandaar dat, al met al, hoe het kan ook zij, per slot van rekening, ten slotte, over 

het geheel genomen, alles beschouw, alles bij elkaar, alles wel overwogen, alles bij elkaar genomen, alles 
in aanmerking nemend 

3. De conclusie is dat…., daaruit kunnen we afleiden dat…, tot besluit kunnen we zeggen dat…., we kunnen 
dan ook besluiten/concluderen dat… 

Soorten van want 

(34) a. De dijk gaat (hoogstwaarschijnlijk) begeven, want het water blijft maar stijgen 
Oorzakelijk verband 

b. De dijk gaat (hoogstwaarschijnlijk) begeven, want hier en daar zijn er al kleine barsten te 
merken. 

Observatie (oppervlaktefenomenen die we waarnemen (kleine barsten))  diagnose (wat de reden is 
voor de barsten in de dijk) 

c. De dijk gaat (hoogstwaarschijnlijk) begeven, want het KMI voorspelt veel regen voor de 
komende dagen. 

Ethos  motivatie halen bij de specialisten (gezagsargumenten) 
d. De dijk gaat (hoogstwaarschijnlijk) begeven, want twee jaar geleden is dat ook gebeurd toen 

het zoveel regende. 
Historische verklaring, algemeen principe dat hier van belang is, is analogie(gelijkenisrelatie tussen iets 
van het verleden en iets van het nu) 

Soorten van maar 

(35)  A: Ik ben vorige zaterdag heel de avond thuis gebleven 
 B: Maar er zijn minstens drie personen die willen getuigen dat ze u vorige zaterdagavond tussen acht 

en tien uur op de kerstmarkt gezien hebben. 
Conclusie 1  “maar” geeft tegenargumenten voor conclusie tegen te gaan  conclusie 2 (tegenovergestelde 
van 2).  
(36) A beweert dat zij vorige zaterdag heel de avond thuis is gebleven, maar er zijn minstens drie personen 

die willen getuigen dat ze haar vorige zaterdagavond tussen acht en tien uur op de kerstmarkt gezien 
hebben. 
A beweert dat zij vorige zaterdag heel de avond thuis is gebleven, maar er zijn minstens drie personen 
die willen getuigen dat ze haar vorige zaterdagavond tussen acht en tien uur op de kerstmarkt gezien 
hebben. 
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(37) a. De melk was zuur, maar ik had verschrikkelijk dorst. (dus dronk ik er maar van.) 
argument voor een bepaalde conclusie  “maar” duid hier argument 2 aan die sterker is  conclusie 
sluit aan bij tweede argument. 

b. Ik had verschrikkelijke dorst, maar de melk was zuur. (Dus dronk ik er niet van.) 
argument voor een bepaalde conclusie  “maar” duid hier argument 2 aan die zwakker is  conclusie 
sluit aan bij eerste argument. 

(38) De melk was zuur, maar toch dronk ik ervan want ik verschrikkelijke dorst.  
Argument 1 wijst in een bepaalde richting   “maar” geeft hier de conclusie  argument 2 wijst naar 
de conclusie en is sterker dan 1 

Afwezigheid van argumentatieve indicatoren 

(39) De tweede examenregeling is de beste. De examens nemen maar twee weken in beslag en geen enkele 
groep studenten wordt erdoor benadeeld. 
Element toevoegen aan de tweede zin om te kunnen zien dat zin 1 een conclusie is en zin 2 
argumentatie hiervan (zoals want, omdat, immers). We beginnen met conclusie, dan komt 
argumentatie zoals bij (indicator) toevoeging van tweede zin dus je gebruikt want, door die want voel 
je dat deze het verband duidelijker maakt, relatie duidelijk, het is een motivatie om het te 
rechtvaardigen ook zonder de want, maar met is extra duidelijk  

2.2  ARGUMENTATIESTRUCTUREN 

- Kwestie van syntactisch, vorm is NIET argumentatieschema’s die later nog volgen 
- Hoeveel ingrediënten in de argumentatie zitten, hoe ze tegenover elkaar staan en hoe ze als 

bouwstenen fungeren, wat zwakke en sterke argumenten zijn 
- Visuele voorstelling van de samenhang van de ingrediënten maar toont nog niet de aard van de pijlen 
- Hiërarchische structuur waardoor je de relaties duidelijk maakt 

Argumentatiestructuur van een tekst/betoog 
Schematische/visuele voorstelling van de wijze waarop de argumenten, het standpunt en de 
(sub)standpunten zich in een betoog tot elkaar verhouden/in het betoog zijn geordend.  

2.2.1  NEVENSCHIKKENDE VS MEERVOUDIGE ARGUMENTATIESTRUCTUUR 
(40) (a) Mevrouw X had geen enkel motief om haar man te vermoorden. (b) Uit de getuigenverklaringen 

blijkt immers dat zij geen reden voor jaloersheid had, (c) dat de dood van haar man haar geen enkel 
financieel voordeel geeft, en (d) dat ze samen in de beste verstandhouding leefden. 
a)   Mevrouw   X   had   geen   enkel   motief   om   haar   man   te   vermoorden.  conclusie, waar we 
naartoe willen.    b)  Uit   de getuigenverklaringen blijkt immers dat zij geen reden voor jaloersheid had 
 connector = immers, de rest die volgt zijn argumenten (hier 3). Als je deze samentelt komt de 
conclusie automatisch tot stand. Moest 1 van die drie niet het geval zijn dan zou er twijfel kunnen zijn. 
c)   dat de dood van  haar  man  haar  geen  enkel  financieel  voordeel  geeft,  en  (d)  dat  ze  samen  in  
de  beste verstandhouding leefden. 
 
Nevenschikkende argumentatiestructuur, en-relatie (als a geldt en b geldt en c  tot conclusie komen), 
de argumenten zijn samen sterk. Enkel samen kan het gelden voor een conclusie 

(41) (a) Dit wetsvoorstel verdient alle steun, (b) want ons systeem van sociale zekerheid wordt erdoor gered. 
(c) het houdt bovendien een belangrijke verhoging in van de laagste inkomens.  
Eerste deel is conclusie, want = connector   duidt op rechtvaardiging (doorbreekt “iconisiteit”, je 
begint met standpunt en je geeft achteraf standpunt) 
 
Meervoudige argumentatiestructuur, elk argument afzonderlijk is al sterk genoeg om de conclusie te 
aanvaarden. 

  

 

Nevenschikkende argumentatiestructuur  
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Meervoudige argumentatiestructuur 

2.2.2  ARGUMENTATIESTRUCTUUR MET SUBSTANDPUTEN EN/OF TEGENARGUMENTEN 
(42) (a) Kandidate A heeft duidelijke de meest relevante kennis en beroepservaring voor onze vacature. (b) 

Uit de sollicitatiegesprek is bovendien gebleken dat zij de goede werking van het team nog zal 
versterken. (c) Ze is immer erg communicatief en (d) ze houdt altijd het gemeenschappelijke belang voor 
ogen. (e) Ik stel dat ook voor dat we haar een kans geven en haar voor een proefperiode aannemen. 
 
Conclusie = ze is een goede kandidaat (laatste zin)  alles ervoor is rechtvaardiging van conclusie: 
“bovendien” legt relatie tussen a en b (gelijkwaardige relatie), “immers” C en D beargumenteren B 
 argumentatiestructuur met substandpunt            

(43) (a) Kadidate A heeft duidelijke de meest relevante kennis en beroepservaring voor onze vacature. (b) Uit 
het sollicitatiegesprek is echter gebleken dat zij vrij bazig overkomt, (c) waardoor ze de goede werking 
van het team in gevaar kan brengen. (d) Toch stel ik voor dat we haar een kans geven en haar voor een 
proefperiode aannemen. 
 
Conclusie = D, de rechtvaardiging komt van zin A. B en C spreken wel A tegen. Er is een relatie tussen B 
(rechtvaardiging) en C (conclusie). 
 argumentatiestructuur met tegenargumenten 
 

  

 

Argumentatiestructuur met substandpunt  

  

 
Argumentatiestructuur met tegenargumenten  

Algemene bemerkingen  

1. Argumentatiestructuur volgt niet noodzakelijk de opeenvolging van de argumenten en 
(sub)standpunten in het betoog 

2. Niet alle elementen in een betoog zijn noodzakelijkerwijze relevant voor de verdediging van het 
standpunt 

3. Argumentatief belangrijke elementen blijven soms impliciet 
 Algemene principes (ethische/esthetische/politiek) 
 Algemene achtergrondkennis/presupposities 
 Ook moeilijk te verdedigen opvattingen 

4. Opstellen van argumentatiestructuur is resultaat van interpretatie/analyse 
 Welwillendheidsbeginsel (“principle of charity” (Fisher, 1988)): probeer uit een tekst de best 

mogelijke argumentatie te halen 
 Beweerbaarheidsvraag (“assertability question”): Welke argument of bewijs zou voor mij een 

rechtvaardiging zijn om de conclusie te beweren? Wat zou ik moeten weten of geloven om die 
conclusie te aanvaarden?  Is dit in het betoog terug te vinden? 
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LES 4: 6/03/2020 

DEEL 2 : LOGISCHE ARGUMENTATIESCHEMA’S 
3 HET CATEGORISCH SYLLOGISME 

3.1  BASISBEGRIPPEN PREDICAATLOGICA 

3.1.1  HET ARISTOTELISCH VIERKANT 

(1) Visueel: zie doc. Laura en teken het er zelf in! 

Kunnen A en B 
tegelijk waar zijn? 

Is er 
OVERLAPPING? 

Kunnen A en B 
tegelijk onwaar 

zijn? 

Is er KLOOF? 

Visueel 
Aristotelische 

relaties 

Neen [-O] Neen [-K]  
Contradictorisch 

(contradictie) 

Neen [-O] Ja [+K]  
Contrair 

(contrariteit) 

Ja [+O] Neen [-K]  
Subcontrair 

(subcontrariteit) 

Ja [+O] Ja [+K]  
Subaltern 

(Subalternatie) 

 

(2) 

  

 
 
 
 

3.1.2  CATEGORISCHE UITSPRAKEN 

= kwantor + subjectsterm + predicaatsterm (3) 

Verband tussen twee categorieën, kwantor (hoeveelheidsaanduider) legt relatie tussen de subjectsterm en de 
predicaatsterm (s en p) 

- Universeel : over volledige categorie in één keer bezig 
Positief : alle s’en zijn p / negatief : geen s is p 
Allemaal één voor één bekijken en overlopen  

- Particulier : concrete gevallen 
Positief : sommige s’en zijn p / negatief : elementen buiten p, niet alle s is p 
Zodra je er één vindt die waar is, is de zin al waar 
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CATEGORISCHE UITSPRAKEN Affirmatief Negatief 

Universeel Alle S zijn P Geen S zijn P 

Particulier Sommige S zijn P Niet alle S zijn P 

3.1.2.1 OPDRACHT: BEPAAL DE ARISTOTELISCHE RELATIES TUSSEN DE VOLGENDE UITDRUKKINGEN 
EN TEKEN HET CORRESPONDERENDE ARISTOTELISCHE VIERKANT 

(4) Alle, geen, niet alle, sommigen 
- Op zoek naar twee contradictierelaties : alle, geen, niet alle en sommige. Alle en niet alle zijn 

elkaars contradictie (ofwel slapen alle kinderen ofwel niet) het is of het een of het andere, 
klopt het dat andere twee : geen en sommige ook contradictorisch zijn? Sommige kinderen 
zijn aan het slapen (minstens 1 in deze context) vs. geen is contradictorisch 

- Op zoek naar contrariteitsrelatie : ze overlappen elkaar niet, sluiten elkaar uit, maar laten kloof 
toe? Contrariteitsrelatie tussen alle en geen, kloof is ‘sommige maar niet alle’ : aantal kinderen 
slapen wel en sommige kinderen slapen niet 

- Testen van subcontrariteits- en subalternatierelaties  Alles wat buiten alle valt is niet alle, 
alles wat buiten geen valt is sommige. Sommige maar niet alle kinderen kan dus subcontrait 
klopt. Als alle kinderen slapen, slapen ook sommigen (minstens één) dus subaltern klopt 

(5) Minstens 5, meer dan 5, hoogstens 5, minder dan 5 
- Op zoek naar twee contradictierelaties : contradictie van meer is hoogstens (is dus niet meer 

dan 5) en contradictie van minder is minstens (is dus niet minder dan 5) 
- Op zoek naar contrariteitsrelatie : meer en minder dan 5 kan kloof hebben namelijk als er 5 

kinderen aan het slapen zijn, dan zijn er niet meer en niet minder dan 5 
- Testen van subcontrariteits-en subalternatierelaties : tussen meer en minder zit de kloof waar 

er 5 kinderen aan het slapen zijn, nu toevoegen uit punt één, de contradictierelaties : 
hoogstens of dus niet meer en al de rest (linker stukken) minstens, niet minder 

  
 Ga in 3 stappen te werk:  1. Zoek de 2 contradictierelaties 

2. Zoek de contrariteitsrelatie 
3. Teste de subcontratiteits- en subalternatierelaties 

 

(6) Alle, geen, niet alle, sommige (7) Minstens 5, meer dan 5, hoogstens 5, minder dan 5 
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3.1.3  VENN-DIAGRAMMEN VOOR CATEGORISCHE UITSPRAKEN 
(8) 

 
X subject (kinderen) en y predicaat (slapers, kunnen volwassenen en kinderen zijn) 
Drie gebieden : 1) in x buiten y 2) in x en y 3) in y valt maar niet in x 

- Groep 1 : kinderen die wakker zijn (niet slapen) 
- Groep 2 : slapende kinderen  
- Groep 3 : slapers die geen kinderen zijn (volwassenen) 

Als alle kinderen aan het slapen zijn kan 1 niet want daar zijn de kinderen wakker 
 

(9) 

 
1) Als alle kinderen aan het slapen zijn kan 1 niet want daar zijn de kinderen wakker  

Lege verzameling is de O met streepje door 
2) Als er geen kinderen aan het slapen zijn kan 2 niet want daar zijn kinderen aan het slapen 
3) Als niet alle kinderen aan het slapen zijn zit er minstens één kind in categorie één want dan is er 

minstens één kind wakker, één is niet leeg (O met streepje) 
4) Als sommige kinderen aan het slapen zijn zitten er kinderen (minstens één) in de tweede categorie  
 

 

3.1.4  CONVERSIE 

= omkering subject en predicaat (symmetrische vs. asymmetrische relaties) 

Omkering subject en predicaat (kinderen die slapen worden slapers die kind zijn) 
- Symmetrische (x en y van plaats verwisselen en kwantor relatie blijft gelijk) 
- Asymmetrische relaties (alle en niet alle) 

 
(10) a. [(geen) + (S) + (P)]               

b. [(sommige) + (S) + (P)]       
c. [(alleen) + (S) + (P)]             
d. [(niet alleen) + (S) + (P)]     

[(geen) + (P) + (S)] 
[(sommige) + (P) + (S)] 
[(alle) + (P) + (S)] 
[(niet alle) + (P) + (S)] 

   
(11) a. Er zijn geen kinderen aan het slapen        Geen van de slapers zijn kinderen. 
 b. Er zijn enkele kinderen aan het slapen    Enkele van de slapers zijn kinderen 
(11a.) : als er geen kinderen slapen zijn geen van de slapers kind 
(11b.) : als er enkele kinderen slapen zijn enkele van de slapers kinderen 
Bij geen en enkele maakt het niet uit of het gaat om x of om y (gaat over doorsnede Venn diagram) 
Dubbele pijl = logisch equivalent van (van links naar rechts en van rechts naar links) als links waar is, is rechts 
ook waar en omgekeerd 
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(12)  

(13) a. Alle kinderen zijn aan het slapen                    <=/=> Alle slapers zijn kinderen 
 b. Niet alle kinderen zijn aan het slapen             <=/=> Niet alle slapers zijn kinderen 
(13) : alle kinderen zijn aan het slapen, dit betekent niet dat alle slapers kinderen zijn, kunnen ook volwassenen 
zijn die aan het slapen zijn, dit is niet in tegenspraak met dat alle kinderen slapen 
Niet alle kinderen zijn aan het slapen, dit betekent niet dat alle slapers kinderen zijn, kinderen kunnen ook 
wakker zijn   als je spiegelt kom je dus in een andere gebied (leeg gebied) terecht waardoor interpretatie 
verandert 
(14) a. Er zijn alleen kinderen aan het slapen            Niet alle slapers zijn kinderen 
 b. Er zijn niet alleen kinderen aan het slapen    Niet alle slapers zijn kinderen 
(14) : er zijn alleen kinderen aan het slapen, gebied drie bestaat niet want de volwassenen slapen, dit gebied 
is leeg want als alleen kinderen slapen, slapen volwassenen niet 
Er zijn niet alleen kinderen aan het slapen, niet alle slapers zijn kinderen, ook volwassenen zijn aan het slapen, 
deze zitten in gebied drie, minstens één persoon in slapende volwassenen, niet leeg 
(15)  

3.1.5  OBVERSIE 

= negatie van het predicaat 

(kwantor vervangen en predicaat omkeren). In plaats van verzameling y nemen we omgekeerde van verzameling 
y. Als p slapen is, is niet p wakker zijn  

 

Alle (x, y)  Geen (x, 7y) 

Interne negatie : bovenstaande en onderstaande rechte horizontale lijn in schema 

Als er geen kinderen aan het slapen zijn zeggen we hetzelfde als dat alle kinderen wakker zijn 

7y = niet y 

 

Niet alle (x, y)  Sommige  (x, 7y) 

Externe negatie : diagonalen in schema 

Als sommige kinderen aan het slapen zijn betekent dit dat ze niet allemaal wakker zijn 

 
(16) a. [(geen) + (S) + (P)]               

b. [(alle) + (S) + (P)]                 
[(alle) + (S) + (¬P)] 
[(geen) + (S) + (¬P)] 

(17) c. Er zijn geen kinderen aan het slapen        Alle kinderen zijn wakker. 
 d. Alle kinderen zijn aan het slapen              Er zijn geen kinderen wakker. 
 
(16) a. [(sommige) + (S) + (P)]        

b. [(niet alle) + (S) + (P)]         
[(niet alle) + (S) + (¬P)] 
[(sommige) + (S) + (¬P)] 

(17) c. Er zijn enkele kinderen aan het slapen     Niet alle kinderen zijn wakker 
 d. Niet alle kinderen zijn aan het slapen         Er zijn enkele kinderen wakker 
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INTERNE NEGATIE Alle – geen Enkele – niet alle ~(sub)contrariteit 
EXTERNE NEGATIE Enkele – geen Alle – niet alle ~contradictie 
 
(18) a. Het is niet zo dan enkele S P       

b. Het is niet zo dat alle S P            
c. Het is niet zo dat geen S P             
d. Het is niet zo dat niet alle S P     

Geen S P 
Niet alle S P 
Enkele S P 
Alle S P 

3.1.5.1 OPDRACHT: TOON DE EQUIVALENTIE VAN DE VOLGENDE PAREN UITSPRAKEN AAN DOOR 
GEBRUIK TE MAKEN AN DE CONVERSIE EN OBVERSIE 

Hoe aantonen dat die zinnen logisch equivalent zijn?  

