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Dit is een boek voor al wie belang stelt in de logica. Naast wat iedereen
op de lagere school heeft geleerd, is er geen voorkennis vereist. Het boek is
bruikbaar als praktische, maar ook als theoretische inleiding; het kan ook
handig worden aangewend om, meteen of bij een tweede lezing, de theorie
uit te diepen.

Ik heb het boek zo geschreven dat het voor zelfstudie geschikt is; straks
geef ik daar nog wat praktische richtlijnen over. Docenten die het door hun
studenten laten gebruiken, zullen weinig moeite hebben om zelf een selectie
te maken uit het aangeboden materiaal.

Hoewel het boek op zich bruikbaar is, kan je veel nut hebben van het
bijhorend computerprogramma. Het bevat allerhande oefeningen, en vooral
een handige uitwerking van de methode om bewijzen te leren vinden en
zo je logisch denken te verbeteren. Het programma kan probleemloos door
iedereen worden gebruikt.

∗ ∗ ∗
Mijn pedagogische knepen heb ik gehaald uit twintig jaar onderwijs in de
logica. Ik ben steeds overtuigd geweest dat alles wat ik wou bijbrengen
uiterst eenvoudig is, dat men dit eigenlijk na het basisonderwijs kan vatten.
Evenzeer was ik overtuigd dat het allemaal belangrijk was, noodzakelijk voor
wie in onze tijd zijn leefwereld wil begrijpen, fysisch én maatschappelijk. Elk
slecht examen was vanuit dit oogpunt voor mij telkens een zware frustratie
en een persoonlijke mislukking.

Vrij snel heb ik ervaren dat studenten falen omdat ze heel eenvoudige
dingen niet door hebben. Waar het alleen om begrijpen gaat, kan men die
dingen uitdrukkelijk in de verf te zetten. Voor het beheersen van technieken,
vooral de techniek van bewijzen, hielp dit blijkbaar niet. Een aantal studen-
ten die er echt niets van begrepen, bleken na een klein uur begeleiding plots
geen enkele moeilijkheid meer te ondervinden. Ik ben er me toen, tot mijn
ontzetting, van bewust geworden, dat in geen enkele van de handboeken of
cursussen die ik kende, wordt uiteengezet hoe men bewijzen moet zoeken.
Ik dacht ook terug aan mijn middelbaar onderwijs en ondervroeg anderen
over hun ervaring. Tenslotte dient men ook daar eenvoudige bewijzen te
maken, namelijk in de lessen wiskunde. Maar ook daar worden bewijstech-
nieken blijkbaar niet onderwezen. Leerlingen met ‘aanleg’ hebben genoeg
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met enkele voorbeelden. Leerlingen zonder ‘aanleg’ gaan door voor dom.
Op dat ogenblik denk ik begrepen te hebben waarom zoveel kinderen

last hebben met wiskunde. (Dat men hen geen logica leert is tekenend.)
Kinderen zonder aanleg stellen zich vragen. Vragen die ook de leerlingen
met aanleg compleet in verwarring brengen, zoals ik heb ondervonden.

In de tweede helft van de jaren zeventig nam ik in mijn syllabus een
methode op om oefeningen op te lossen, eerst en vooral een methode om
bewijzen te vinden. Dit heeft mijn frustratie niet volledig kunnen wegne-
men. Ook als je mensen zegt hoe ze te werk moeten gaan om een bewijs
te vinden, zijn er een aantal die het vertikken om eraan te beginnen. Ze
‘zien niet’, zeggen ze, hoe ze er langs die weg komen. Deze psychologische
houding is faliekant. Vóór iemand ziet wat de oplossing is, moet hij of zij
inzicht hebben en dat komt er pas als de schrik om ‘er niet te geraken’ is
weggenomen. Het enige middel om deze studenten vooruit te helpen, is hen
een methode ter beschikking te stellen waarmee het altijd lukt als men er
maar aan begint. Vroeger kon dit alleen door persoonlijke begeleiding. Ge-
lukkig hebben de jaren tachtig de algemene verspreiding van de zogenaamde
personal computer meegebracht. Deze op zich domme tuigen kunnen uren
individuele begeleiding vervangen, mits men met veel pedagogisch inzicht
een goed programma ontwerpt.