Door conversie en obversie : welke volgorde, welke eerst toepassen? 

 
 1. Alle kinderen zijn wakker           Geen van de slapers zijn kinderen 

- Zin 1 : alle kinderen zijn wakker 
Wakker moet slapen worden en alle moet geen worden : OBVERSIE 

- Tussen zin :  geen kinderen die slapen 
Geen is symmetrisch dus mag zonder probleem omgewisseld worden : CONVERSIE 

- Zin 2 : geen van de slapers zijn kinderen 
 2. Er slapen alleen kinderen           Geen van de slapers zijn volwassenen 

- Zin 1 : er slapen alleen kinderen 
Kind moet volwassen worden en alleen moet geen worden, alleen vervangen door alle : CONVERSIE, 
subject en predicaat omwisselen 

- Tussen zin : alle kinderen zijn slapers : OBVERSIE  
- Zin 2 : geen van de slapers zijn volwassenen 

LES 5: 13/03/2020 

Herhaling vorige les 

3.1.3. Venndiagrammen voor categorische uitspraken  UP voor categorisch syllogisme 

(8) :  

 

 

 

 

 

 

X subject (kinderen) en y predicaat (slapers, kunnen volwassenen en kinderen zijn) 

Drie gebieden : 1) in x buiten y 2) in x en y (doorsnede) 3) in y valt maar niet in x 
- Groep 1 : kinderen die wakker zijn (niet slapen) 
- Groep 2 : slapende kinderen  
- Groep 3 : slapers die geen kinderen zijn (volwassenen) 

Als alle kinderen aan het slapen zijn kan 1 niet want daar zijn de kinderen wakker 

 

(9) :  
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Zie tekening presentatie! 

Alle = een universele quantor, algemene uitspraak doen over alle entiteiten die ene bepaalde factor hebben 
(zoals X)  een gebeid gaat sws leeg verklaard worden. 

5) Als alle kinderen aan het slapen zijn kan 1 niet want daar zijn de kinderen wakker 
Lege verzameling is de O met streepje door (er zijn geen X’en die buiten Y vallen) 

6) Als er geen kinderen aan het slapen zijn kan 2 niet want daar zijn kinderen aan het slapen (geen enkele 
X die Y is, opnieuw gebied leeg verklaren) 

7) Als niet alle kinderen aan het slapen zijn zit er minstens één kind in categorie één want dan is er 
minstens één kind wakker, één is niet leeg (O met streepje) (we gaan een bepaald gebied bevolkt 
verklaren, dus er moet minstens 1 element aanwezig zijn (minstens 1 X zijn die buiten Y valt)) 

8) Als sommige kinderen aan het slapen zijn zitten er kinderen (minstens één) in de tweede categorie 
(relatie van negatie, er is ten minsten 1 X die in de doorsnede zit van Y) 

3.2  HET CATEGORISCH SYLLOGISME 

3.2.1  HET BASISPATROON 

Syllogisme = een logisch redeneerpatroon waarvan we de geldigheid gaan aantonen 

3 categorische uitspraken 2 premissen Maior-premisse 
  Minor-premisse 
 1 conclusie  

CS: bestaat uit 3 categorische uitspraken (alle, geen, niet alle of sommige) 

- Hieruit maken we een opdeling in 2 premissen (~argumenten, uitgangspunten) en die zijn ofwel maior 
of minor + 1 conclusie  

3 termen Maior-term Éénmaal in maior premisse en éénmaal conclusie 
 Minor-term Éénmaal in minor-premisse en éénmaal in conclusie 
 Middenterm Alleen in premissen, verdwijnt in conclusie 

De subject en predikaten bij conversie en obversie vorige les 

- Subject of predikaat  rol maior of minor term vervullen 
- Middenterm = willen we kwijtspelen (komt voor in de argumenten maar verdwijnt in de conclusie) 

logisch-deductieve geldigheid Uit de waarheid van de premissen volgt noodzakelijk de waarheid van de 
conclusie 

 De conclusie bevat geen nieuwe informatie 
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We gaan opzoek naar de geldigheid (zie def hierboven) als permissen 1 en 2 samen waar zijn en zeker van zijn, 
dan mogen we zeker zijn dat de conclusie ook waar. De info in deze 2 permissen is voldoende om de conclusie 
te verantwoorden, er komt geen nieuwe info bij in de conclusie (het is een synthese van wat we al wisten op 
grond van de waarheid van de premissen). 

(19) Maior-premisse Alle mensen Zijn sterfelijk Alle (Y, Z) 
  Middenterm Maiorterm  
 Minor-premisse Alle Belgen Zijn mensen Alle (X, Y) 
  Minorterm Middenterm  
 Conclusie Alle Belgen  Zijn sterfelijk Alle (X, Z) 
  Minorterm Maiorterm  

Zie vorige les subject en predikaat  

Mensen = subject term in maior, predikaat term in minor premissen  gedeeld onder de twee premissen (de 
middenterm is hetgeen wat gemeenschappelijk is aan maior en minor term en deze willen we kwijtspelen en kan 
hier).In een aantal gevallen kan je kan maior en minor term van plaats wisselen, het is de gezamenlijk waarheid 
van beide termen die de geldigheid/waarheid garanderen van de conclusie. Uit waarheid van premissen volgt de 
waarheid van de conclusie. 

Hoe kunnen we deze beargumenteren?  gebruiken van venn-diagrammen 

3.2.2  VENN-DIAGRAMMEN VOOR HET CATEGORISCH SYLLOGISME  

 

(20) 

 

X\Y = 1 + 6 
 Y\Z = 2 + 3 
 X\Z = 1 + 2 
  
 X ∩ Y = 2 + 7 
 Y ∩ Z = 4 + 7 
 X ∩ Z = 6 + 7 

\ = verschil! 
∩ = doorsnede 
Ø = lege verzameling! 

We hebben 3 verzamelingen (X, Y en Z, 3 categorische uitspraken (maior, minor en conclusie)) dus je verkrijgt 7 
gebieden. Elke verzameling bestaat uit 4 relevante delen (met de klok mee nummeren, vanaf linksboven!) 

X dat buiten Y valt is 1 en 6 en zo verder. Doorsnede van X en Y is 2 en 7 en zo verder  

(21) Maior Alle mensen Zijn sterfelijk Alle (Y, Z) 2 = Ø en 3 = Ø 
  Middenterm Maiorterm   
 Minor Alle Belgen Zijn mensen Alle (X, Y) 1= Ø en 6 = Ø 
  Minorterm Middenterm   
 Conclusie Alle Belgen  Zijn sterfelijk Alle (X, Z) 1 = Ø en 2 = Ø 
  Minorterm Maiorterm   

Alle (Y,Z) er is geen enkele Y die buiten Z valt (dus er zijn geen enkele mensen die buiten de categorie van sterfelijk 
vallen)  2 en 3 gaan we leeg verklaren (je zit in 7 of 4) 

Alle (X,Y) er is geen enkele X die buiten Y valt (het is niet mogelijk om Belg te zijn en geen mens te zijn)  gebied 
1 en 6 zijn leeg (je zit in 2 of 7 maar 2 is leeg door vorige premisse) 

 in totaal door maior en minor premissen hebben we 4 gebieden leeg verklaard  
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Geen nieuwe info in de conclusie dus alle (X,Z) er is geen enkele X die buiten Z valt (het is niet mogelijk om Belg 
te zijn zonder onsterfelijk te zijn)  gebied 1 en 2 leeg verklaren: waren al leeg verklaard door minor en maior 
premissen (= geen nieuwe informatie!)  dus de uitspraak is waar! 

(22) 

 

X\Y = 1 + 6 
 Y\Z = 2 + 3 
 X\Z = 1 + 2 
  
 X ∩ Y = 2 + 7 
 Y ∩ Z = 4 + 7 
 X ∩ Z = 6 + 7 

 

(23) Maior Alle katholieken Zijn gedoopt Alle (Y, Z) 2 = Ø en 3 = Ø 
  Middenterm Maiorterm   
 Minor Sommige  Belgen Zijn katholiek Sommige (X, Y) 2 ≠ Ø of 7 ≠ Ø 
  Minorterm Middenterm   
 Conclusie Sommige Belgen  Zijn gedoopt Sommige  (X, Z) 6 ≠ Ø of 7 ≠ Ø 
  Minorterm Maiorterm   

(zelfde redenering als in vorige, let op andere quantor!) 

Alle (Y,Z) er is geen enkele Y die buiten Z valt (dus er zijn geen enkele katholieken die buiten de categorie van 
gedoopt vallen)  2 en 3 gaan we leeg verklaren (je zit in 7 of 4) 

Sommige (particuliere uitspraak) (X,Y) er zijn enkele X die buiten Y valt (sommigen Belgen zijn katholiek maar 
sommigen ook niet  doorsnede mag niet leeg zijn (minstens 1 element in de doorsnede maar doorsnede is 2 
en 7 (2 gebieden): waar dan de X plaatsten  kijken naar maior permisse: gebied 7 want 2 is leeg verklaard (geen 
katholieken die niet gedoopt zijn) en daarom schrijven de ook of bij laatste kolom (als we geen maiorpremisse 
hebben) 

Geen nieuwe info in de conclusie: sommigen (X,Z) er zijn dus X die buiten Y vallen (sommigen Belgen zijn 
gedoopt), wisten we dit al?  Allen kijkend naar de conclusie: ergens in de doorsnede van X en Z moet er ergens 
minstens 1 X in zitten (kan hier zowel in 6 als in 7) wisten we dit al pp grond van de premissen? Ja, we hadden 
als de conclusie getrokken dat er minstens 1 element in 7 zit (minor premisse) dus we zijn zeker van de uitspraak 
(sterke argumentatie anders is het minder sterk) 

We zijn absoluut zeker dat de conclusie waar is (precies informatie vanuit combi maior en minor) 

3.2.3  OPDRACHT: BEWIJS DE (ON)GELDIGHEID VAN DEZE ARGUMENTATIESCHEMA’S M.B.V.  
VENN DIAGRAMMEN 

(24) Maior Geen mensen Zijn onsterfelijk Geen (Y, Z) 4 en 7 = Ø 
  Middenterm Maiorterm   
 Minor Alle Belgen Zijn mensen Alle (X, Y) 1 en 7 = Ø 
  Minorterm Middenterm   
 Conclusie Geen Belgen Zijn onsterfelijk Geen (X, Z) 6 en 7 = Ø 
  Minorterm Maiorterm   

Geen (Y,Z) je kan niet mens zijn en onsterfelijk zijn: dus de doorsnede van deze leeg verklaren. 

Alle (X,Y)  je kan geen Belg zijn als je een mens bent: dus 1 en 6 leeg verklaren  

Geen (X, Z) (geen relatie = doorsnede moet leeg zijn)  Wisten we al dat 6 en 7 leeg zijn? Ja, dit is geen nieuwe 
info dus we kunnen zeker zijn van onze conclusie 
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:. (drie puntjes = een conductie logisch geldig redeneer patroon) 

(25) Maior Geen katholieken  Zijn moslim Geen (Y, Z) 
  Middenterm Maiorterm  
 Minor Sommige Belgen  Zijn katholiek Sommige (X,Y) 
  Minorterm Middenterm  
 Conclusie Niet alle Belgen Zijn moslim Niet alle (X, Z) 
  Minorterm Maiorterm  

Opdracht zelf proberen (het syllogisme is geldig!) 

3.2.4  REDENEERFOUTEN  
(26) Alle honden zijn zoogdieren  Alle (Y, Z) 2 = Ø en 3 = Ø 
 Alle katten zijn zoogdieren  Alle (X, Z) 1 = Ø en 2 = Ø  
 * Dus: alle katten zijn honden ? Alle (X, Y) 1 = Ø en 6 = Ø 

 

(27) 

 

X\Y = 1 + 6 
 Y\Z = 2 + 3 
 X\Z = 1 + 2 
  
 X ∩ Y = 2 + 7 
 Y ∩ Z = 4 + 7 
 X ∩ Z = 6 + 7 

Er zijn niet alleen logische deductieve geldigheid kunnen aantonen maar ook de ongeldigheid (conclusie volgt 
niet logisch dwingend vanuit de premisse) a.d.h.v. vorige techniek van venndiagrammen kunnen we dit 
aantonen. Redeneerfouten waaruit conclusie niet dwingend voorkomt vanuit de waarheid van de premissen. Er 
komt nieuwe info bij in de conclusie. 

Alle (Y,Z) onmogelijk om hond te zijn en geen zoogdier te zijn (kan niet buiten Z vallen)  zeker niet in 2 en 3 
vallen deze moeten we leeg verklaren. 

Alle (X,Z) zelfde als vorige redenering  zeker niet 1 en 2 deze gaan we leeg verklaren  We hebben gebied 2 
nu al twee keer leeg verklaard (geen conflicteren info maar versterkt elkaar) 

Alle (X,Y)  relatie tussen katten en honden: alle katten zijn honden  klopt niet, hoe aan te tonen? De uitspraak 
zou waar zijn als X\Y als daar niemand zou inzitten (dus als 1 en 6 leeg zijn dan zou het wel kloppen)  6 is niet 
leeg (weten we niet op grond van de premisse)  in de conclusie zit meer informatie dan die dat we hebben dus 
het is niet logisch deductief dwingend geldend. 

 voorzichtig zijn met alleen te kijken naar de vorm in de tabel (zoals het beschreven staat)  lijkt heel 
hard op het patroon waarmee we begonnen zijn en toch is het niet geldig.  

 Niet alleen kijken naar quantor, ook kijken naar welke term welke functie vervult (welke is predikaat en 
welke is subject)  sws 1 keer predikaat en 1 keer subject (een gekruist patroon waar middenterm is 2 
verschillende functies opduikt zoals in vorige voorbeelden, in dit voorbeeld zijn “zoogdieren” 2 keer 
predikaatsterm) 

Dus kijken naar quantoren, verdeling van de termen en de vorm die ze aannemen 
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3.3  HET QUASI-CATEGORISCH SYLLOGISME 

3.3.1  DE TWEE BASISPATRONEN  
2 premissen Maior-premisse 1 categorische uitspraak (over een klasse) 
 Minor-premisse 1 singuliere uitspraak (over een entiteit) 
1 conclusie  1 singuliere uitspraak (over een entiteit 
3 termen Maior/minorterm Éénmaal in maior-premisse en éénmaal in conclusie 
 Middenterm Alleen in premissen, verdwijnt in conclusie 

Grote verschil met vorige: de aard van de premissen en conclusie. Er zit sws 1 categorische uitspraak (maiorterm) 
in: de minor premissen is geen categorische maar singuliere uitspraak! Maior premissen legt de relatie tussen 2 
concepten/klassen/verzamelingen. 

 Singuliere uitspraak = een uitspraak over 1 of meer entiteiten (zoals in voorbeeld: Socrates) niet perse 
een relatie/verband tussen uitspraken 

o ≠ particuliere uitspraak (sub categorie van categorische uitspraak), een uitspraak met 
“enkele” of “niet alle”  

(28) Maior-premisse Alle mensen Zijn sterfelijk 
  Middenterm Maiorterm 
 Minor-premisse Socrates Is een mens 
  Minorterm Middenterm 
 Conclusie Socrates Is sterfelijk 
  Minorterm Maiorterm 

Positieve variant, positieve uitspraak over het lidmaatschap van Socrates in 2 categorieën. 

(29) Maior-premisse Alle goden Zijn onsterfelijk 
  Middenterm Maiorterm 
 Minor-premisse Socrates Is niet onsterfelijk 
  Minorterm Middenterm 
 Conclusie Socrates Is geen god 
  Minorterm Maiorterm 

Negatieve variant, de ontkenning van een lidmaatschap (hij valt buiten 1 van de categorieën van de categorische 
uitspraak). 

3.3.2  VENN-DIAGRAMMEN VOOR HET QUASI-CATEGORISCH SYLLOGISME 
(30) Maior-premisse Alle mensen Zijn sterfelijk 
  Middenterm Maiorterm 
 Minor-premisse Socrates Is een mens 
  Minorterm Middenterm 
 Conclusie Socrates Is sterfelijk 
  Minorterm Maiorterm 

1. Uitgangspunt is een relatie tussen twee verzamelingen X en Y  mensen en sterfelijke 
2. Een element z wordt positief geassocieerd met X  z = Socrates 
3. Positieve conclusie over de relatie tussen z en Y 

 “Als z in de kleinste verzameling zit, dan zit het ook in de grootste”  

(31) 

 
Positieve variant (1-3 zijn de stappen die je ondergaat en hoe het gaat verlopen!)  zie diagram op toledo en 
hier invoegen. 
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Maior zegt: alle (X,Y) en die op twee manieren bekijken  2 visualisaties voor 

 1: iets kan niet X zijn en buiten Y vallen  gebeid 1 leeg verklaren 
 2: als we 1 leeg verklaren  1 verzameling X in een groetere verzameling van Y (vervat in Y: figuur 

rechts, equivalente manier) 

Minor: Socrates is een mens  z valt in 1 of in 2  1 is al leeg verklaard (maior) dus z zit in 2 (dus of principe zie 
figuur) 

Conclusie: is Socrates sterfelijk? Z zit ofwel in 2 of in 3 (z moet in Y zitten)  zeker door de twee permissen dat z 
in 2 zit (= preciezere uitspraak)  

 In 2de figuur z element van X  dus z element van Y (grote verzameling) 

(32) Maior-premisse Alle goden Zijn onsterfelijk 
  Maiorterm Middenterm 
 Minor-premisse Socrates Is niet onsterfelijk 
  Minorterm Middenterm 
 Conclusie Socrates Is geen god 
  Minorterm Maiorterm 

1. Uitgangspunt is een relatie tussen twee verzamelingen X en Y  X de goden en y de onsterfelijk 
2. Een element z wordt negatief geassocieerd met Y 
3. Negatieve conclusie over de relatie tussen z en X 
 “Als z niet in de grootste verzameling zit, dan zit het ook niet in de kleinste” 

(33) 

 
Negatieve variant (1-3 zijn de stappen die je ondergaat en hoe het gaat verlopen!)  zie diagram op toledo en 
hier invoegen. 

Alle (X,Y): Alle goden zijn onsterfelijk (geen enkele X die buiten Y valt)  terug naar een kleinere figuur (zie vorige 
variant voor uitleg)  1 leeg verklaren 

Minor: Socrates is niet onsterfelijk en valt buiten Y  niet in 2 en 3 (geen element ervan) en 1 is leeg verklaard 
(en relatie)  

Conclusie: z is geen element van 1 en 2  via permissen weten we dit zeker  

 X zit vervat in Y  Z valt buiten Y en ook buiten X (want die zit vervat in Y) dus die valt ook buiten X  

3.3.3  REDENEERFOUTEN  

3.3.2.1 “ALS Z IN DE GROOTSTE VERZAMELING ZIT, DAN ZIT HET NIET NOODZAKELIJK OOK IN DE 
KLEINSTE” 

(34) Alle mensen zijn sterfelijk  
 Mijn hond is sterfelijk 
 * Mijn hond is een mens 
  
(35) 
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Redeneerfout tov positieve variant (x = mens; y = sterfelijk) 

Maior: alle (X,Y) (logisch is correct) 

Minor: mijn hond valt ergens in de verzameling van sterfelijk z = element van 2 of van 3 (in principe weten we 
niet in welke van de twee het gaat zitten  stip op de grens van 2 en 3 of twee stippen (zie figuur)) 

Conclusie: is een hond een mens? Wereldkennis zegt 100% neen maar logisch perspectief: 1 moet leeg zijn en z 
in 2 of 3  We kunnen niet concluderen dat de uitspraak juist of niet juist is omdat we niet weten waar z zit (we 
weten obv van de twee permissen weten we niet of z in 2 of 3 zit) 

3.3.2.2 “ALS Z NIET IN DE KLEINSTE VERZAMELING ZIT, DAN ZIT HET NIET NOODZAKELIJK OOK NIET 
IN DE GROOTSTE” 

(36) Alle mensen zijn sterfelijk 
 Mijn hond is geen mens 
 * Mijn hond is niet sterfelijk 
  
(37) 

 
Redeneerfout tov negatieve variant (zie schema toledo) 

Maior: alle (X,Y) geen enkele X in Y  gebied 1 leeg verklaren 

Minor: z valt buiten X (hond is geen mens)  z is geen element van 1 en z is geen element van 2 dus Z element 
van 3 of erbuiten (buiten Y) 

Conclusie: mijn hond is niet sterfelijk? Wereldkennis zegt van niet, maar vanuit een logisch perspectief: kunnen 
we niet 100% zeker zijn  twijfel = extra factor van informatie die niet in de permisses zat dus je kan geen geldige 
conclusie meegeven. 

 Andere visualisatie: X zit in Y, z buiten X maar ligt die buiten Y  zijn we niet zeker, dus geen geldige 
conclusie. 

3.3.4  OPDRACHTEN: BESPREEK IN DETAIL EN M.B.H.V. DIAGRAMMEN ONDERSTAANDE 
ARGUMENTATIESCHEMA’S 

(38) a. Deze dans is een slip jig, want hij staat in maat 9/8 en alle slip jigs staan in maat 9/8 
 b. Navaho is niet sterk agglutinerend, want alle Eskimotale zijn sterk agglutinerend en Navaho is 

geen Eskimotaal 
 c. Deze krant gebruikt de spelling van het Groen Boekje, dus is het een Vlaamse krant, want 

alleen de spelling van het Groene Boekje wordt gebruikt in Vlaamse kranten. 
 d. Geen enkele communist gelooft in de vrijemarkteconomie. Jacobs gelooft niet in de 

vrijemarkteconomie. Dus is Jacobs een communist. 

Eerst zelf proberen dan luisteren naar opname! 
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LES 6: 20/03/2020 

4 HET PROPOSITIONEEL SYLLOGISME 

Syllogisme = een redeneerpatroon 

PS = Redeneerpatronen die gebruik maken van de basis concepten van de propositielogica 

4.1  BASISBEGRIPPEN PROPOSITIELOGICA 

4.1.1  WAARHEIDSTAFEL VOOR NEGATIE, CONJUNCTIE EN DISFUNCTIE 

“1ste stap” 

Propositionele connectieven  Éénplaatsig Negatie Niet(p) 
 Tweeplaatsig Conjunctie p EN q 
  Disjunctie p OF q 
    
Propositionele logica Bereken de waarheidswaarde van een complexe uitspraak op basis van de 

waarheidswaarden van de bouwstenen. 

Propositie: een uitspraak die waar of onwaar kan zijn (een mededelende zin, die iets meegeeft over de 
werkelijkheid die waar of onwaar is  vraag of bevelende zin zijn dit niet!). 

- Op basis van enkelvoudige propositie een complexere maken: doe je door proposities met elkaar te 
verbinden met connectieven 

o 1: een voegwoord/operator die maar 1 proposities symbool bij zich neemt (p en q zijn 
propositie)  
 Negatie: niet(p) (een ontkenning van propositie p) 

o 2: connectieven die twee propositie vereisen om een complexe prop. Op te leveren 
 Conjunctie: p en q 
 Disjunctie: p of q  

Ook een complexte propositie is waar of onwaar (zoals een enkelvoudige)  propositionele logica: set van regels 
om de waarheidswaarde van een complexe uitspraak gaan berekenen op basis van de waarheidswaarden van de 
elementaire bouwstenen ( als we weten dat P W/OW en q W/OW  wat weten we dan over de complewe 
uitspraak?) 

- techniek hiervoor is waarheidstafel om de geldigheid van de redenering te bepalen 

(39) 

Zie extra pagina’s H4 

 
 
 
 

Eerst p en q nodig (2 proposities)  op grond van de waarheid van p en q de waarheid van complexe proposities 

- wat zijn alle logische mogelijkheden als p en q onafhankelijk zijn van elkaar 
o 1 = waar, 0 = niet waar  4 rijen die we moeten bekijken 

 
- ¬ = Negatie 

o Externe negatie (zie H3) 
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o ¬p = p is niet waar en ¬q = q is niet waar 
 We draaien de waarheidswaarde systematisch om (diametraal tegenovergesteld) 

 Dus we kopiëren eerste twee kolommen en draaien deze om 
- Ʌ = conjunctie (EN; p en q  soms ook “&”) 

o Hoe kunnen we de waarheidswaarde van deze formule bepalen zoals we deze zien in de eerste 
2 kolommen (complexe uitspraak: pɅq) 
 Opnieuw kopiëren en kijken naar de 1 en 0 

 Stel 1 en 1 = 1; 1 en 0/0en 1= 0; 0 en 0 = 0 
 In welk van deze 4 combi’s is de zin “p en q” waar en waar is deze onwaar 
 Stel: Onze buren gingen op vakantie naar Spanje (p) en naar Portugal (q) 

o (onze buren gingen op vakantie naar Spanje en onze buren gingen 
op vakantie naar Portugal  volledige “notatie”) 

o EN-VW: zowel aan VW A en B voldoen  
 Deze is enkel waar als p en q waar zijn!  enkel waar als p 

waar is en Q waar is (dus als ze onafhankelijk van elkaar 
waar zijn)  dus enkel de eerste is waar 

- V = disjunctie (OF; p of q) 
o Zelfde als bij vorige (opnieuw kopiëren en dan kijken naar 1 en 0) 
o In welke van de gevallen is p of q waar/onwaar? 

 Veel meer mogelijkheden dat het waar is 
 Vb.: Onze buren gingen op reis naar Spanje of Portugal. 

 In 3 gevallen is deze uitspraak waar, in slechts 1 geval kan het niet waar zijn 
(als p of q allebei onwaar zijn) 

Vooral de conjunctie en disjunctie kolom is van belang (zeker hoe ze nu in de tabel staan!) voor complexere 
formules te kunne begrijpen.  

4.1.2  MATERIËLE IMPLICATIE EN EQUIVALENTIE 

“2de stap” 

Definitie van nieuwe symbolen/operatoren als combinatie van bekende symbolen/operatoren 

- In welke situatie willen we dat “als p dan q” verkrijgen  vermijden dan q niet waar is  
- We gaan nieuwe symbolen definiëren aan de hand van al gekende symbolen. 

Als p dan q  (als p  q) = het is niet zo dat [p wél waar is en q niet] (deze willen we vermijden) 

(40)  
 

 

 
 
 

Stel: Het heeft geregend en de straten zijn nat: het kan niet dat de straten niet nat zijn als het geregend heeft! 

Kijken naar extra pagina’s 

1. We gaan q ontkennen (¬) 
2. Conjunctie bereken maar niet de normalen  we gaan p Ʌ ¬q berekenen (waar p waar is en q niet)  

situatie die we willen vermijden! (zie stap 3) 
a. Opnieuw alles kopiëren in de kolom 
b. Bereken p en niet q (1 situatie waar die waar is, 2de rij) 
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i. Anders dan in de basis tabel omdat wie hier werken met ¬q ipv gewoon q 
3. We willen vermijden dat p waar is en niet q  dus opnieuw negatie doen (¬(p Ʌ ¬q)) 

a. Opnieuw kopiëren en waarheidswaarde voor de volledige formule omdraaien) 
b. Dat betekent: nieuwe combi van waarheidswaarden (de situatie die we willen vermijden wordt 

dan uitgesloten!  rij 2) 
4. ¬(p Ʌ ¬q) gelijk schakelen aan p  q  (twee equivalenten)  

a. Letterlijk een copy paste 
b. Lijkt wat op een disjunctie  0 staat op de plaats waar p waar is en q die niet waar (en die we 

willen uitsluiten (1-0)) 
c. P = antecedent, q = consequens 

Als en alleen als p dan q (p ↔ q, combi van pq en q p, als p waar is q waar en vice versa (ook negatief))) =  
ofwel [p en q samen waar] ofwel [p en q samen onwaar]  

(41) 

 

 
 
 
 

↔ = ze zijn logisch gelijkwaardig! 

1. Zelfde strategie al bij vorige WT: p  q kennen we al (zie vorige tabel)  
2. Nu gaan berekenen voor q  p  

a. WW voor q kopiëren en die van p ook (in video staat het fout! Onderste 1 bij q moet 0 zijn) 
b. Enkel de derde wordt uitgesloten! 

3. (pq) &/ Ʌ (qp) samenvoegen (dus kolommen kopiëren) 
a. De twee die we willen uitsluiten, zijn ok uitgesloten 
b. Lijkt op conjunctie: enkel waar als twee keer 1 is. 

4. Opnieuw: p ↔ q = (pq) &/ Ʌ (qp)  
a. Enkel waar als beide uitspraken waar zijn. 

4.1.3  DE WET VAN CONTRAPOSITIE 

“Stap 3” 

Logische wet Complexe uitspraak die in alle situaties waar is 
(42) 

 
De complexe uitspraak is waar ongeacht de concrete invulling (van WW = waarheidswaarde)  van p of q (dus voor 
alle vier rijen levert het een 1 op)  tautologie 

De uitspraak (p  q) <-> ((¬q)  (¬p)) = als “uit p volgt q” waar is dan is de uitspraak uit “niet q volgt niet p” ook 
automatisch waar (en omgekeerd, ze zijn logisch equivalent met elkaar) 
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Als je een uitspraak “als p dan q” hebt, dan kan je een perfect gelijkwaardige uitspraak meebouwen waarbij q en 
p van plaats veranderd (q p) en je moet deze tegelijk allebei ontkennen! = wet van contrapositie 

Zie extra pagina’s 

Vanaf kolom 5 

1. P en q van plaats veranderen en tegelijk ontkennen (= contrapositie) 
2. WW van pijl berekenen (niet p en niet q kopiëren) +  berekenen (de pijl is waar tenzij er links een 1 staat 

en rechts een 0 = onwaar) 
3. 2 aan elkaar vast knopen door relatie van materiële equivalentie (<-> = als WW van p en q gelijk is dan 

krijgt deze een 1) 

Tautologie: een uitspraak die altijd waar is (= logische wet).  Telkens de uitspraak p  waar is dan volgt hier 
automatisch uit dat ¬q  ¬p ook waar is. Deze zijn logische equivalenten van elkaar.  

(43) Als het heeft geregend zijn de straten nat Antecedent-consequens 
 Als de straten niet nat heeft het niet geregend Negatieve consequens – negatieve antecedent 
Voorbeeld van contrapositie, deze twee worden gelijkgeschakeld aan elkaar 
Opdracht Analogie tussen contrapositie en categorische uitspraken 

Toon m.b.v. obversie en conversie aan dat volgende twee categorische 
uitspraken equivalent zijn. (3 stappen) 

 
 
Vorig H! 
Er is een systematisch band tussen “als p dan q” (prositionele) en “alle p zijn q” (categorische) 
Equivalent in termen van categorische uitspraken (44) 
(44) a. Alle mensen zijn sterfelijk  Als je geen mens bent, ben je niet sterfelijk 

b. Alle onsterfelijken zijn bovenmenselijk  Alle sterfelijk, zijn niet bovenmenselijke. 
Contrapositie “Alle” uitspraak  + deze twee van plaats veranderd (subject en predicaat, bij de twee “alle” 
uitspraken deze veranderen (hier mens en sterfelijk)) + beide ontkent => 3 stappen 

1. Alle (mensen, sterfelijk) (als p dan q)  mag via contrapositie van plaats veranderd worden 
2. Geen (mensen, onsterfelijk)  (van 1 naar 2 is obversie toegepast) 

Geen is een symmetrische kwantor, dus we mogen geen laten staan en subject en predicaat van 
plaats veranderen. (dat is stap 3: conversie! Geen mag blijven staan) 

3. Geen (onsterfelijke, mensen) 
Overgaan naar negatief predicaat  opnieuw obversie 

4. Alle (onsterfelijke, bovenmenselijk) (zie venndiagram, rechts staat wet van contrapositie) 
Doorsnede = eerste kolom van WT 
Links = tweede kolom van WT  leeg verklaren (dat kan niet) 
Rechts = derde kolom van WT  
Buiten verzameling = laatste kolom WT 

 

4.1.4  VAN GELDIG REDENERING NAAR TAUTOLOGIE 

“stap 4” 

Logisch-deductieve geldigheid Uit de waarheid van de premissen volgt noodzakelijk de waarheid van de 
conclusie. De conclusie bevat geen nieuwe informatie.  

Hoe je contrapositie omzet in major en minor principes 
Uit maior M en minor m volg conclusie C 
Als (M en m waar zijn) dan (is C waar)  
Het is niet zo dat (M en m waar zijn) en (C onwaar is) 
Deze 3 uitspraken zijn equivalent aan elkaar om prop. Uitspraken in maior en minor termen te bespreken. 
DUS Redenering kan herschreven worden als een complexe propositie [(M Ʌ m )  C ] 
 Redenering is geldig als de complexe propositie een tautologie/logische wet oplevert 
 Geldigheid van redenering bewijzen m.b.v. waarheidstafel van de complexe propositie 
  
 De complexe propositie (M en m)  C moet altijd waar zijn 
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Zie schema extra pagina’s 

Redenering vertalen naar een “als… dan” [M Ʌ m )  C ]patroon  complexe propositie 

- Deze gaan berekenen via een WT en zo kunnen we weer vertalen naar :. (deductief logische geldigheid) 

4.2  MODUS PONENS 

Positieve variant, syllogisme dat bestaat uit twee premisse en 1 conclusie (zoals quasi categorische vorig H) 

- Major = als p dan q (p =  antecedent, q = consequens)  conditionele zin 
- Minor = een uitspraak die zegt dat antecedent de facto het geval is (als… dan = we doen hiermee geen 

uitspraak mee, dat doet minor wel  geeft weer dat p het geval is)  logisch deductief geldende 
conclusie  

(45) Maior-premisse Als p dan q Als het heeft geregend zijn de 
straten nat 

Antecedent-consequens 

 Minor-premisse p Het heeft geregend. Bevestigen van antecedent 
 Conclusie Dus q Dus: de straten zijn nat Bevestigen van consequens 
     
(46) 

 
Logische geldigheid gaan bewijzen door te kijken of we p basis van dit redeneerpatroon een complexe propositie 
kunnen bouwen die een logische wet (tautologie) kunnen opleveren. Als p dan q en p is het geval = major en 
minor en deze zijn samen waar zijn  dan is de conclusie ook waar (twee laatste kolommen  nu bewijzen dat 
het een logische wet is (:.) 

Zie schema PDF! 

4de kolom: dus major en minor samen nemen en deze gaan berekenen (waar links en rechts een 1 staan dan is 
het waar  1) 

5de kolom: las major en minor maar zijn dat is C waar  (waar links een 1 staan en rechts een 1 staat dan is het niet 
waar en is in 1 enkele van de vier rijen het geval) 

Zo bewijzen dat het een tautologie is! 

 Analogie met quasi-categorische syllogisme (H3) 
o Alle mensen zijn sterfelijk; Socrates is een mens. Dus, Socrates is sterfelijk 

 “als z in de kleinste verzameling zit, dan zit het ook in de grootste” 
 p is de kleine verzameling en die zit helemaal in de verzameling q en z is een element 

hiervan. 
 systematisch verwantschap 
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4.3  MODUS TOLLENS EN REDUCTIO AD ABSURDUM 

4.3.1  MODUS TOLLENS 

= contrapositie + Modus Ponens (negatief patroon)  consequens ontkennen i.t.t. modus ponens 

(47) Maior-premisse Als p dan q Als het heeft geregend zijn de 
straten nat 

Antecedent-consequens 

 [Maior premisse’ als niet q dan niet p]  contrapositie! En dat opnieuw bekijken via modus pones 
 Minor-premisse Niet q De straten zijn niet nat Ontkennen van consequens 
 Conclusie Dus niet p Dus: het heeft niet geregend Ontkennen van antecedent 
     
(48) 

 
Zie extra pagina’s 

6de kolom : snap ik (in conjunctie (beide kanten moeten 1 zijn anders 0) 

7de kolom: altijd waar als er link een 1 staat en rechts een 0 (materiële consequenstie)  0 (is hier nergens het 
geval!) 

 Analogie me quasi-categorische syllogisme 
o Alle goden zijn onsterfelijk; Socrates is niet onsterfelijk. Dus: Socrates is geen god. 

 “Als z niet in de grootste verzameling zit, dan zit het ook niet in de kleinste” 
 Niet q (je valt buiten de grote verzameling)  dus val je per definitie buiten de kleine 

verzameling 

4.3.2  REDUCTIO AD ABSURDUM (BEWIJS UIT HET ONGERIJMDE) 

Om een standpunt te verdedigen veronderstelt men dat het tegendeel het geval is. Vervolgens wordt gewezen 
op de onaanvaardbare consequenties uit dat tegenstandpunt, waarmee de waarheid van het eigen standpunt 
bewezen wordt. 

Maakt gebruik van Modus Tollens redenering. Geen positieve strategie (ons eigen standpunt met positieve 
standpunten aannemelijk te maken) hanteren maar met een negatieve “laten we ervan uitgaan dat tegenstander 
X gelijk heeft” en dan proberen vanuit de UP van tegenstander te vertrekken en in een absurde situatie terecht 
te komen en dan om te draaien en zijn standpunt te weerleggen en indirect eigen standpunt verdedigen.  