∗ ∗ ∗
Dit boek is begrijpelijk voor wie het aandachtig verwerkt. Daartoe moet
men verschillende dingen doen. Eerst en vooral de tekst lezen en begrijpen.
Daarnaast een aantal concrete toepassingen zoeken. Soms kan men hierbij
zelf voorbeelden uitdenken, in andere gevallen is het beter concrete teksten
te bekijken en te analyseren. Dit alles wordt in de verschillende afdelingen
vermeld. Ten slotte dient men zich een aantal technieken eigen te maken.
Hiertoe kan men best de computerprogramma’s gebruiken. Wil men bewij-
zen leren maken in logica’s die daarin niet verwerkt zijn, dan zal men zijn of
haar ervaring met andere logica’s gemakkelijk daartoe kunnen uitbreiden.

Wie dit boek voor zelfstudie wil gebruiken kan best als volgt te werk
gaan. Voor een eerste inleiding kan de metatheorie grotendeels worden weg-
gelaten; de afdelingen over metatheorie zijn aangeduid met een dolkje (†).
Ben je vooral in praktisch redeneren gëınteresseerd, dan kan je nog meer af-
delingen overslaan (dit wordt aangegeven in de tekst), maar beslist niet die
over PCR. Om de zogenaamde klassieke logica te leren kennen, studeer je
de afdelingen over PC en PL. De diversiteit aan beschikbare logica’s wordt
gëıllustreerd in het hoofdstuk over alternatieve logica’s. De afdelingen over
metatheorie ten slotte, geven je een heel ander inzicht. Ze zijn in elk geval
noodzakelijk voor wie vakpublicaties van logici wil kunnen lezen. De lijst
van definities en de (beperkte) index laten dan toe materiaal terug te vinden
dat in weggelaten afdelingen voorkomt.

∗ ∗ ∗
[. . .]
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De computerprogramma’s kunnen op twee manieren nuttig zijn: als
test en als leermiddel. Het programma maakt je stap voor stap vertrouwd
met elke moeilijke techniek. Daarbij wordt steeds uitgegaan van de manier
waarop mensen dergelijke oefeningen (op een goede manier) oplossen. De
machine dient dus louter als hulpmiddel. Haar ‘denken’ is aangepast aan het
jouwe, niet omgekeerd. Waar de programma’s controles uitvoeren die voor
jou onzichtbaar zijn, werd uiteraard gekozen voor de meest efficiënte oplos-
sing voor de machine, maar daar heb jij geen last van. De programma’s die
als leermiddel bedoeld zijn, kunnen ook als test worden gebruikt. Eens je
de techniek onder de knie hebt, is dat overigens hun enig nut. Hou daarom
op computeroefeningen te maken zodra je er niets meer bij leert.

∗ ∗ ∗
Een boek dat ook als eerste kennismaking dienst moet doen, brengt drasti-
sche keuzen mee en de kans dat twee logici het daarover eens raken is klein.
Daarom is het nuttig dat ik de inhoud wat verantwoord. Mijn uitgangspunt
is dat het erop aankomt de lezer stap voor stap inzichten te verschaffen en
zijn of haar denkpraktijk te verbeteren. Elke associatie tussen logica en
ingewikkelde spelletjes moet daarom worden vermeden. Er zijn er die dat
prettig vinden, maar bij de meesten zakt de motivering meteen onder nul.
Bovendien heb ik technieken vermeden die men kan leren zonder dat ze blij-
vend inzicht nalaten. De algemene doeleinden van dit boek komen aan bod
in afdeling 1.1.1; hier ga ik in op specifiekere keuzen.

Dat de klassieke logica is opgenomen spreekt (nog steeds) vanzelf. Gezien
de zogenaamde paradoxen van deze logica staat al wie een boek als dit
schrijft echter voor een probleem. Wie de paradoxen wegredeneert—dit is
de traditionele aanpak—maakt de lezer blaasjes wijs. Ook wie de paradoxen
toegeeft, maar zich tot de klassieke logica beperkt, scheept de lezer op met
een formeel apparaat dat onbruikbaar is ten opzichte van de natuurlijke
taal. Dit soort studie zal zo goed als geen invloed hebben op het feitelijk
denken van de lezer. Daarom voeg ik (in de afdelingen over PCR) een
eenvoudige maar praktisch hoogst bruikbare relevante implicatie toe aan de
klassieke logica. De zo bekomen logica is technisch eenvoudig en laat toch
toe redeneringen uit het Nederlands te behandelen. Ik ken geen inleidende
andere handboeken waarin dit wordt gedaan, en daarom schieten ze met
betrekking tot de natuurlijke taal grondig tekort.

Voor de alternatieve logica’s heb ik alleen de modale logica wat uit-
voeriger behandeld (zonder metatheorie) omdat de werelden-semantiek ook
buiten de logica bijzonder bruikbaar en overigens erg populair is. Voor het
overige heb ik me ertoe beperkt de lezer voldoende te laten proeven om een
goed beeld van de verscheidenheid te geven. Ik heb steeds gepoogd technisch
eenvoudige voorbeelden te geven, die ook bij een eerste kennismaking zeer
begrijpelijk zijn.

Met het oog op het praktisch doel van dit boek zijn de oefeningen op be-
wijzen en semantiek hoofdzakelijk beperkt tot de (volledige) klassieke logica
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en de uitbreiding ervan met een relevante implicatie. Daarom heb ik in die
delen een zogenaamde Fitch-stijl formulering aangehouden voor de bewijzen
en een tableau-methode voor de semantiek.

De Fitch-stijl formulering heeft het voordeel meteen aan te sluiten bij het
natuurlijk denken. Andere aanpakken en recentere varianten doen dat niet
en leveren een bewijsmethode die ofwel te veel afhangt van de specifieke for-
mulering, ofwel te ver afstaat van het dagelijks denken (bijvoorbeeld als alle
gegevens waaruit een stap is afgeleid, uitdrukkelijk worden genoteerd). Voor
de predikatenlogica heb ik een formulering gekozen met individuele constan-
ten (de klassieke formulering wordt echter kort behandeld). Na enkele jaren
uitproberen (met vrije variabelen en gevlagde constanten—technieken die
geen student twee weken na het examen nog onthoudt) is de hier gevolgde
methode uit de bus gekomen (voor existentieel gekwantificeerde formules
wordt een instantie als hypothese ingevoerd).

Bij de keuze van de primitieve regels werd geopteerd voor één introduc-
tieregel en één eliminatieregel per logische term. Zij bevatten alleen de term
zelf en eventueel implicaties. Er zijn twee redenen waarom de materiële im-
plicatie als het meest belangrijke teken werd gekozen. Ten eerste is zij naar
mijn mening en ondanks de argumenten van een aantal relevante logici wel
degelijk een implicatie, zij het geen natuurlijke. Ten tweede vergemakke-
lijkt dit de overgang naar intüıtionistische en paraconsistente logica’s. Wel
werden expliciet paradoxale regels vermeden.

Bij de keuze van de afgeleide regels heb ik een stel regels gezocht die
niet expliciet paradoxaal zijn en een bewijsheuristiek toelaten die tegelijk
eenvoudig is en algoritmisch (tot een bewijs leidt als er een is, behalve ui-
teraard voor de volledige predikatenlogica). Door natuurlijk lijkende regels
voor PC te geven en daarna de oorzaken van de paradoxale eigenschappen
bloot te leggen, krijgt de lezer een inzicht dat andere logica’s toegankelijker
maakt. Het invoeren van afgeleide regels is overigens een kwestie van afwe-
gen: genoeg om bewijzen gemakkelijk te maken, maar zo weinig dat men
ze nog gemakkelijk onthoudt. De zogenaamde equivalentieregel behandel ik
wel, maar laat ik niet toe in de bewijsmethode. De beperkingen die erop
moeten worden ingevoerd in relevante en paraconsistente logica’s, zijn zo
ingewikkeld dat het sop de kool niet waard is.

Als beslissingsmethode gebruik ik overal tableaus. Waarheidstafels ver-
meld ik wel, maar ik heb er iets tegen—in lessen voor eerstejaars laat ik ze
dan ook wegvallen. Ten eerste zijn ze buiten twee- en meerwaardige logica’s
nauwelijks bruikbaar. Ten tweede blijken te veel mensen waarheidstafels
zonder enig inzicht toe te passen. Met de computerprogramma’s kan men
het schrijfwerk dat tableaus vergen, overigens vermijden.

Een laatste opmerking betreft de stijl. Wijdlopendheid en schoonschrij-
verij heb ik vermeden. Mijn bedoeling was niet elegantie, maar een directe,
‘economische’ tekst die de lezer toelaat zonder omwegen te snappen wat
wordt uiteengezet. Ik schrijf ook systematisch “vals” waar in Nederland
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“onwaar” gebruikelijk is.
∗ ∗ ∗

De eerste aantekeningen voor dit boek dateren van 1973. Gaandeweg is
daaruit de nu voorliggende tekst gegroeid. Ik dank veel aan opmerkingen
van studenten en zal ook de lezer, beginneling of collega, erg dankbaar zijn
voor terechtwijzingen en suggesties.