Reductio ad absurdum = iets reduceren tot het absurde 

 Hypothese  Veronderstel: p is waar  p 
  Daaruit zou volgen : q is waar q 
 Conditionalisering Als p waar is dan is q waar Als p dan q 
  We weten dat q niet waar is Niet q 
 Modus Tollens p is niet waar Dus: niet p 
    
Voorbeelden   
(49) Het is niet zo dat de betekenis van een woord gelijk is aan het object waarnaar het verwijst want ook 

woorden die naar een object verwijzen (zoals “de” of “niets”) hebben een betekenis. 
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(50) Christus wilde niet dat zijn priesters politieke macht hadden. Anders had hij nauwkeurige voorschriften 
opgesteld zoals Mozes deed met de oude wet. (vrij naar Eco Naam van de roos) 

LES 7: 27/03/2020 

4.4  HET HYPOTHETISCHE EN DISJUNCTIEF SYLLOGISME 

4.4.1  HET HYPOTHETISCHE SYLLOGISME 

Opnieuw uit 3 bouwstenen: 2 premissen en conclusie  3 keer als…dan patroon 

(51) Maior Als q dan p Als het weerbericht klopt (p), dan zal het morgen regenen (q). 
 Minor Als q dan r Als het morgen regent (q), dan zal de rivier overstromen (r). 
 Conclusie Dus: als p dan r Dus: als ’t weerbericht klopt (p), dan zal de rivier overstromen (r). 
(52) 

 
 Transitiviteit van de relatie van materiële implicatie 

o Kern! Als je van p  q en van q  r dan kan je in 1 stap van p  r 
o Zie extra pagina’s 

4.4.2  HET DISJUNCTIEF SYLLOGISME 
(53) Maior P of q Onze buren gingen met vakantie naar Spanje of Portugal 
 Minor Niet p Onze buren gingen niet met vakantie naar Spanje 
 Conclusie Dus q Dus: onze buren gingen met vakantie naar Portugal 
(54) 

 
Disjunctie = of-relatie  
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P of Q (1) alleen P is waar, (2) alleen Q is waar, (3) zowel P als Q is waar (3 mogelijkheden) 
minstens één van de twee is waar  

 DUS: Als één van de twee onwaar is, dan moet de andere waar zijn 
(maar niet omgekeerd)  

 

4.5  REDENEERFOUTEN (TEGEN MODUS PONENS OF MODUS TOLLENS) 

(55) Als p dan q Als het heeft geregend zijn de straten nat Antecendent-consequens 
 Q De straten zijn nat Bevestigen van consequens 
 ?Dus p Dus: het heeft geregend Bevestigen van antecedent 
Modus Ponens is antecedent-consequens relatie  bevestigen van antecedent en zo bevestigen van 
consequens 

 
(56) Als p dan q Als het heeft geregend zijn de straten nat Antecedent-consequens 
 Niet p Het heeft niet geregend Ontkennen van antecedent 
 ?Dus niet q Dus: de straten zijn niet nat Ontkennen van consequens 
Modus Tollens  ontkennen van consequens en zo ontkennen van antecedent. 

 
 Analogie met quasi-categorische redeneerfouten 
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1. “als z in de grootste verzameling zit, dan zit het niet noodzakelijk ook in de kleinste” 
(57) Alle mensen zijn sterfelijk 
 Mijn hond is sterfelijk 
 Mijn hond is een mens 
(zie extra pagina’s) 

2. “als z niet in de kleinste verzameling zit, dan zit het niet noodzakelijk ook niet in de grootste” 
(58) Alle mensen zijn sterfelijk 
 Mijn hond is geen mens 
 Mijn hond is niet sterfelijk 
(zie extra pagina’s) 

4.5.1  OPDRACHTEN 
(59) Bewijs de ongeldigheid van de twee foutieve propositionele argumentatieschema’s hierboven m.b.v. 

waarheidstafel (dus van de 2 redeneerfouten) 
(60) Bespreek in detail het propositionele argumentatieschema van de volgende fragmenten: 
 a. Als hij een communist is, is hij voorstander van nationalisering. Welnu, hij is een voorstander 

van nationalisering. Dus, hij is een communist. 
 b. Als het dondert ben ik bang, maar ik ben niet bang want het dondert niet.  
 c. Een verschijning heeft Macbeth gezegd: “Macbeth wordt niet verslagen als het woud van 

Birnam niet naar Dunsinam oprukt.” Het vijandelijke leger gebruikt takken van het Birnamwoud 
als camouflage en bij het zien van de vooruitschrijdende “woud” besluit Macbeth dat zijn einde 
nabij is. 

(zie extra pagina’s) 
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DEEL 3: QUASI-LOGISCHE ARGUMENTATIESCHEMA’S 
Patronen die heel erg aanleunen bij logische redneerpatronen deel 2 

5 REDENEREN MET LOGISCHE OPERATOREN IN NATUURLIJKE TAAL 

Punten waarop aantal logische operatoren (als… dan, en, of) en de mate waarin die in natuurlijke taal op een iets 
andere manier gebruikt worden i.t.t. de logica. Spanning tussen pure semantiek (logica) en de pragmatiek en 
taalkunde (natuurlijke taal, concreet taalgebruik). Soms flexibelere in natuurlijke logica.  

5.1  CONTRADICTIE 

Wet van de Contradictie  “niet (p en niet-p)” (wet van logica), je kan jezelf niet tegenspreken 

- In WT is dit een tautologie (proberen uit te tekenen) 
 
 Een bewering kan niet tegelijk waar en onwaar zijn 
 Je kunt niet tegelijk p en niet-p verdedigen, als je voor p bent, ben je tegen niet-p 

(1) De beschouwing van alle menselijk leven heeft bij onze partij altijd voorop gestaan. Het zou hiermee in 
tegenspraak zijn als we nu het wetsvoorstel tot legalisering van abortus zouden steunen. Mijn fractie zal 
dan ook tegenstemmen. 

Hoe het in natuurlijke taal is. Deel in vet: de uitdrukking het is daarmee contradictorisch  in welke mate is 
dat het geval? Is de legalisering van abortus echt in tegenspraak met bescherming van al het menselijke leven? 

5.2  TRANSITIVITEIT 

Wet van de transitiviteit  “Als (aRb en bRc) dan aRc”   

R = relatie  als a en b in relatie staan en b en c staan in relatie dan kan je van a naar c gaan zonder problemen 
(geval per geval gaan kijken) ~ hypothetisch syllogisme ((p q) ʌ (q  r))  (p  r) 

(2) 
 
vs 

a. Jan is groter dan Toon en Toon is groter dan Wim. Dus Jan is groter dan Wim (is logisch, lineair 
verband  kan je wet makkelijk op toepassen) 

b. Ik voel me thuis in het AVC. Het AVC voelt zicht huis in de CD&V. Dus voel ik me thuis in de CD&V 
Relatie tussen 2 groepen maar hier kunnen uitzonderingen zijn. Zich thuis voelen in  niet a priori 
transitieve relatie 

c. Ik ben uw vriend, want ik ben een vriend van Martine en Martine is uw vriend. 
De vrienden van mijn vrienden zijn mijn vrienden  impliceert niet automatisch transitiviteit (kans 
is groot maar kunnen we niet logisch garanderen) 

d. Ik pas in mijn hemd. Mijn hemd past in mijn valies. Dus pas ik in mijn valies. 
Heel typisch voorbeeld, relatie van passen in  hebben geen identieke relatie hier dus geen 
transitiviteit logisch garanderen 

Zinvol om te bestuderen: bij strikt logische wiskundige relatie is dat gegarandeerd (zoals groter dan) maar minder 
strak gedefinieerde relatie (relationele termen) dan kan je niet zomaar dit veronderstellen. 

5.3  “EN” VERSUS CONJUNCTIE 

Wet van de commutativiteit “(p en q)  (q en p)” 

Om de WW van een conjunctie te berekenen, dan speelt het geen rol waar p en q staan. Als p en q waar zijn dan 
is q en p ook waar (mag langs beide kanten van de en staan) 

(3) Lunasa is Iers en Flook is Brits. Flook is Brits en Lunasa is Iers 
(4) a. Hij stapte op zijn fiets en reed weg. 

b. Zij stond op en de vaas viel om. 
c. Zij trouwde en werd zwanger. 

?? Hij reed weg en stapte op zijn fiets. 
De vaas viel om en zij stond op. 
Zij werd zwanger en ze trouwde.  

3) In aantal gevallen betekent het in natuurlijk taal hetzelfde als in logica 
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4) en in natuurlijk taal is rijker dan die in logica en er komen andere principes bij (maximes van conversatie: 
principes die ons toestaan om nog extra conclusies te zeggen dan die dat we zeggen. Logica is gewoon a en b, bij 
deze is het a en b en daaruit kan c ook zijn) Er zijn patronen waar p en q waar is maar het omdraaien niet evident 
is 

- Chronologie nodig hier, je kan ze hier niet omdraaien  p en q : interpretaties hier in natuurlijke taal = 
eerst p dan q. 

- Wel omkeren maar dan heeft de zin een ander betekenis: hier is het een en…dan relatie  p veroorzaakt 
q  (oorzakelijk verband, dus je kan ze dan niet zomaar omdraaien. Het geeft een hele andere 
interpretatie) 

- Strikt genomen a + b = waar, er ziet hier wel een zekere chronologie in en deze heeft invloed op de 
betekenis.  

De “en” uit logica speelt het geen rol elke element link of rechts staat (ideaal semantische situatie), in natuurlijke 
taal komt er vaak extra betekenissen boven op (maximes van conversaties). 

5.4  “OF” VERSUS DISJUNCTIE 

Inclusieve disjunctie (p OF q) versus exclusieve disjunctie (OFWEL p OFWEL q) 

p q p V q p V q p ↔ q ¬(p ↔ q) (p V q) ↔ (¬(p ↔ q)) 

1 1 1 0 1 0 1 

1 0 1 1 0 1 1 

0 1 1 1 0 1 1 

0 0 0 0 1 0 1 

We kunnen spreken in de logica spreken van 2 soorten “of”. H4: klassieke vorm, hier is het een expliciete vorm 
van “of”. Omdat binnen natuurlijke taal het anders gebruikt word (veel rijker dan wat we kennen binnen logica) 
en moeten we de mogelijkheid creëren om deze recht te doen binnen een WT (ofwel het ene ofwel het andere 
maar niet allebei  zie voorbeelden) 

- Andere distributie van de waarheidswaarden 

Zie bijlage! 

Inclusieve disjunctie: p of q of alle twee tegelijk (zit mee in de basisbetekenis van of zoals in H4) wil je melk of 
suiker in je koffie? 

Exclusieve disjunctie: p of q maar niet allebei (ofwel begrip!) “definitie” is de ontkenning van de materiële 
equivalentie (¬(p ↔ q)) Drink je koffie ofwel thee? 

H4: p <-> q  daar negatie van definiëren (p en q zijn niet equivalent  verschillende waarheidswaarde en dat 
is op rij 2 en 3 van WT (en dat is net de combinatie van ofwel p ofwel q)  exclusieve disjunctie) dat is de laatste 
kolom, ze zijn equivalentie dus een logische wet. 

Disjunctief syllogisme 

Inclusieve disjunctie Exclusieve disjunctie 

    
Duidelijke gevolgen voor syllogismen! 
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(5) a. Bram is geboren op een woensdag of op een donderdag. 
Je kan niet op twee dagen tegelijk geboren zijn. 

b. Op dit uur werkt zij in haar kantoor of in de bibliotheek. 
Je kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn (tenzijn Marauders Map!)  

c. We vetrekken met vakantie naar Zuid-Frankrijk of we gaan naar Spanje. 
d. Eet je groeten op of je krijgt geen ijsje. 

 
Semantiek =  logische betekenis van inclusieve disjunctie  
Pragmatiek = contextueel bepaalde (informatie die er bovenop komt) exclusieve disjunctie (en die schakelen 
de inclusieve uit) soms op basis van wereldkennis, soms iets complexer (zie voorbeelden) 
(5 a-b) Gevolg van wereldkennis => niet annuleerbare inferentie 
(5c) Conversationele implicatuur => annuleerbare inferentie (je kan toch de oorspronkelijk mogelijkheid 

van allebei kan je wel afdwingen door informatie toe te voegen (hier bv toevoegen “of we doen ze 
alletwee” en zo neutraliseer je de exclusieve) 
~ Logic of Conversation (Cooperative principle/maximes van Grice) 
Voor logica kan je op beide plaatsen zijn geweest, maar in natuurlijke taal is dat eerder 1 van de 
twee (maximes van converstaties)  het is het ene of het andere maar weten nog niet welke. 

(5d) Conditionele disjunctie => niet annuleerbare inferentie 
~ speech act van dreigement 
Niet een pure “ofwel het ene of het andere”, maar een dreigement (ofwel opeten en ijsjes ofwel 
niet eten en geen ijsje)  conditie stellen 
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LES 8: 03/04/2020 

6 DEDUCTIE, INDUCTIE EN ABDUCTIE 

3 concepten die met elkaar verwant zijn: deductie (gehanteerd in H3 en H4), inductie en abductie door gebruik 
te maken van Modus Ponens. Vertrekkend van deductie gaan we naar inductie en abductie. 

- Stappen af van strakke deductief logische dwingende en ruimte maken van tegen voorbeelden en 
uitzonderingen   Waarschijnlijke conclusies 

6.1  DEDUCTIE 

(13) a. All the beans from his bag are white. 
If the beans are from this bag, they are white. 

b. These beans are from this bag. 
c. These beans are white. 

Maior 
 
Minor 
Conclusie 

General rule 
 
Particular case 
Result  

Logisch geldige redenering waarbij conclusie dwingend/noodzakelijk volgt uit premissen. 
 Wie de premissen aanneemt, kan niet anders dan ook de conclusie te aanvaarden. 
 De conclusie bevat niet meer informatie dan wat al in de premissen aanwezig is 
 Waarheidsbehoudend: als de premissen waar zijn is de conclusie noodzakelijk waar 
 Logische geldigheid doet geen uitspraak over de waarheid van premissen of conclusie, enkel over 

het al dan niet dwingend verband tussen premissen en conclusie. 
Het is belangrijk een onderscheidt te maken tussen logische geldigheid en de waarheid van de premissen op 
zich (dus je kan een voorbeeld geven die permisses geeft die niet waar zijn maar logisch deductief wel) 

- Alle Brusselaars zijn tweetalig, Jan is een Brusselaar dus hij is tweetalig.  
- Qua vorm logisch geldend, maar is niet persé de waarheid. Vertrekt van onware premisse en 

conclusie is niet gegarandeerd (waarheid van permisses) 
Kritische vragen/evaluatievragen om deugdelijkheid van deductieve redenering te beoordelen. 

 Zijn de premissen en/of conclusie waar/aanvaardbaar? 
 Is de redeneervorm logisch geldig? Is het mogelijk dat de conclusie onwaar is als de premissen waar 

zijn. 
Band met deductief-nomologisch verklaringsmodellen (nomos = wet)  
(zie paragraaf 1.6) Duidelijke dat we een link kunnen leggen tussen deductief geldend redeneer patroon en 
verschillende soorten verklaring. (logische (natuur)wet: een dwingend redeneerpatroon dat gebruik maakt 
van natuur wetten). 
Om explanadum te 
verhelderen 

Explanans L1,… Ln Algemene wetten 
(natuurwetten vorm van 
maior) 

 Explanans C1,… C2 Concrete feiten/condities 
Wat verklaard moet 
worden (de conclusie 
waar je toe wilt komen) 

Explanandum  E Conclusie 

Zo’n deductief redeneerschema zal algemene wetten en concrete feiten combineren tot premissen ene de 
waarheid van de permissen garanderen de waarheid van het explanadum. 
(14) a. Water heeft een dichtheid van 1000 kg/m3 

b. Olie heeft een dichtheid van 900kg/m3 
c. Stoffen met kleinere dichtheid drijven op stoffen met een grotere dichtheid 
Vormen de permissen ~maior 
d. Een hoeveelheid water en een hoeveelheid olie worden gemengd 
Minor ~ het concrete experiment. 
e. “Deze” olie drijft op “dat” water. 
Explandum (moet verklaard worden) 

L1 
L2 
L3 (essentie wet) 
 
C  
 
Dus: E 

   
   
PAS OP: deductief afleidbaar ≠ causale verklaring (voorbeelden 15) 
Als je de waarheid van maior en minor aanneemt, weet je dat conclusie ook correct is maar zegt niets over 
causaal verband! 
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(15a) (15b) (15c) 
L Wet driehoeksmeting M L Wet driehoeksmeting M L Wet driehoeksmeting M 
C1 Invalshoek zonlicht m C1 Invalshoek zonlicht m C1 Hoogste toren m 
C2 Hoogste toren m C2 Lengte schaduw m C2 Lengte schaduw m 
      
E Lengte schaduw C E Hoogste toren C E Invalshoek zonlicht C 
Welke van de 3 patronen is aannemelijker al causaal verband relatie dan de andere? 
15a, Wat verklaart wat?  hoofdvraag: als je T en S kent kan je z voorspellen, als je S en z kent kan je T 
voorspellen, als je T en z kent kan je S voorspellen. Vanuit wetenschapsgeschiedenis: oude Grieken, ze stelde 
variatie vast in de schaduw en de stand van de zon. Je ziet de schaduw op de grond het duidelijkste en deze 
wil je verklaren, dus 15a kan je aangeven als causale verklaring (ze verklaart wat de lengte van de schaduw is).  
 
15b en c: logisch deductief geldig, maar in perspectief van causaliteit hebben die een veel minder 
aannemelijker patroon. 
 
Van deductief naar niet-deductief 
(16) a. ?Alle vogels kunnen vliegen 

b. Jantje is een vogel 
c. ?Dus, Jantje kan vliegen 
A is te extreem, het is een algemene regel maar 
niet absoluut (vb: pinguïns kunnen dat niet)  
nood aan ruimte voor uitzondering (17) 

(17) a. De meeste vogels kunnen vliegen 
b. Jantje is een vogel 
c. Dus, Jantje kan waarschijnlijk vliegen 
In natuurlijke taal kan je snel overstappen 
naar iets (hier quantor: de meeste). Hier 
bouwen we ruimte in voor uitzondering, maar 
is niet meer logisch deductief geldig 
redeneerpatroon (hier bestaan geen 
uitzonderingen)  inbouwen van een 
achterpoortje (zie H7 ook hiervoor) 
 
Hier gebruiken we proportionele quantoren, 
ze drukken een verhouding uit (die dat z 
hebben en die dat het niet hebben). Een groot 
deel/proportie van de elementen die het 
vertonen. Hier zien we ook vaak percentages 
(kwatificeren). 

(18) a. Uit onze enquête blijkt dat 82% van de Belgische wielertoeristen vindt dat de Muur een onderdeel 
moet blijven van de Ronde van Vlaanderen. M 

b. Miriam is een Belgische wielertoeriste. m 
c. Dus: Miriam vindt waarschijnlijk dat de Muur in de Ronde moet blijven. C 
We stappen over naar een hoge graad van waarschijnlijkheid maar wel mee oppassen (zie 19) 

  
Redeneren met statistische meerderheidsuitspraken 
(19) a. De meeste Leuvense studenten hebben een fiets 

b. De meeste Leuvense studenten zijn tweetalig  
c. ?? Dus, de meeste Leuvense studenten hebben een fiets en  zijn tweetalig 

Major 
Minor 
Conclusie 

Moest hier alle staan dan is dit een logische deductief geldig redeneerpatroon (zegt niets over de waarheid). 
Nu staat er 3x de meeste, lijkt op patroon met 3x “alle” (zie bijlage!). In diagram: de twee permissen kloppen 
maar de conclusie klopt niet. Het is geen geldig redeneerpatroon meer. Niet zomaar werkwijze overnemen 
van strikt logisch deductieve dwingende redeneerpatronen. 
Redeneren met defaultregels of vuistregels 
(20) a. Leuvense studenten hebben normaliter een fiets 

b. Leuvense studenten zijn normaliter tweetalig 
c. Dus, normaliter hebben Leuvense studenten een fiets en zijn ze tweetalig. 