Bij de herziene uitgaven

Naarmate uitgaven elkaar opvolgden werden onderdelen toegevoegd of ge-
wijzigd. Zo trof het me erg dat veel eerstejaarsstudenten niet wijs geraken
uit de logische structuur van Nederlandse zinnen. De lage slaagpercentages
aan de universiteit wijt ik in hoge mate daaraan. Aangezien de studie van
formele logica kan bijdragen om hieraan te verhelpen, heb ik mij ook dit tot
een heilige zaak gemaakt. Daarom werd meer aandacht besteed aan de rela-
tie tussen Nederlandse zinnen en de behandelde formele systemen. Daarom
ook werden in het bijgaand computerprogramma heel wat nieuwsoortige oe-
feningen op een zo aantrekkelijk mogelijke wijze ingelast. Toch durf ik te
hopen dat ons onderwijssysteem wat vroeger aandacht zou besteden aan
deze vaardigheid. Wie de taal niet beheerst is onmondig en ook mensen die
niet aan de universiteit studeren hebben recht op mondigheid.

Een ander voorbeeld van een uitbreiding is dat meer aandacht werd
besteed aan argumentatie. Daardoor werd formeel en deductief redeneren
beter gekaderd in denkprocessen die iedereen kent uit de dagelijkse praktijk.

Sommige onderdelen werden om pedagogische redenen gewijzigd. Bij de
zesde uitgave bijvoorbeeld de afdeling over modale logica’s; bij de achtste
uitgave de afdelingen over vlekken en schematische letters. In het laatste
geval verhelderde een kleine wijziging aan de gebruikte conventies zowel het
achterliggend idee als de relatie tussen schematische letters en variabelen
uit de metataal. Ook enkele bewijzen in de metataal werden vervangen. De
motivering was steeds inzicht te laten voorgaan op beknoptheid.

Bij de voorbereiding van nieuwe uitgaven hebben talrijke mensen nuttige
bijdragen en suggesties geleverd, zowel lesgevers als begeleiders als studen-
ten. Terwijl het onbegonnen werk is ze hier allen te vermelden, maak ik een
uitzondering voor Joke Meheus, die zich sinds jaren mee verantwoordelijk
voelt voor het boek; verder vermeld ik ook Guido Vanackere, Frederik Van
de Putte en Bert Leuridan. Mijn dank aan hen en ook aan de vele mensen
die niet worden vermeld.

Bij het computerprogramma

Sinds de jaren 1980, toen de tekst nog in gestencilde vorm werd verspreid,
had ik een computerprogramma geschreven en stapsgewijs uitgebreid. De
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Een laatste opmerking betreft de stijl. Wijdlopendheid en schoonschrij-
verij heb ik vermeden. Mijn bedoeling was niet elegantie, maar een directe,
‘economische’ tekst die de lezer toelaat zonder omwegen te snappen wat
wordt uiteengezet. Ik schrijf ook systematisch “vals” waar in Nederland
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“onwaar” gebruikelijk is.
∗ ∗ ∗

De eerste aantekeningen voor dit boek dateren van 1973. Gaandeweg is
daaruit de nu voorliggende tekst gegroeid. Ik dank veel aan opmerkingen
van studenten en zal ook de lezer, beginneling of collega, erg dankbaar zijn
voor terechtwijzingen en suggesties.

Bij de herziene uitgaven

Naarmate uitgaven elkaar opvolgden werden onderdelen toegevoegd of ge-
wijzigd. Zo trof het me erg dat veel eerstejaarsstudenten niet wijs geraken
uit de logische structuur van Nederlandse zinnen. De lage slaagpercentages
aan de universiteit wijt ik in hoge mate daaraan. Aangezien de studie van
formele logica kan bijdragen om hieraan te verhelpen, heb ik mij ook dit tot
een heilige zaak gemaakt. Daarom werd meer aandacht besteed aan de rela-
tie tussen Nederlandse zinnen en de behandelde formele systemen. Daarom
ook werden in het bijgaand computerprogramma heel wat nieuwsoortige oe-
feningen op een zo aantrekkelijk mogelijke wijze ingelast. Toch durf ik te
hopen dat ons onderwijssysteem wat vroeger aandacht zou besteden aan
deze vaardigheid. Wie de taal niet beheerst is onmondig en ook mensen die
niet aan de universiteit studeren hebben recht op mondigheid.

Een ander voorbeeld van een uitbreiding is dat meer aandacht werd
besteed aan argumentatie. Daardoor werd formeel en deductief redeneren
beter gekaderd in denkprocessen die iedereen kent uit de dagelijkse praktijk.