Major  
Minor 
Conclusie 

Wat is normalerwijze het geval? Dit is wel geldig, minder het idee dat het een problematische redenering is 
(niet persé kwantificeerbaar).  Je gaat hier veel minder exact mee gaan stellen. Er zijn dus twee patronen die 
we kunnen gebruiken om uitzonderingen toe te laten (zie opnieuw H7). 
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6.2  INDUCTIE 

Iets plaatsen t.o.v. deductie, iets dat geen 100% dwingend geldigheid vertoont. 

Deductie Niet-ampliatief Conclusie bevat inhoudelijk niet meer dan de premissen (niet 
sterker gemaakt, niet vermeerderd) 
Herordenen van kennisgegevens  nieuw inzicht 
~amplificatie: versterkingen, vermeerderend.  

Inductie 1 Ampliatief Conclusie is inhoudelijke rijker dan de premissen (er is spraken van 
vermeerdering  fundamenteel verschil met deductie). 
 
Waar komt extra info vandaan? Je kan deze niet garanderen op 
grond van de permissen  wat is de motivatie hiervoor (= stap weg 
van deductie) 

Inductie 2 Inductieve generalisatie 
(klassieke patroon, basis 
betekenis inductie) 

Op basis van een aantal voorbeelden/observaties (omgekeerde 
van nomologische wetten)  uitspraak over waarschijnlijk van een 
band tussen A en B 
 
Redeneerpatroon 
Alle geobserveerde A’s hebben kenmerk B 
DUS: alles A’s hebben waarschijnlijk kenmerk B 
Vb: alle zwanen zijn wit, alle vogels kunnen vliegen  kans is vrij 
groot (geen 100% garantie) 

Inductie 3 Inductieve projectie 
(Nauw verwant met 
klassieke patroon met 
tijd element) 

=voorspelling op basis van aantal voorbeelden/observaties Van 
wat er in de toekomst kan gebeuren (denken aan de volgende 
observatie die we doen)  vooruitkijken in de toekomst 
 
Alle geobserveerde A’s hebben kenmerk B 
DUS: de volgende A heeft waarschijnlijk kenmerk B 

   
(21) a. Deze zwaan is wit. Die zwaan is wit. Die zwaan is wit. 

b. Waarschijnlijk: alle zwanen zijn wit/ de volgende zwaan is wit. 
P1,… Pn 
C 

b) eerste is generalisatie (achterpoortje openlaten), tweede is projectie (een verwachting formuleren met een 
onzekerheid) 
 Geen logisch dwingende conclusie: de algemene regel blijft hypothetisch (tegenvoorbeelden kunnen er 

zijn)  
 Geldigheid/deugdelijkheid van de inductieve generalisatie/projectie 
 Als kenmerk B geldt voor een voldoende groot representatief staal van elementen A, dan is het 

legitiem te concluderen dat kenmerk B waarschijnlijk geldt voor alle elementen A, en dat 
kenmerk B waarschijnlijk ook geldt voor de volgende geobserveerde A. 

Criteria om dit te generaliseren (principe van steekproeven): proberen zo breed mogelijk te selecteren 
en hier kenmerken op gaan observeren. De idee dat er achter zit is stabiliteit/uniformiteit (een soort van 
“algemene regel”): als alles normaal blijft, kunnen we deze generaliseren (tenzij externe oorzaken).  

6.3  ABDUCTIE 

Kracht van de redenering: deductief heeft de grootste kracht (deze is 100% correct, permissen zijn waar dus 
conclusie ook  onmogelijk dat C niet waar is (noodzakelijkheid)), inductie maakt plaats voor uitzonderingen 
(probailiteit, in hoge mate, waarschijnlijkheid) en abductie is meer verklaren en kan geen zekerheid geven 
(plausibel, hoe aanneemlijk is iets) causaliteit zit ook hier vaak op de achtergrond). 

Deductie Onmogelijk Dat de premissen waar zijn en conclusie onwaar zijn Necessity 
Inductie Onwaarschijnlijk Dat premissen waar zijn en conclusie onwaar zijn Probability 
Abductie Onaannemelijk  Dat premissen waar zijn en conclusie onwaar Plausibility 
(22) a. All the beans from this bag are white 

b. These beans are from this bag 
c. There beans are white 

Maior 
Minor 
Conclusie 

General rule 
Particular case 
Result 

 
 
 Deductie 

We kunnen de drie patronen met elkaar in verband brengen dankzij idee van Modus Ponens 
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Strikt genomen vanuit een strikt deductief patroon is (24) wel een redeneerfout  affirming the consequens 
maar wordt vaak gebruikt om iets te weerleggen met een tegenvoorbeeld om logisch dwingend 
argumentatieschema te weerleggen. Het is geen garantie dat het een deductief geldend patroon is maar wel 
aannemelijk/plausibel (voornamelijk om een causaal verband aan te tonen). 
(23) a. These beans are from this bag 

b. These beans are white 
c. All the beans from this bag are white 

Maior 
Minor 
Conclusive 

Particular case 
Result 
General rule 

 
 
 Inductie 

 
(24) a. All the beans from this bag are white 

b. These beans are white 
c. These beans are from this bag 

Maior 
Minor 
Conclusie 

General rule 
Result 
Particular case 

 
 
 Abductie  

 
  Terug-voeren (ab-ducere) van conclusie naar premisse 

 Link met redeneerfout in propositionele syllogisme: “affirming the consequent!’ (zie figuur) 
(25) a. Joe: 

b. Tidmarsh: 
c. Joe: 
d. Tidmarsh: 

Why are you pulling into the filling station? 
Because the gas tank is nearly empty. 
What makes you think so? 
Because the gas gauge indicates nearly empty. Also, I have no reason to think that the 
gauge is broken, and it has been a long time since I filled the tank. 

Je observeert: de meter staat op (bijna op) 0, hoe kan dit? Hier: rekening houden met verschillende scenario’s 
(causaal verband: benzine tank bijna leeg, de meter is kapot  Het is ene is meer aannemelijker dan het 
andere en meest waarschijnlijke oorzaak)  + lang geleden dat je hebt getankt) dus: tank is bijna leeg  
 
Stelt vast: meter staat op 0. Wat zit er achter en wat is meest aannemelijke verklaring? 
(26) a. De bureaulamp valt uit maar de radio blijft spelen. 

b. De lamp is gesprongen 
26a = observatie en 26b = conclusie  opnieuw : een vaststelling van een probleem en wat zijn hiervoor de 
verklaringen (hier: er is geen stroom meer, probleem met de lamp zelf (lamp gesprongen, kabel stuk, etc.). Er 
zijn 3 scenario’s: welke is meest waarschijnlijke verklaring? 1 kan maar radio brand (extra info) dus hypothese 
geneutraliseerd, 2 lamp is zelf maar wat dan specifiek: veel waarschijnlijker dat lamp springt dan dat er ineens 
iets is aan de kabel. Dus: lamp is gesprongen is meest plausibele verklaring) 
Abductie = “inference to the best explanation” (Charles Sanders Peirce, 1839-1914) 
Essentie van abductie: een gevolgtrekking/conclusie vanuit de “beste” verklaring.  
 I. The surprising fact C is observed. Observatie, we zien iets dat afwijkt van het normale 

II. But if A were true, C would be a matter of course. (“vanzelfsprekend”) terug-redeneren in de tijd 
als a het geval is dan is c het meest evidente gevolg  

III. Hence, there is reason to suspect that A is true. Alle reden om te vermoeden (een sterk vermoeden 
niet 100% zeker) dat a de verklaring is voor c. 

!! belangrijke verschillen 
 Conclusie is niet-deductief, niet logisch dwingend. Het gaat om de aannemelijkheid 
 Contextgebonden: rekening houdend met achtergrondkennis en beschikbare gegevens nieuwe 

observaties kunnen verklaring doen veranderen 
 Voorlopige/tentatieve hypothese: keuze uit een aantal alternatieven Het is een veronderstelling die 

rekening houdt met alternatieven en daar kies je de beste uit (tot tegendeel is bewezen) 
“Educated geusse”: creativiteit/instinct Het is op een verantwoorde 
manier om te “gokken” 
Feilbaar: weerlegbaar door nieuwe gegevens/observaties 

 Vorm van probleemoplossend redeneren: “nieuw probleem/fenomeen heeft verklaring nodig” 
Algemeen patroon van abductieve redenering (Johnson en Johnson) 
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 I. G is een verzameling van gegevens (observaties, feiten, etc.) Je observeert iets 
II. Hypothese H verklaart G een veronderstelling waarvan je denkt dat G kan verklaren 

(verklaringsrelatie, oorzaak-gevolg) (explanation) 
III. Geen andere hypothese verklaart G beter dan H Alternatieven zijn er (H1, H2, H3, …) maar deze zijn 

minder overtuigend/doorslaggevend (toets van vergelijking) (the best) 
 

IV. Dus is H waarschijnlijk waar Als we alle bovenstaande hebben, dan mogen we zeggen dat H in hoge 
waarschijnlijkheid verklaard (inference) 

 
Kritische vragen: 
 Bij I  

 
Bij II 
 
 
Bij III  

 Hebben we al voldoende gegevens G verzameld? Beschikken we over alle gegevens?  
 Hoe betrouwbaar zijn de gegevens G? Geen bedrog, illusie, mis opvatting? 
 Hoe bevredigend is de hypothese H op zichzelf als een verklaring van G, onafhankelijk van 

de alternatieve verklaringen die geopperd zijn? Zijn we er tevreden over? Is het 
overtuigend genoeg? Is het sterk genoeg? 

 Hoe zeker zijn we dat we met alle aannemelijke alternatieve verklaringen rekening hebben 
gehouden? Hoe zeker zijn we dat we alle zinvolle alternatieven mee in beschouwing 
hebben genomen? Hebben we met alle denkbare scenario’s rekening gehouden? 

 Hoeveel beter is H in vergelijking met de andere voorgestelde verklaringen? Is H manifest 
beter dan de andere? Hoe duidelijk heeft de “competities” tussen de verschillenden H’s 
een winnaar opgeleverd? Was die echt veel overtuigender? 

   
Toepassingen in wetenschappelijk onderzoek (Peirce) 
Abductie speelt een heel centrale rol binnen wetenschappelijk onderzoek en is heel belangrijk voor dit 
(onweerlegbaar). We zien wel de 3 grote principes vaak terug binnen wetenschappelijke onderzoek. Volgens 
Peirce hebben we ze echt alle drie nodig. 
 Stap 1 Abductie Opstellen van een hypothese die De inval 

1) Op zichzelf aannemelijk is 
2) De nieuwe te verklaren feiten aannemelijk maakt 
3) Experimenteel getest kan worden 
4) De mees “economische” is: kosten/baten analyse Dat het beste uitkomt 

voor het onderzoek. 
 Stap 2 Deductie Nagaan wat de noodzakelijk/mogelijke gevolgen zijn van de hypothese, m.a.w. 

welke voorspellingen volgen er uit de hypothese. 
We hebben een H: als deze waar is, welke logisch dwingende conclusies volgen 
hieruit? Als de H waar dan volgt dit en dit en dat… Wat voorspelt de hypothese? 
Wat zouden we moeten aantreffen als deze waar is? 

 Stap 3 Inductie Experimenten uitvoeren en nagaan in welke mate de feitelijke resultaten 
overeenstemmen met de voorspellingen, bij voorkeur de meest onwaarschijnlijke 
scenario’s. Als experimenten steeds weer de hypothese verifiëren, krijgt de 
hypothese het statuut van een wetenschappelijke verklaring. 
Concreet experimenteren en om voorspellingen te testen. Stroken de resultaten 
met de voorspelling in stap 2? Wel er voorzorgen dat dat we niet alleen de 
voorhand liggende zaken uit te zoeken maar ook alle mogelijke extremen ook uit 
te testen. Hoe meer je de grenzen van experiment gaat aftasten, hoe sterker en 
robuuster de resultaten gaan zijn. ~idee van representativiteit (generalisatie) 

 
Toepassingen/domeinen 
 Fysica/scheikunde: Beste verklaringen voor een samenhangende groep fenomenen kan 

erin bestaan entiteiten te postuleren die (nog) niet observeerbaar zijn 
 Werkelijkheidsstatuut van de entiteiten?? 
Vb. Atomen/elektronen/neutronen; Brout-Englert-Higgs-boson (het 
Godsdeeltje) 
H die we ter verklaring formuleren kan soms nieuwe 
entiteiten/categorieën opleveren die een verklaring zouden kunnen 
bieden voor enkele fenomenen. (stel: Als X bestaat, dan is het 
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mogelijk. Als we dit veronderstellen en we kunnen deze vinden dan 
kunnen we het wel verklaren). Gebeurt wel vaker in dit veld.  

 Medische argumentatie:  Symptoom/diagnose (zie ook deel 4) 
De symptomen stellen we vast en wat zit er achter? Wat is de meest 
waarschijnlijke verklaring ervoor? 

 Juridische argumentatie: Bewijsmateriaal/schuld; getuigenverklaring/betrouwbaarheid 
 Archeologische argumentatie: Skelet/menselijke evolutie; fosiel/klimaatverandering 
   
Verwante terminologie voor “abductieve argumentatie” 
  Presumptive argumentation  Ik heb een idee, ik heb een hypothese en dit kan het echt zijn (klopt 

tot tegedeel bewezen wordt) 
  Presumption = vermoeden/veronderstellingen 

Hypothese = voorlopig/tijdelijke aanvaarde conclusie 
Kan later worden weerlegd bij nieuw bewijsmateriaal 

  Plausible argumentation openlaten voor uitzonderingen/wijzigingen 
=/= met probabiliteit (de waarschijnlijkheid, kans rekenen)  

  Oppervlakkige/eerste indruk: conclusie lijkt waar te zijn 
Er is reeds bewijsmateriaal aanwezig dat een conclusie aannemelijk maakt, maar extra 
bewijsmateriaal zou de tegenovergestelde conclusie aannemelijk kunnen maken. 

  Probability ~ inductie 
  Statistische inferenties, kansrekenen, probability theory 
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LES 9: 24/04/2020 

7 ETHYMEEM, EPICHEIREEM EN MODEL VAN TOULMIN 

No steeds sterk in de buurt van basis concepten van deel 2 (Modus Ponens)  

H7: Varianten op model Modus Ponens (positief argumentatieschema)  aanpassen op een aantal manieren die 
ons bij deze modellen brengen. Doen we in 4 stappen (1, 3, 4 = nieuwe modellen; 2 = fenomeen abductie, 
specifiek hoe deze intrageert met ontbrekende premissen  enthymeen: deductie, patroon dat niet volledig is 
(1 van de premissen)) 

7.1  HET ENTHYMEEN: DEDUCTIE MET ONTBREKENEDE PREMISSEN 

 

Een beknopt, een gecomprimeerd redeneerpatroon (alternatieve visualisatie strategie voor Modus Ponens)  

-  = premissen naar conclusie (Modus Ponens) 
o Minor: gegevens/UP, conclusie = stellin standpunt (p  q) 

- Midden deel onderaan: oorspronkelijk maior premissen (materiële implicaties relatie  als p het geval 
is, dan is q het geval) op grond van wat je een verband kan leggen tussen p en q 

o P is inderdaad het geval en dus mogen we concluderen dat q het geval is. 
o Al p dan q 

Typisch hiervoor: de maior is impliciet, het verband tussen p en q wordt hier achterwegen gelaten (speelt op de 
achtergrond een rol, maar niet binnen argumentatiepatroon ten sprake wordt gebracht). Factor die meespeelt:  
als p dan q expliciteren we niet, dat kan soms een slecht teken zijn omdat het soms de zwakste schakel in de 
argumentatie (niet zo overtuigend). 

 Ingekorte redenering waarbij majorpremissen die algemene uitspraak doet wordt weggelaten 
(27) a.  Socrates is een mens, dus hij is sterfelijk. 

b.  Socrates is sterfelijk, want hij is een mens 
Hier “ontbreekt” alle mensen zijn sterfelijk, deze speelt op de achtergrond  maior kunnen we er bij 
denken ook bij b (hier is het gewoon een omkering van m en C). Het is 2 keer een Modus Ponens waar 
de als…dan niet compleet is maar bij kan denken. (p  q, q want p) 

 Enthymeen beoordelen op logische geldigheid/aanvaardbaarheid = geïmpliceerde premisse 
reconstrueren (volgens de regels van de deductieve geldigheid), en die premisse beoordelen op haar 
waarheid/aanvaardbaarheid. 
Maior die op de achtergrond is, moeten we toevoegen/ in beeld brengen aan het redeneerpatroon. 
! Redenering is geldig als uit de waarheid van de premissen de waarheid van de conclusie volgt, maar 
zegt niets over de waarheid van de aparte premissen (an sich) 

(28) Anne is geslaagd voor het examen 1e bachelor, want zij heeft 52% en geen enkele onvoldoende. 
  Premissen: [Al wie 50% of meer behaalt en geen enkele onvoldoende heeft, is geslaagd voor  

het examen van 1e bachelor.]  
 Conclusie: Anne is geslaagd voor het examen 1e bachelor. 

Waarom geldig? We kunnen maior toevoegen, is een algemeen principe.  Overtuigingskracht hiervan hangt af 
van de algemene geldigheid van de regels die aannemen als maior. 
≠ absolute, algemene regels en aannemelijke algemene patroon maar heeft geen absolute kracht (er zijn 
enkele achterpoortjes die ruimte laten voor uitzonderingen)  zie voorbeeld hieronder 
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Van waarheid (algemene regel/wet) naar aannemelijkheid (defeasible generalisatio/exception) 
(29) a. Jantje is een vogel, dus hij kan (waarschijnlijk/normaal) vliegen. 

b. Jantje kan (waarschijnlijk/normaal) vliegen, want hij is een vogel. 
  
 Soms ook conclusie/minor van redenering impliciet laten: 
  
(30) Volgens de afspraak dienen alle leerlingen zondagmorgen om 9 uur aanwezig te zijn en jij bent toch 

een leerling. Dus zou hier achter kunnen volgen  conclusie jij moet er ook zijn 
 Premissen: Alle leerlingen dienen zondagmorgen om 9 uur aanwezig te zijn, jij ben toch een 

Leerling (als p dan q, p) 
Conclusie: [Dus moet je zondagmorgen om 9 uur aanwezig zijn.]  

(30’) Volgens de afspraak dienen alle leerlingen zondagmorgen om 9 uur aanwezig te zijn, dus moet je 
zondagmorgen om 9 uur aanwezig zijn. Maior is aanwezig (verband) en conclusie ook  p moet je erbij 
denken (jij bent ook een leerling) 

  Premissen: Alle leerlingen dienen zondagmorgen om 9 uur aanwezig te zijn [jij bent toch een  
leerling] M 

 Conclusie: Dus moet je zondagmorgen om 9 uur aanwezig zijn. C 

Zie bijlage voor figuren! 

7.1.1  OPDRACHTEN: VERVOLLEDIG HET ARGUMENTATIESCHEMA VAN DE VOLGENDE 
FRAGMENTEN 

1. Pietersen heeft geen telefoon. Zijn naam komt immers niet voor in de telefoongids. 
2. De perfecte cirkel komt niet voor in onze zintuigelijke waarneming. Dus bestaat hij niet echt. 
3. Uitroepen zoals “hoera!” en “ba!” zijn niet waar of onwaar, bijgevolg spreken ze geen oordeel uit over 

een zaak. 

1) Belang van connectoren hier:  immers ~ want  motivatie. Dus eerste deel is conclusie, tweede deel is 
minor. Klopt deze maior hier als een algemene regel? Neen, je kon in deze periode een onderscheidt 
hebben tussen publieke nummers en privé nummers  achterpoortje, dus deze algemene regel klopt 
niet.  

2) Connector “dus”: klassiek patroon: argumenten vooraan, dus erna met conclusie. Hier is het een 
filosofische kwestie  kunnen we niet als een algemene regel aannemen maar betekent niet dat het 
niet waar kan zijn. Verdoezelen van een zwakke plek in de argumentatie. 

3) Door element niet expliciet ter sprake te brengen, verberg je de zwakke schakel van je argument. De 
concrete voorbeelden hier, zijn al meteen tegenvoorbeelden voor de algemene regel. 

7.2  PROBLEMEN MET ONTBREKENDE PREMISSEN 

(31) Piet moet veel te snel gereden hebben, want hij is met de auto geslipt op deze rechte weg.  
Valt onder enthymeen, probeer de maior de reconstrueren: op zoek gaan naar achterliggende als…dan 
patroon en kan op 2 manieren. 
 Van DEDUCTIE naar ABDUCTIE bekijken vanuit een deductief geldend patroon met een causaal verband. 
De 2 redeneringen staan er niet expliciet in (deductief  abductie)  logische minimum, minimale manier 
om enthymeen te verrijken. 
 Premissen Maior; deductief/causaal 
  [Als iemand veel te snel rijdt dan kan hij op een rechte weg slippen.] 
   
  Maior: abductief terug redeneren in de tijd, meest aannemelijke reden (“q  p”) 
  [Als iemand op een recht weg slipt, dan heeft hij heel te snel gereden] 
  ! hier gaat het om verschillenden H’s en welke is de meest krachtige  meer 

genuanceerder werken kan ook (2de methode) 
  Minor 
  Piet is geslipt op deze rechte weg 
   
 Conclusie Piet moet veel te snel gereden hebben. 
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Realistische aanvulling ( ~ ceteris paribus/monotoniciteit) Meer H’s in acht nemen 
 Premissen Maior; deductief/causaal 
  [Als iemand veel te snel rijdt, of de weg was glad of er wat een onvoorzien hindernis of er 

was mist of de remmen van de auto waren defect of … dan kan hij op een rechte weg 
slippen.] 

  In abductie mogelijke verklaringen schrappen; reasoning tot he best explanation 
(verklaringen tegenover elkaar gaan afwegen- 

  Maior: abductief 
  [Als iemand op een rechte weg slipt en de weg was niet glad en er was geen onvoorziene 

hindernis en er was geen mist en de remmen van de auto waren niet defect en ... , dan 
heeft hij veel te snel gereden.] 

   
  Minor 
  Piet is geslipt op deze rechte weg [en de weg was niet glad en er was geen onvoorziene 

hindernis en er was geen mist en de remmen van de auto waren niet defect] 
   
 Conclusie Piet moet veel te snel gereden hebben. 

7.3  HET EPICHEIREEM: DEDUCTIE EN ONDERSTEUNENDE PREMISSEN 

 

>< enthymeen: we gaan hier zaken toevoegen. We blijven nog heel strikt binnen logische deductief gelden 
patroon, we voegen extra ondersteunend zaken toe aan de premisses toe (met een hiërarchie erin). Nog steeds 
deductie maar de premissen worden ondersteunt op 2 plaatsen (approbation = ondersteuning; assumptiones = 
minor; propositionis = maior)  structuur van 5 

(32) [De beweging van de sterren verloopt in een vaste volgorde, de wisseling van de seizoenen loopt volgens 
vaste wetten, en de verandering van dag en nacht verloopt zonder variaties.] Het is dus duidelijk dat 
niets beter geregeld is dan het heelal. Welnu, zaken die goed geregeld zijn worden volgens een 
vooropgezet plan bestuurd. [Kijk maar naar een huishouden, of een leger, of een schip.]( Als die volgens 
een vooropgezet plan bestuurd worden zijn ze beter geregeld dan zonder vooropgezet plan.) Het heelal 
moet dan ook volgens een vooropgesteld plan worden bestuurd (naar Cicero: De Inventione I, XXXIV, 
58-59). 

Zie bijlage! 
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7.4  HET MODEL VAN TOULMIN 

 

Extra ondersteuning zoals bij epicheireem + fundamentele overtap van deductie naar abductie (toch ergens 
rekening houden met mogelijke uitzonderingen/tegenvoorbeelden). Belangrijkste component die erbij komt is 
de  “wordt gebroken”. Beetje figuurlijk: de pijl van deductieve noodzakelijkheid gaan we relativeren (hier is 
dat een modale term = het achterpoortje openzetten, een waarschuwing), het is geen dwingend noodzakelijk 
verband. Wel de modale term gaan motiveren, uit wat bestaat de uitzonderingen (voorbehoud).  

(33) Tenzij de loon- en energiekosten drastisch dalen in de staalindustrie zal de prijs van de staalproducten 
wellicht stijgen. De prijs van het staal is immers gestegen en onderzoek toont aan dat een wijziging 
van de grondstofprijzen normalerwijze een wijziging veroorzaakt in de prijs van de bewerkte producten. 
M.a.w. als de grondstoffen duurder worden, worden ook de producten duurder. 

Rechtvaardiging Verschillende soorten (~ ethos/pathos/logos) Zie deel 1 
Ondersteuning Wetten/onderzoek/statistieken/voorbeelden  
Modale term 1. Noodzakelijke        Deductieve argumentatie = géén voorbehoud 

2. Waarschijnlijk/…   Niet deductief  Wél voorbehoud/uitzondering 
We maken overstap van ene naar het andere. 

7.4.1  OPDRACHTEN: INDENTIFICEER DE BOUWSTENEN VAN HET ARGUMENTATIEMODEL VAN 
TOULMIN IN DE VOLGENDE FRAGMENTEN 

 Jan is normaal gezien geslaagd want hij heeft méér dan 50 procent behaald. Volgens het 
examenreglement is iemand met 50 procent immers geslaagd, tenzij hij meer dan twee onvoldoendes 
heeft. 
 

 In de grondwet van Bermuda staat dat iemand die op Bermuda geboren is de Britse nationaliteit heeft. 
Harry is daar geboren en heeft dus vermoedelijk de Britse nationaliteit, behalve wanneer zijn ouders 
vreemdelingen zijn of hijzelf tot Amerikaan is genaturaliseerd 
 
 

 Petersen is een Zweed, maar aangezien het percentage rooms-katholieke Zweden kleiner is dan twee is 
Petersen naar alle waarschijnlijkheid geen rooms-katholiek. 

Eerst zelf proberen!  
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DEEL IV: ONDERSTEUNENDE ARGUMENTATIESCHEMA’S 
Chaim Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca (1958):  

Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique. 

1 van de meest baanbrekende werken en (nog steeds geldende) fundamentele analyses. 

Doelstelling = beschrijven van niet-formele argumentatieschema’s in dagelijkse omgangstaal band met klassieke 
retorica: (Hoe argumenteren mensen in het dagdagelijkse context, los van strikte logische deductieve). Sterke 
band met klassieke retorica (zoals in de oudheid) 

 Argumentatie is erop gericht een bepaald effect te bereiken bij een publiek (ethos, pathos, logos) 
 Oordeel over deugdelijkheid van argumentatie berust bij publiek (afmeten met reactie van publiek) (<=> 

moderne logica) 

Structuur van boek 

Associatie Dingen die tevoren los van elkaar stonden bijeenbrengen  
Verbanden zien die voor de toehoorder niet duidelijk waren  krachtigste manier 

 1. Quasi-logische argumentatie (vooral laatste H van D3)  Zie D3 
 2. Argumentatie gebaseerd op de structuur van de werkelijkheid 

 Argumentatie o.b.v. opeenvolginsrelaties (“na elkaar”) 
 Argumentatie o.b.v. co-existentierelaties (“tegelijk”) 

De structuur van de werkelijkheid is er al (en is zoals deze is) en we gaan deze 
gebruiken 

 Zie H8 

 3. Argumentatie leidend tot de structuur van de werkelijkheid 
 Argumentatie o.b.v. inductie/generalisatie 
 Argumentatie o.b.v. analogie/vergelijking 

Nieuwe structuur bouwen (meer structuur toekennen aan de werkelijkheid) 

 zie H9 

Dissociatie Dingen die tevoren als eenheid werden gezien van elkaar scheiden 
Verbanden scheiden die voor de toehoorder duidelijk een verband zijn  
marginale strategie 

 zie H10 

8 ARGUMENTATIE DOOR ASSOCIATIE: OPEENVOLGING EN CO-EXISTENTIE 

UP: structuur van de werkelijkheid (niet zelf aanpassen) maar standpunt rechtvaardigen door structuur en zaken 
die we vaststellen in werkelijkheid en zo onze argumentatie ondersteunen. 

Argumentatie “gebaseerd op de structuur van de werkelijkheid zelf” 
Stanpunt rechtvaardigen = zich beroepen op manier waarop de werkelijkheid in elkaar steekt 
 Opeenvolgingsrelatie   
 Verband tussen standpunt en argument heeft te maken met de volgorde tussen 

gebeurtenissen/feiten; de beide elementen zijn ongeveer gelijkwaardig/nevengeschikt 
~Horizontale relatie, zaken naast elkaar leggen (geen hiërarchische relatie) ze worden op voet van 
gelijkheid met elkaar in verband gebracht. De volgorde is wel van cruciaal belang (ABC)  

 Co-existentierelatie  
  Het verschijnsel Z wordt als fundamenteler voorgesteld dan het fenomeen Y: Z heeft meer 

structuur of verklarende kracht dan Y; o.b.v. Y zeg je iets over Z omdat Y typisch is voor Z. 
~Verticale relatie, wel hiërarchie. Ze zijn ook niet temporeel geordend, ze bestaan samen = relatie van 
gelijktijdigheid. Het is meer over de vorm (wat je ziet aan de oppervlakte en dan heb je de diepte die de 
oppervlakte verklaart). 
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8.1  ARGUMENTATIE O.B.V. OPEENVOLGINGSRELATIES (“NA ELKAAR”) 

2 clusters 

8.1.1  CAUSALITIET (“OBJECTIEF”) 
Oorzaak-gevolg (onbewust/ongewild)  verband is niet nagestreefd 
(1) Het is niet verwonderlijk dat hij met zijn wagen geslipt is. Het regende en hij reed veel te snel op die 

bochtige weg. 
(2) Zij moet veel te snel gereden hebben, aangezien ze geslipt is op een droog wegdek.  

Hier gebruiken we abductie: starten bij gevolg en conclusie is de mogelijke verklaring 
Opeenvolgingsrelatie kan in 2 richtingen (oorzaak – gevolg, gevolg – oorzaak)  

(3) De Amerikanen hebben honderden Vietnamese wezen geëvacueerd; hun prestige zal daardoor dus wel 
weer wat zijn opgevijzeld. 
Brug tussen oorzaak – gevolg en middel – doel relatie  idee van intentionaliteit. 

  
Middel-doel (bewust/gewild)  verband is wel nagestreefd 
(4) Het was te verwachten dat hij de duurste wagen ging kopen. Iedereen weet toch dat hij graag opvalt. 

Zie bijlage! 
(5) Omdat de Amerikanen hun prestige weer wat wilden opvijzelen hebben ze honderden Vietnamese wezen 

geëvacueerd. 
Doel word duidelijk aangehaald. 

  
Algemeen schema (O-G en M-D) 

Voor X geldt Y want, C 
Voor X geldt Z, en m 
Z leidt tot Y M 
 

Vind je ook in Modus Ponens; zie bijlage! 
Als X iets te maken heeft Z (en als er een Z is dan is 
er ook sowieso een Y) dan heeft die ook iets met Y 
te maken  

- M ≠ Geen simpel als…dan 
patroon/materiële implicaties maar O-
G/M-D relatie (centrale component binnen 
ondersteund argumentatieschema) 

In verlengde van modus Ponens maar causaliteit/M-
D in beeld komt gaat het om een ondersteunend 
argumentatieschema (en niet een logische schema) 

Beoordeling van argumentatie 
Geldt Z wel voor X? m 
Leidt Z inderdaad tot Y? M 
Kan Z niet ook tot iets anders leiden? M 
Kan Y niet ook het gevolg zijn van iets anders? 
M 

Welke vragen kan je stellen om overtuigingkracht van 
argumentatiekader in vraag te stellen? 

LES 10: 01/05/2020 

8.1.2  EVALUATIE (“SUBJECTIEF”) 

Bij een evaluerend of adviserend standpunt wordt een positief of negatief oordeel over iets geveld door te wijzen 
op de gunstige respectievelijk ongunstige gevolgen ervan. De waarde die zonder discussie aan het argument (het 
gevolg) wordt toegekend moet worden overgedragen op het standpunt (de oorzaak) door erop te wijzen dat het 
standpunt een voldoende voorwaarde vorm voor het argument (“pragmatisch argumenteren”).  

De idee er achter is “het doel heiligt de middelen”  als het doel goed is, dan moet je dat middel(en) ook positief 
bekijken (en omgekeerd) ook al heb je bezwaren tegen het middel. De conclusie van dergelijke argumentatie is 
een waardeoordeel door te kijken naar gevolgen (positief of negatief) Zijn de gevolgen positief dan is de ooraak 
positief en vice versa. We kijken eerst naar het gevolg schatten deze positief of negatief in en dan kijken we naar 
de oorzaak en geven hier ook een waardeoordeel aan. 

Dus 3 componenten:  

Schema  1. Uitgangspunt is een oorzaak-gevolg of een middel-doel relatie: A  B 
2. Evaluatie van het gevolg of het doel B als positief of negatief 
3. Evaluatie van de oorzaak of het middel A als positief of negatief terug redeneren in de tijd. 
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(6) Mijn fractie vindt dit wetsvoorstel verwerpelijk. De minst begoeden worden er immers het zwaarst door 
getroffen. 
Negatieve uitspraak; eindoordeel: negatief oordeel over wetsvoorstel  als we het zouden goedkeuren 
dan worden de minst begoeden het zwaarst getroffen worden (gevolg  zien we als iets negatief). 

(7) U doet er goed aan het Woord Vooraf eerst grondig te lezen. Zo zal u veel tijd besparen als u het 
woordenboek raadpleegt. 
Positieve uitspraak; eindoordeel: U doet er goed aan dat te doen   als je het woord vooraf eerst grondig 
leest dan bespaar je veel tijd (gevolg: wordt positief geëvalueerd) 

Beoordeling 1. Is B inderdaad (on)gewenst? Klopt het waardenoordeel? 
2. Brengt uitvoering van A inderdaad B met zich mee? Is het effectief een O-G relatie? 

Is A de voordeligste manier om B te bereiken? 
3. Weegt (on)gunstige B op tegen kosten/nadelen resp. baten/voordelen van A? Meer 

kosten-baten analyse  is het nadeel zwaar genoeg om het de positieve effecten te 
neutraliseren? (en vice versa in andere situatie) wat weegt het zwaarste door? 

Argumentatie o.b.v. normen en regels: band tussen waardevol en gedragsregels iets pos/neg vinden 
koppelen aan waarden en normen 

1. Als je handeling A stelt dan overtreed je de regel/norm/wet 
2. Het is verkeerd om de regel/norm/wet te overtreden  negatief waardoordeel over gevolg 
3. DUS: het is verkeerd om handeling A te stellen  

8.2  ARGUMENTATIE O.B.V. CO-EXISTENTIERELATIES (“TEGELIJK”) 

Geen temporele opeenvolging, ze zijn tegelijk van kracht/bestaan  verticaal verband 

- Aan de oppervlakte concreet waarneembare fenomenen 
- Diepere structuur die de fenomenen verklaren 

Metafoor: symptoom – diagnose = wat schort er dieper liggend dat de symptomen kunnen verklaren 

Algemeen schema (alfa) 
Voor X geldt Y want, 
Voor X geldt Z, en  
Y is symptomatisch voor Z 

We trekken een conclusie over de symptomen en 
beargumenteren dat op basis van de achterliggende 
diagnose. 

Default scenario! (beta) 
Voor X geldt Y, dus 
Voor X geldt Z, want 
Y is symptomatisch voor Z 

Je trekt de conclusie over de achterliggende diagnose 
op grond van de symptomen en de band tussen 
symptomen en diagnose. 

  
Beoordeling van argumentatie 

Geldt Z wel voor X?  
Is Y inderdaad symptomatisch voor Z? 

Klopt het dat X de onderliggende diagnose heeft? 
Verticale band is cruciaal: mag je op grond van deze 
oppervlakkige kenmerken deze dieperliggende 
conclusies trekken. 

 
Kan Z geen andere symptomen hebben? 
Kan Y geen symptoom zijn van iets anders? 

Kan je dit ziektebeeld ook niet aan andere symptomen 
kunnen afleiden? Als je symptoom ziet kan er geen 
andere verklaring voor kunnen zijn? 

Wat zijn mogelijke co-existentie relaties? Zoals symptomen-diagnose, zijn er nog andere typische constellaties 
die fenomenen kunnen verklaren. 

8.2.1  PERSOON-GEDRAG 

“wat je doet, zegt iets over wie je bent” uiterlijk waarneembaar gedrag (waarneembare patronen) dat iets zegt 
over je persoonlijkheid (dieperliggende)  kan in twee richtingen gebruikt worden  

(8) Natuurlijk is Feike koppig. Hij is immers een Fries. Stereotypen, koppig als waarneembaarheid 
(indicatief voor iets) en de verklaring is dat hij Fries is (alfa structuur) 

(9) Die jongen lacht me teveel. Dat moet wel een oppervlakkige natuur zijn. Hoe gedraagt de persoon zich 
en wat kan daar achterliggen  hij lacht heel veel, dus niet zoveel diepgang (beta structuur) 
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(10) Pieters zou ik laten slagen: hij heeft wel te veel onvoldoendes, maar hij heeft heel het jaar ijverig 
gewerkt. Janssens heeft wel niet meer onvoldoendes, maar aangezien zij weinig of niets gestudeerd 
heeft zou ik haar herexamens opleggen.  
Complexer: 2 zaken worden met elkaar vergeleken. Symptomen zijn gelijk lopend = allebei evenveel 
onvoldoendes maar dieperliggende zaken zijn verschillend  P = heel jaar hard gewerkt, J = niet hard 
gewerkt. Dus krijgen ze twee andere diagnoses  P = wel slagen, J = herexamens. Gedrag verklaart de 
achterliggende diagnoses (beta structuur) 

8.2.2  PERSOON-GROEP 

“de groep waartoe je behoort, zegt iets over wie je bent” Idee van persoonlijkheid en de groep waartoe je 
behoort. Je gedrag binnen een groepscontext, die je kan observeren en waar je conclusies uit kan trekken. 

(11) Die Zwartkruis is vast een onbetrouwbaar iemand. Hij zit al jaren bij de KVP. Extreem rechtste partij, als 
je lid bent van zo’n club zegt veel over wie je bent (symptoom voor wie je bent als persoon)  diagnose 
expliciet gezegd 

(12) Wat H. Van Dienderen hier zegt, heeft Le Pen ook al gezegd. Objectief staat Van Dienderen dus in 
hetzelfde kamp als Le Pen. ~persoon-gedrag, individuele gedrag wordt gekoppeld aan de groep waar 
toe je behoort. Er wordt een conclusie getrokken over wie een persoon is onderliggen op grond van 
wat die zegt en hoe dat aansluit bij wat andere zeggen (impliciet lidmaatschap van een groep). 2 
personen zeggen iets, 2 keer hetzelfde  mensen die zelfde opinie verkondigen behoren impliciet tot 
dezelfde groep (kunnen we vanuit gaan) en dat heeft gevolgen op je waarde oordeel (het wordt niet 
letterlijk gezegd)  

8.2.3  WEZEN-SYMPTOOM 

Dichtbij S-D verhaal maar los van ziektebeeld idee, maar eerder over de achterliggende wezenlijke 
persoonlijkheid (essentie) op grond van uiterlijk observeerbare zaken. 

Wezen-symptomen/manifestaties/uitingen 
(13) Dit is een typisch romantisch gedicht. Kijk naar de verheerlijking van de natuur en de nationale 

identiteit, het originele taalgebruik en de uitdrukking van de allerindividueelste gevoelens. 
We kijken naar wat we aantreffen in de tekst om te bepalen tot welk type gedichten dit behoort. Er wordt 
concreet bewijsmateriaal geleverd.  
gezagsargumenten (“wie iets beweert, zegt iets over de waarde van het standpunt”) 

In het verlengde van wezen-symptoom; iets oppervlakkig/marginaal/uiterlijk zichtbaar 
om een diepere conclusie te trekken (~ethos). De waarden van ideeën niet perse 
inhoudelijk aannemelijk maken maar de waarde afleiden uit andere mensen die 
hetzelfde idee verkondigen. Door dat je dit zegt, kan je geloofwaardigheid koppelen 
aan dit argument. “Zeg me wie jouw standpunt nog heeft verdedigt en op basis daarvan 
trek ik mijn conclusies of het waar is of niet 

Oordelen of handelingen van een persoon of groep worden als bewijsmateriaal voor de verdedigde stelling 
aangevoerd. Door een eigen standpunt te verbinden met een analoog standpunt van een autoriteit (een 
persoon met aanzien) wil men waardering voor (het standpunt van) die autoriteit overdragen op eigen 
standpunt. “X zegt dat ook dus mij idee klopt.” 
 
(14) Ik vind dat je een tekst altijd eerst ten volle moet proberen te begrijpen alvorens je tot het kritisch lezen 

ervan kunt overgaan; dat vindt trouwens Russell ook. 
Je poneert een stelling die niet onaannemelijk is (waarvoor je ook andere argumenten kan geven) en 
je geeft mee dat Russell (een bekend filosoof) dit ook vind.  

(15) Dat is een goede methode want die gebruik ik zelf ook. 
~ D5, te extreem doorgetrokken. Jezelf als je gezagsbron poneren houdt heel wat risico in 

  grens met drogreden argumentum ad verecundiam 
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9 ARGUMENTATIE DOOR ASSOCIATIE: INDUCTIE/ANALOGIE 

Het blijft binnen domein van argumentatie door associatie en bij associëren iets nieuws creëren (de structuur 
van de werkelijkheid construeren/opleggen). 

Argumentatie “leidend tot de structuur van de werkelijkheid” 

Om stelling te rechtvaardigen worden elementen uit de werkelijkheid met elkaar in verband gebracht 
zodat er een -- voor het publiek -- nieuwe ordening/structuur/kennis ontstaat. 

9.1  ARGUMENTATIE O.B.V. INDUCTIE/GENERALISATIE ~D3 

~idee van inductieve generalisatie en projectie (6.2) (grote verschil met deductie en inductie (ampliatief 
redenerpatroon): niet-versterkend en versterkende vorm, al bestaande info of nieuwe info in conclusie) 

specifiek geval wordt voorgesteld als exemplarisch voor een bepaald verband in de werkelijkheid  van een 
gekend/aanvaard voorbeeld naar nieuw standpunt/algemene wetmatigheid 
We gaan van een kleien voorbeeld/significante steekproef naar een nieuw standpunt/nieuwe algemene 
wetmatigheid. Als voor element X kenmerk A geldt, dan zal het voor de hele groep gelden/eerst volgende die 
we observeren. 
(16) Vrouwen zijn betere interviewers dan mannen, want uit de interviews van mevrouw X blijkt dat ze veel 

meer uit de geïnterviewden los weet te krijgen dan haar mannelijke collega’s. 
We stellen vast dat mevrouw X (Y, Z) blijken het systematisch veel beter doen dan mannelijke collega’s 
 representatief gekozen individuen gaan we een algemene conclusie trekken voor de categorie 
“vrouwelijke journalisten” (vrouwen krijgen meer los dan de mannen) ~witte zwanen. 

(17) Om zijn standpunt politiek gestalte te geven denkt rector De Somer aan een referendum, de 
rechtstreekse raadpleging van de bevolking. Alhoewel in sommige landen courant in gebruik, is het 
middel in België slechts één keer toegepast en het is dan nog een complete mislukking geworden. De 
koningskwestie zou indertijd via een volksraadpleging worden opgelost. Alhoewel een meerderheid zich 
voor de terugkeer van Leopold III uitsprak, werd de vorst tot aftreden gedwongen. De meerderheid 
bestond namelijk slechts aan Vlaamse kant. Gevolg: oproer en een smadelijke nederlaag voor de 
rechtstreekse democratie. Voor België is het referendum dan ook geen goed middel om een netelige 
kwestie op te lossen (Het Volk, 5/10/84). 
Het gaat om het idee van een volksreferendum  er op basis van 1 episode een algemene conclusie 
te trekken (hier Koningskwestie). Heeft veel negatieve gevolgen gehad voor België toen. Hier gebruikt 
de auteur dit enkele argument om te stellen dat dit middel niet wenselijke is voor België. Maar je kan 
niet op basis van die ene voorbeeld, zo maar een algemene conclusie trekken (houdt risico’s in). Er is 
een dunne scheidingslijn tussen overtuigend aannemelijk argumenteren en drogredenering (jumping 
to conclusions). Je moete het met de nodig voorzichtigheid aanpakken. 

 

LES 11: 08/05/2020 

9.2  ARGUMENTATIE O.B.V. ANALOGIE/VERGELIJKING 

Het publiek kent de structuur van feiten/gebeurtenissen en de relaties tussen feiten/gebeurtenissen in één 
domein (de foros: het brondomein). Spreker wil nieuwe structuur en relaties in een ander domein (het thema) 
rechtvaardigen door te wijzen op de structurele overeenkomst tussen de twee domeinen. 

~H8: argumentatie met associatie. H9: Bedoeling om een nieuwe structuur voor te stellen op grond van zijn 
fundamentele verwantschap met een oude structuur (van oude naar nieuwe informatie). Verwantschap in 1 
domein (een domein dat ze vertrouwd mee zijn) vergelijken met het nieuwe (en deze duidelijk maken aan de 
hand van de oude structuur). De oude structuur overbrengen op het nieuwe domein: alles wat e wist over het 
oude domein gebruik je nu met nieuwe informatie. 

Domein van de metaforie: een heel specifiek taalgebruik dat overal opduikt dat heel erg verwant is met deze 
soort argumentatie  Een overdrachtelijke betekenis, waarvan je de betekenis overdraagt van hete ne domein 
naar het andere domein (verwantschap tussen 2 domeinen) om aan woorden een nieuwe betekenis toe te 
kennen.  (zie bijlage). 
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Een soort correspondentie tussen wat er zich afspeelt in de foros en het thema.  

Term1 uit thema/term 2 uit thema = term 1 uit foros/term2 uit foros 

Algemeen schema 
Voor X geldt Y want, C 
Voor Z geldt Y, en  m 
X is vergelijkbaar met Z M 

Zie bijlage 

Beoordeling van argumentatie 
Geldt Y wel voor Z? klopt de minor? Vertoont Y kenmerk 
Z? 
Is X inderdaad vergelijkbaar met Z? Klopt de maior? Zijn X 
en Z in voldoende en relevante opzichte vergelijkbaar met 
elkaar? 
Is X niet ook in relevante opzichten onvergelijkbaar met Z? 
X verschilt van Z in cruciale opzichten (zoals de 
gemeenschappelijke zaken)?  
Kan X niet beter met iets anders vergeleken worden? 
Vergelijk je niet beter met Z’? 

  
(18) De huidige toegeeflijkheid t.o.v. Rusland lijkt sterk op die t.o.v. Hitler voor de oorlog. Ze moet daarom 

afgewezen worden: we hebben immers in de jaren ‘30 gezien wat er van die toegeeflijkheid komt. 
Historische vergelijking; relatief eenvoudig patroon van argumentatie o.b.v. analogie: tussen Hitler 
voor WO II (foros, we kennen dit) en Rusland (thema)  kennis van vorige eeuw gebruiken om te 
spreken over huidige toestand, deze in kaart brengen.  We willen vermijden dat de zaken weer fout 
lopen (argumentatie o.b.v. evaluatie) dus niet toegefelijk zijn. 

(19) Het gebrek aan discipline en de tolerantie tegenover porno en andere onzedelijkheid brengt deze 
maatschappij op de rand van de afgrond. Kijk maar naar het Romeinse Rijk dat ook de ondergang nabij 
was toen de mensen hun gevoel voor orde en tucht kwijtraakten en onzedelijk gedrag toestonden. 
Opnieuw historische vergelijking (vergelijkbaar met vorige) zie bijlage  

Toepassingen contexten waar deze manier van argumentatie opduikt. 
1. Juridisch “precedent”  a. In geval A heeft rechtbank X beslist 

b. Geval B lijkt in alle relevante opzichten op geval A 
c. In geval B moet rechtbank dan ook X beslissen 

Een eerder geval van een vergelijkbaar situatie/zaak. 
2. Wetenschappelijke Planetenstelsel       ~         atoommodel 

Computer                ~          hersenen 
Hoe gaan we het planetenstelsel beschrijven? Hoe gaan we nadenken over 
atoommodellen?  in gelijksoortige termen erover praten (planeten draaien in 
bepaalde manieren rond de zon ~ atomen bestaan uit eigenschappen die ook 
rond elkaar draaien) 
Hoe werken hersenen  zoals een computer: om greep te krijgen op het 
concept hersenen. 

3.  Filosofische gedachtenexperimenten = vorm van redenering waarbij men een bepaalde 
wetenschappelijke hypothese wil testen of ondersteunen door zich een bepaalde situatie voor te stellen 
en na te gaan wat er in die situatie zou gebeuren. 
Een manier van filosofisch redeneren. Je wilt een bepaald stelling/mening overbrengen door deze te 
vervatten in een fictieve situatie die we ons kunnen voorstellen (wat zouden we dan doen/kunnen 
beslissen). We kunnen onszelf inbeelden in de situatie. Terugkeren uit het fictieve en zo te gaan naar de 
dagelijkse realiteit/probleem van uit onze realiteit. We willen deze bespreken, oplossing voorstellen of 
een bepaald standpunt/attitude veranderen in de werkelijkheid. Als de fictieve wereld voldoende lijkt 
op de echte wereld dan zou je dezelfde zaken moeten doen/beslissen in de echte wereld.  Zie bijlage 

  
Soorten argumentatie o.b.v. analogie 
1. Inductief/voorspellend 

De voorspelling kan door empirische gegevens beoordeeld worden 
Voorbeeld: toekomstige handeling voorspellen op basis van verleden handeling 

~inductieve projectie, fan van een bepaalde auteur: als je de vorige boeken graag las (en het werk lijkt in 
voldoende mate op elkaar) dan zal je de nieuwe titels ook graag lezen. 
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2. A priori/classificerend 
Overeenkomst tussen twee gevallen motiveert gelijke behandeling ervan 

~inductieve generalisatie, we zien tussen twee situaties voldoende zaken van gelijkenis (in cruciale 
opzichten vooral) om een gelijke conclusie te rechtvaardigen (als we in X toen zo handelen dan gaan we 
nu weer opnieuw zo handelen in X) 
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10 ARGUMENATIE DOOR DISSOCIATIE 

= bewust nuances aanbrengen op het bestaande taalgebruik en de bestaande denkgewoontes van het publiek; 
scheiding aanbrengen binnen een verzameling elementen die daarvóór voor het publiek een geheel vormden; 
een begrip wordt onderscheiden van het begrip waar het tevoren deel van uitmaakte (= differentiëring) 

Het publiek denkt in een bepaalde band over 2 zaken  in 2 verschillende categorieën stoppen door zaken van 
elkaar te onderscheiden  

(20) A: “Er bestaat in Nederland een grote behoefte aan een echte christelijke politiek”. 
B: “Dat zou je anders niet zeggen, want uit alle cijfers blijkt dat de kerken leeglopen”. 
A: “Meneer, u vergist zich; dat is geen ontkerstening (belang van Christelijke waarden), maar 
ontkerkelijking en dat is heel wat anders”. 
De Christelijke waarden moeten we gaan verdedigen (belang ervan) >< kerken lopen leeg (= verband 
van publiek)  Persoon A ziet het als 2 verschillende zaken: het is niet omdat ze niet meer naar de kerk 
gaan, dat ze de Christelijke waarden niet meer nodig hebben. 

(21) Terroristen kunnen niet voor een gewone rechtbank als moordenaars veroordeeld worden; omdat ze 
eigenlijk een oorlog voeren moeten ze als krijgsgevangenen behandeld worden. 
Terroristen (situatie/gevecht in oorlog) >< moordenaars (situatie/gevecht in vrede)  geen gewone 
gevangenen maar krijgsgevangenen want ze voeren oorlog (ze beschouwen zichzelf zo, vaak in naam 
van hun geloven) dus gelden er andere wetmatigheden  ander statuut? Andere straf? Andere 
juridische regelementen? 
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DEEL V: DROGREDENEN 
Grondleggers 
Aristoteles (384-322 v. C.)  In de dialectiek:    leer van het debat/dialoog 

 In de retoriek:       leer van de redenvoering 
John Locke (1632-1704)   
Charles Hamblin Fallacies (1970)   
   
Problemen 
 Vage grens tussen aanvaardbare ondersteunende argumentatie en drogreden 

~D4, je kan makkelijk uit de bocht gaan (te extreem of te simplistisch voorbeeld/ondersteuning) 
 Eindeloos veel typologieën van drogredenen/fallacies 

In D5 proberen we de meest prototypische types van drogredenen weer te geven door daar een 
classificatie principe vanuit de pragmatiek op toe te passen (proberen hier tot een synthese te komen). 

 Shift van dialectisch perspectief 
bedrieglijke maneuvers van de ene gesprekspartner om de andere te slim af te zijn in een 
kritische dialoog Historisch gesproken: in kaar brengen van bedrieglijke maneuvers. 

naar monologisch perspectief meer recente theorieën  
redeneerfouten: ongeldige redenering ?? ongeldige verzwegen premisse ?? 
??speech act die één of meer regels van de kritische discussie schendt pragmatisch perspectief, 
een aantal regels van een discussie/gesprek schendt. 

~Aristoteles 

Opbouw D5 door classificatie vanuit de pragmatiek. De basis componenten in een communicatiemodel: 
versturen van een boodschap van een zender naar ontvanger (Z boodschap O)  o.b.v. dit model 2 grote 
luiken: zender en ontvanger / boodschap 

11 DROGREDENEN M.B.T. ZENDER EN ONTVANGER 

Geen nadruk op de inhoud van de argumenten, maar op participanten 

11.1  ARGUMENTEN AD HOMINEM 

Ad = gericht op 

“op de man spelen” – De bedoeling is om door een persoonlijke aanval de tegenstander te discrediteren 
(tegenstander persoonlijk aanvallen) veeleer dan de mening die hij verkondigt. Dat gebeurt door hem verdacht 
te maken, onbevoegd te verklaren, een slecht karakter of slechte motieven (handelen uit eigenbelang) toe te 
dichten. 

~ Ethos: persoonlijkheid van de spreker  argumenten ad hominem speelt hierop in. 

(1) U moet mij eens vertellen, is het nu uw eerste natuur of uw tweede natuur om uitsluitend te liegen? 
(Aldo Van Eyck, Sonja op dinsdag, 1/11/83)  

11.2  ARGUMENTEN AD POPULUM (BANDWAGON ARGUMENT) 

Argument gericht op het volk – de bedoeling is niet om met argumenten te overtuigen, maar wel om succes te 
oogsten bij het publiek, door in te spelen op de gevoelens, de meningen of de vooroordelen van dat publiek. 
Vaak wordt een standpunt als aanvaardbaar voorgesteld alleen omdat (bijna) iedereen het ermee eens is. 

To jump on(to) the bandwagon: mee gaan in een hype/mee gaan in iets ta populair is  succes oogsten bij 
publiek (zie mensen zoals Trump). Inspelen op een groepsgevoel, de kwaliteit van een standpunt niet bepleiten 
maar deze koppelen aan het feit dat veel mensen het delen (iedereen denkt er zo over dus het zal wel een goed 
standpunt zijn). 

(2) Miljoenen mensen kijken naar ‘Sonja op dinsdag”. Het krijgt hoge waarderingscijfers. ‘Sonja op dinsdag’ 
is dus een goed programma (Wouter Gortzak, Het Parool, 25/1/1984). 
Zegt niets over het programma 
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11.3  ARGUMENTEN AD VERECUNDIAM (= NEDERIGHEID, RESPECT, …) 

Gezagsargument, een argument gebaseerd op gezag (ontzag voor gezag) – De eigen deskundigheid, 
geloofwaardigheid of betrouwbaarheid wordt gebruikt als verdediging voor de argumentatie. 

Geen inhoudelijk betoog maar eerder een argumentatie gebaseerd op gezag (zie D4: gezagsargument,  
co-existentierelatie  mogelijk om gezag van experten en gezagspersonen in de te roepen (zoals in de 
wetenschap vaak wordt gedaan) zolang dat op een redelijke en evenwichtige manier gebeurt)  

(3) Vrouwen hebben een totaal andere logica dan mannen. Als professor kan ik dat met een zekere 
stelligheid beweren (Professor Mary Elderly). 
Op 2 niveaus lezen: 1) Een vrouwelijke professor = dus als zei het zegt, zal het wel waar zijn maar 2) in 
welk vakgebied is zij actief (vb: exacte wetenschappen, geneeskunde  wat is de relevantie van deze 
stelling binnen haar vakgebied)? 

11.4  ARGUMENTEN AD MISERICORDIAM (= MEDELIJDE, COMPASSIE) 

Spreker doet beroep op het medelijden van het publiek 

~ Pathos  (flair for the dramatic) 

(4) Als je mijn cijfer voor dit examen niet verhoogt zal ik mijn zelfbeeld verliezen en zal ik het moeilijk hebben 
om verder te gaan met mijn leven. 

11.5  ARGUMENTEN AD BACULUM (= EEN STOK) 

Het argument met de stok (om mee te slaan; men vindt altijd een stok om een hond mee te slaan) – Een 
dreigement dat inspeelt op de gevoelens van angst, eigenbelang e.d. bij diegene die dient te worden overtuigd. 
Het heeft tot doel de andere partij te beletten zijn standpunt naar voor te brengen of twijfel te uiten. 

Je bedreigt de toehoorder, je probeert deze bang te maken door waar te schuwen voor een nadeel. Je probeert 
de andere van zijn overtuiging af te brengen/van mening doen veranderen  niet inhoudelijk maar als je het 
gaat zeggen, ga je het bekopen. 

~argumentatie o.b.v. evaluatie 

(5) A: Ik geloof niet in Sinterklaas. 
B: Dat kun je maar beter wel doen, of hij brengt je geen cadeautjes. 
Pas je standpunt maar aan of je zult eht betreuren  dreigen met nadelige gevolgen 
Gevolg: als je er niet in geloofd dan geen cadeautjes  negatieve evaluatie  hoe kan ik dit tegengaan? 
 door wel te geloven in Sinterklaas.   

11.6  OPDRACHTEN (EERST ZELF DOEN!) 

 Eat shit. 3575 billion flies cannot be wrong. 
 

 Het staat u natuurlijk volledig vrij stelling te nemen, maar u moet beseffen dat we uw grootste 
adverteerder zijn (en als u dat artikel over onze rol in Zuid-Afrika publiceert kunt u ons advertentie-
contract wel vergeten). 
 

 Allereerst is het de vraag of hij het Nederlands wel voldoende beheerst om een dergelijke kritische 
poging te wagen. De heer Decoene zal nu wel erg kwaad op mij worden. Dat is misschien jammer, maar 
ik troost me met de gedachte dat hij, blijkens zijn stuk, toch al niet van Nederland en de Nederlanders 
houdt: zelfs als hij daartoe de nodige kennis mist, schroomt hij zich niet te vitten op de door hen 
geschreven taal (W.F. Hermans, De Morgen, 13/1/86) 
 

 Those who say that astrology is not reliable are mistaken. The wisest men of history have all been 
interested in astrology, and kings and queens of all ages have guided the affairs of nations by it. 
 

 Ik heb met heel veel moeite twee pagina's essay bij elkaar geschreven, dus je kunt het nu niet afkeuren. 
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LES 12: 15/05/20202 

12 DROGREDENEN M.B.T. DE BOODSCHAP 

Heel vaak patronen ziet opduiken een hoge graad van aannemelijkheid hebben/overtuigingskracht hebben (~D4) 
maar er is vaak 1 extra stap of te extreme stap die het teniet doet. Deze zijn hier wel inhoudelijker (t.o.v. H11). 

12.1  VERSCHUIVEN VAN DE BEWIJSLAST 

Verdedigingsplicht (het aanreiken van argumenten) op de schouders leggen van degene die het standpunt in 
twijfel heeft getrokken. 

~ Modus Ponens/Tollens: reductio ad absurdum (i.p.v. op een positieve wijze argumenten aan te brengen ter 
verdedigen van eigen standpunt, negatieve strategie hanteren eerst standpunt van tegenstander innemen (stel 
X heeft gelijk)  wat zijn de consequenties? Hier ga je conclusies uit trekken, deze leiden tot ongewenste 
situaties/absurde situaties (het standpunt reduceren tot in het absurde) en zo ga je eigen standpunt indirect 
verdedigen door aan te tonen dat UP van tegenstander tot ongewenste situaties leidt. 

Hier moeten tegenstanders zelf pleiten waarom ik ongelijk heb: zij moeten tegenargumenten geven. Wij moeten 
gene positieve argumenten aandragen om ons standpunt te vermijden (geen eigen verantwoordelijkheid 
opnemen) 

(6) Voorstanders vragen tegenstanders om maar eens aan te tonen dat arbeidstijdverkorting inderdaad 
ongewenste gevolgen heeft zoals vraaguitval of verstarring in het bedrijfsleven. Het is goed gebruik dat 
voorstanders van een ingrijpende maatregel (en arbeidstijdverkorting is zeer ingrijpend) aantonen dat 
zo’n maatregel een gunstig effect heeft, niet dat anderen moeten bewijzen dat het wellicht kwade 
gevolgen heeft (A. Kapteyn, De Volkskrant, 21/5/83) 
Auteur becommentarieert de situatie dat tegenstand moet bewijzen dat het negatieve gevolgen kan 
hebben. 
~ argumentatie door evaluatie, positieve gevolgen tegenover negatieve gevolgen  wie draagt welke 
argumenten aan? 

Standpunt voorstellen als iets vanzelfsprekends dat geen ondersteuning nodig heeft: 

(7) a. Het spreekt vanzelf dat ... 
b. Geen weldenkend mens zal ontkennen dat ... 
c. Het hoeft uiteraard geen betoog dat ... 
Een veel onschuldigere manier om zo iets aan te geven (wat we ook vaak in natuurlijke taal doen)  het 
is zonneklaar voor iedereen  

12.2  STANDPUNT VAN TEGENSTANDER VERTEKENEN (DE STROMAN) 

Niet het standpunt aanvallen dat door de tegenstander in feite verdedigd wordt, maar een omvattender en 
bijgevolg ook gemakkelijker aan te vallen standpunt. Daarbij wordt geïmpliceerd dat de tegenstander ook dat 
uitgebreide standpunt verdedigt. 

Je gaat niet de tegenstander bekampen maar een stroman die lijkt op de tegenstander ga je bekampen (een 
schijnvijand)  schijnmaneuver, i.p.v. de kern van de zaak aan te pakken ga je er rond maar het lijkt erop. Het 
standpunt ruimer en vager formuleren, nuanceren  makkelijker om daar tegen in te gaan. Als mijn 
tegenstander dit heel specifieke standpunt verdedigt, zal die ook het algemene verdedigen dus kan ik de algemen 
aanvallen (is makkelijker). 

(8) A: De VDAB moet controleren of werklozen voldoende actief zijn om een nieuwe job te vinden. 
B: U vindt dus dat werklozen van de sociale voorzieningen profiteren. 
A geeft een genuanceerd standpunt (niet algemeen over de hele groep) maar B herleidt het wel zo (naar 
iets algemener) en is makkelijker om tegen in te gaan (ook al heeft A dat niet gezegd) 
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12.3  ARGUMENTEN AD IGNORANTIAM (=ONWETENDHEID)  

Uit mislukken van verdedigingspoging wordt automatisch geconcludeerd dat het standpunt onjuist is en dat de 
juistheid/aanvaardbaarheid van tegenovergestelde standpunt nu bewezen is: 

 Uit premisse dat niet bekend/bewezen is dat p, besluit men dat niet-p het geval is 
 Uit premisse dat niet bekend/bewezen is dat niet-p, besluit men dat p het geval is 

Als je er niet in slaagt om je standpunt te beargumenteren dan mogen we daaruit concluderen dat het verkeer 
is. Als je niet kan onderbouwen  standpunt verkeerd (dus de geldigheid van tegenovergestelde standpunt is 
automatisch bewezen) 

(9) Telepathische fenomenen bestaan want niemand bewees tot nu toe afdoende dat ze niet bestaan. 
Niemand is er in geslaagd het te bewijzen dat het niet bestaat dus concluderen we dat het bestaat  
afwezigheid van negatieve evidentie, het positieve automatisch het geval is (gevaarlijke situatie) 

maar grens met voorzichtig redeneren/vermoeden van onschuld ?? ~D3 en D4, argumentatie o.b.v. abductie 

(10) We hebben allerlei onderzoeken uitgevoerd en geen bewijs gevonden dat geneesmiddel x schadelijk is 
voor mensen. Dus geneesmiddel x is niet schadelijk voor mensen. 
~ vorig voorbeeld, maar ook link met abductie: voor zover we weten met alle beschikbare info op dit 
moment is dit de meest aannemelijke situatie tot er info is die het weerlegt (voorlopig lijkt er niets op 
te wijzen dat het niet zo) 

~ “onschuld tot tegendeel is bewezen” in rechtzaken 

12.4  CIRKELREDENERING (PETITIO PRINCIPII/BEGIING THE QUESTION) 

Ter verdediging van een standpunt wordt een uitspraak aangevoerd die synoniem is met dit standpunt. Men 
neemt als bewezen aan wat nog bewezen moet worden. 

Als je standpunt en argument met elkaar vergelijk en dat deze twee keer hetzelfde zijn. 

(11) Die fiets is van mij want ik ben de eigenaar. 
Van mij = eigenaar van iets  je zegt twee keer hetzelfde (geen dimensie van verklaring bij) 

12.5  POST HOC ERGO PROPTER HOC (= NA DAT DUS DOOR/WEGENS DAT) 

Zomaar stellen dat uit chronologisch verband een oorzakelijk verband kan worden afgeleid: uit het feit dat A 
voorafgaat aan B mag je niet zomaar concluderen dat A de oorzaak is van B. 

Een klassiek overtuigend redeneerpatroon dat uit de hand loopt (~ D4, relaties o.b.v. opeenvolgingsrelatie)  
verkeerde interpretatie van causaliteit. 

(12) Op deze plek had twee weken geleden een fijnzinnig stukje over hoeren moeten staan. De 
hoofdredacteur vond het niet goed. Dus las u het niet. Ik vond het wel goed. Dus schreef ik niet meer. 
De gevolgen bleven niet uit: Lubbers aangerand, Zwartkruis dood, Grenada veroverd, en vandaag een 
miljoen demonstranten in Den Haag. (Stoker, De Volkskrant, 29/10/83) 
Hier situatie van ironie en sarcasme (spelen met de spelregels van pragmatiek); Ik had een stuk 
geschreven  niet in de krant verschenen  gevolgen zoals aangerande mensen, mensen die 
doodgaan, demonstraties. Dit is een verkeerde gevolgstrekking, niet omdat twee zaken volgen op 
elkaar mag je deze zien in een opeenvolgingsrelatie.  

12.6  ARGUMENTEN AD CONSEQUENTIAM (OP BASIS VAN EVALUATIE) 

Standpunt wordt uitsluitend beoordeeld op grond van (on)gunstige consequenties die het heeft. 

~D4, heel zinvol principe maar als dat het enigste is zonder iets inhoudelijks aan het standpunt toe te voegen kan 
het doorschieten. 
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(13) Rationaliteit en een analytisch vermogen mogen niet typisch mannelijk genoemd worden. Anders geven 
we mannen een ongerechtvaardigd voordeel bij sollicitatie en promotie. 
Bepaald fenomeen wordt afgekeurd omdat het negatieve gevolgen heeft. Hoe erg die gevolgen ook 
kunnen zijn, moet je ook standpunt op zicht bekijken  gaat op verschillende facetten in de fout ( geef 
argumenten waarom standpunt fout is). 

12.7  HELLEND VLAK (SLIPPERY SLOPE) ARGUMENT 

Ongemotiveerde speculatie over een opeenvolging van gevolgen van een voorgesteld verloop van 
gebeurtenissen wordt tot in het extreme doorgetrokken; de suggestie is dat, door te kiezen voor het 
voorgestelde verloop, men in een situatie “van kwaad naar erger” terechtkomt. 

UP: een reeks/aaneenschakeling van gevolgen startend bij P en als deze het geval is dan krijgen we een 
kettingreactie van gevolgen waar elke volgende stap de situatie van kwaad naar erger gaat (steeds negatievere 
beoordeling)  blijkt dit zo, dan wil je niet bij T (eind fase) terecht komen dus moeten we terug redeneren om 
P te voorkomen. 

(14) Als we euthanasie legaliseren zullen we eindigen met gaskamers zoals in Nazi Duitsland. 

band/grens met pragmatische argumentatie/evaluatie (§8.1.2) 

P => Q => R => S => T  idee van hellend vlak: eenmaal je schuift blijf je maar schuiven en dat wil je 
vermijden (door situatie P te vermijden) 
Q ... T zijn in toenemende mate onwenselijke gevolgen 
DUS: P is onwenselijke oorzaak 

12.8  DIVISIO (=VERDELING, JE BEGINT BIJ HET GEHEEL EN GAAT IETS VERDELEN) 

Overhaaste generalisering: eigenschap van geheel wordt toegeschreven aan afzonderlijk deel om het standpunt 
over het deel aannemelijker te maken. 

~D4, band met inductieve generalisatie. Er is onvoldoende bewijs voor het standpunt te verdedigen. Je gaat een 
kenmerk van een geheel toekennen aan leden van de groep. 

(15) De Katholieke Kerk is rijk, dus zijn alle katholieken rijk. 
Het instituut Kerk word opgevat als een verzameling van katholieken. De Kerk is rijk maar daaruit zeggen 
dat elk individueel lid ook rijk zijn, mogen we niet zeggen (ze zijn geen eigenaar van de rijkdommen van 
de Kerk). ~ Als je mij zegt tot welke groep je hoort, kan ik zeggen wat voor persoon jij bent. 

12.9  COMPOSITIO/SECUNDUM QUID (= HET SAMENBREGEN) 

Overhaaste generalisering: eigenschap van afzonderlijk deel wordt toegeschreven aan geheel om het standpunt 
over het geheel aannemelijker te maken.  

Je gaat een kenmerk dat geldt voor 1 onderdeel overnemen en projecteren op het geheel. 

(16) We gebruiken echte boter, room en verse sla, dus onze maaltijden zijn overheerlijk. 
Je kent een kenmerk toe aan de individuele ingrediënten (= overheerlijk) maar daarom is de maaltijd 
niet persé overheerlijk  
~inductie 

12.10  OPDRACHTEN (EERST ZELF DOEN!) 

 Moeder:  Je mag kinderen nooit slaan, want dan verliezen ze het vertrouwen in de maatschappij 
en slaan ze over tien jaar alles kort en klein. 

 Leerkracht:   Het is helemaal niet bewezen dat het slaan van kinderen later tot gewelddadigheid 
leidt. Af en toe een terechte tik kan dus helemaal geen kwaad. 
 

 Sinds de uitvinding van de computer kan niemand meer rekenen. 
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 Ik was vierkant tegen het Darwinisme: ik had het gevoel dat dat alles zinloos maakte, dom, ordinair. Het 
mag onder geen voorwaarde waar zijn; als het waar is wil ik er niet langer bij zijn; in zo’n wereld heb ik 
niets te maken. (Maarten ‘t Hart De ortolaan, 1984, p84) 
 
 

 Abortus is onethisch omdat het doden van een menselijk wezen onethisch is. 
 

 A.  Natuurgenezers vormen een gezelschap waar de scheidslijn tussen integer en louche 
vaak nauwelijks waarneembaar is. 

B.  Dus volgens u zijn natuurgenezers louche. 
 

 Discriminatie is strafbaar want het is tegen de wet 
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13 EXTRA VOLDOENDE EN NOODZAKELIJEK VOORWAARDEN (5.5 HERWERKT) 

 

1. Naast de interpretatie van “als p dan q” als “p is een voldoende voorwaarde voor q” moeten we vaak 
nog een ceteris paribus-conditie aannemen, d.w.z. behalve de expliciet vermelde conditie in het 
antecedent blijven alle andere omstandigheden (“ceteris”) zoals ze nu zijn (“paribus”) 

(1) a. Als het regent zijn de straten nat. 
b. Als het regent en waait/dondert/bliksemt zijn straten nat 

Als p dan q p q 
Als (p en r) dan q 

MAAR  
(2) a. Als je een lucifer aanstrijkt, begint hij te branden. 

b. ??Dus: als je een lucifer in water dompelt en aanstrijkt, begint hij te branden? 
Wet van contrapositie en fout die hier kan plaats vinden  we mogen niet zeggen ¬p  ¬q want de straten 
kunnen ook nat zijn door andere zaken. 
2. “Alleen/slechts als p dan q” interpreteren we als “p is een noodzakelijke voorwaarde” en komt overeen 

met “als niet p dan niet q”, wat via de Wet van de Contrapositie equivalent is met “als q dan p” 
(2) a. Alleen als het bewolkt is, regent het. 

b. Als het niet bewolkt is, regent het niet. 
c. Als het regent is het bewolkt. 

Het is bewolkt, ??dus: het regent 
Het is niet bewolkt, dus: het regent niet 
Het regent, dus: het is bewolkt. 

p  q klopt hier niet en ook niet de contrapositie (vb. lesopname: 18 jaar zijn en rijbewijs halen) 
Wel noodzakelijke voorwaarden! Als je jonger bent dan 18 kan je geen rijbewijs halen =  ¬p  ¬q  (je moet 
18 zijn om deze te halen, staat zo in de wet).  als de VW ontbreekt dan kan je niet voldoen aan de VW 
3. Zowel de voldoende voorwaarde (van “als p dan q”) als de noodzakelijke voorwaarde (van “alleen als 

p dan q”) krijgt vaak de interpretatie van een noodzakelijke EN voldoende voorwaarde (van de 
materiële equivalentie “als en alleen als p dan q) 

(2’) a. Als je zijn auto wast, krijg je 20 euro van hem. 
b. Als je zijn auto niet wast, krijg e geen 20 euro van hem. 
c. Als je 20 euro van hel krijgt dan heb je zijn auto gewassen.  

Als p dan q 
Als niet p dan niet q 
Als q dan p 

Je moet slagen voor een ingangsproef om te starten in 1e bachelor: voldoende VW want als je slaagt mag ej 
starten, maar je moet ook slagen anders mag je niet starten  sterkste constellatie. 
(3) a. Alleen als je lidgeld hebt betaald mag je deelnemen ah feest. 

b. Als je geen lidgeld hebt betaald mag je niet deelnemen ah feest. 
c. Als je lidgeld hebt betaald mag je deelnamen ah feest. 

Alleen als p dan q 
Als niet dan niet q 
Als p dan q 

  Relevantieregel: het feit dat het betalen/deelnemen gekoppeld is aan de een voorwaarde 
betekent dat die voorwaarde relevant is. M.a.w. de taalhandeling van de afspraak/belofte 
geldt alleen als aan de voorwaarde voldaan is.  

(zie bijlage) 

VOORWAARDEN Voldoende: p => q Noodzakelijk: ~p => ~q 

(regenen)p (straat nat)p + - 

(18 jaar zijn)p (rijbewijs hebben)p - + 

(slagen 1BA)p (mogen beginnen 2BA)p + + 

 

 