Sommige onderdelen werden om pedagogische redenen gewijzigd. Bij de
zesde uitgave bijvoorbeeld de afdeling over modale logica’s; bij de achtste
uitgave de afdelingen over vlekken en schematische letters. In het laatste
geval verhelderde een kleine wijziging aan de gebruikte conventies zowel het
achterliggend idee als de relatie tussen schematische letters en variabelen
uit de metataal. Ook enkele bewijzen in de metataal werden vervangen. De
motivering was steeds inzicht te laten voorgaan op beknoptheid.

Bij de voorbereiding van nieuwe uitgaven hebben talrijke mensen nuttige
bijdragen en suggesties geleverd, zowel lesgevers als begeleiders als studen-
ten. Terwijl het onbegonnen werk is ze hier allen te vermelden, maak ik een
uitzondering voor Joke Meheus, die zich sinds jaren mee verantwoordelijk
voelt voor het boek; verder vermeld ik ook Guido Vanackere, Frederik Van
de Putte en Bert Leuridan. Mijn dank aan hen en ook aan de vele mensen
die niet worden vermeld.

Bij het computerprogramma

Sinds de jaren 1980, toen de tekst nog in gestencilde vorm werd verspreid,
had ik een computerprogramma geschreven en stapsgewijs uitgebreid. De
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vele onderdelen ervan spaarden mij vele uren begeleiding en lieten studenten
toe de stof aan hun eigen tempo te verwerken.

Dankzij een krediet van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
(1999–2001) werd mijn Turbo-Pascal code door Alex Klijn en Gitte Callaert
uitgebreid en opgenomen in een Delphi-omgeving zodat het liep onder de
toenmalige versies van Windows. Elke nieuwe Windows-versie bleek wij-
zigingen te vereisen; na een aantal jaren diende al wat naar de grafische
omgeving verwijst, volledig te worden herschreven en was een nieuwe versie
van Delphi nodig. Materiële machines zijn onvermijdelijk onderhevig aan
sleet. ‘Informationele machines’, programma’s dus, zijn dat niet; ze vereisen
alleen een passende omgeving en af en toe een andere drager. Voor het eerst
sinds het ontstaan van de mensheid kwam een zo fantastische mogelijkheid
op industriële schaal binnen ons bereik. Maar kapitalistische kortzichtigheid
poogt ze te verhinderen, vooralsnog met succes. Erger nog, software wordt
zo herschreven dat de meeste mensen verplicht worden hun hardware lang
voor ze versleten is te vervangen.

Op het ogenblik dat ik deze lijnen schrijf wordt gewerkt aan een webap-
plicatie die het logicaprogramma zal vervangen. Dit gebeurt als onderdeel
van een onderwijsinnovatieproject van de UGent met als promotoren onder
meer Joke Meheus en Kris Coolsaet. Zoals ik het begrijp is het niet de
bedoeling de algoritmes over te nemen, maar wel dezelfde functionaliteit te
bereiken. Ik verwijs de lezer naar logicaboek.ugent.be ; UGent-studenten
kunnen ook terecht op alice.ugent.be . De onderdelen van het compu-
terprogramma waarnaar in dit boek wordt verwezen, zullen daar terug te
vinden zijn. Ook voor verdere toelichting verwijs ik daarheen.

Hoofdstuk 1

Redeneren en argumenteren

1.1 Kennismaking en inleidende gegevens

1.1.1 Algemene omschrijving en motivering

In zeer algemene zin kunnen we de logica omschrijven als de discipline die
zich bezighoudt met de studie van het correct denken.1 Erg verhelderend is
deze omschrijving niet en ze geeft slechts een vage omlijning van ons gebied.
Zoals voor de meeste disciplines geldt ook hier dat men slechts begrijpt wat
logica is, als men haar in een bepaalde mate heeft gestudeerd.

Het materiaal dat ik in dit boek behandel, heb ik uiteraard drastisch
moeten selecteren. Ik heb er de voorkeur aan gegeven op enkele onderdelen
wat grondiger in te gaan, eerder dan een vaag en theoretisch overzicht van
de gehele discipline te geven. Bij deze selectie heb ik me laten leiden door
de huidige stand van het onderzoek. Dit boek bevat niet alleen ‘traditioneel’
handboekmateriaal, maar ook gegevens die teruggaan op recent onderzoek.
Daarnaast heb ik rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van de stof
en met wat, naar mijn mening, de dringendste behoeften zijn. In dit verband
kan ik zes doeleinden vermelden.

Doel 1: de lezer leren de betekenis van zinnen bewust te vatten. Hoewel
de meeste mensen overtuigd zijn te begrijpen wat zijzelf of anderen beweren,
zijn ze dikwijls niet in staat de betekenis van zelfs vrij eenvoudige zinnen
in elementen af te breken of met de betekenis van andere zinnen in verband
te brengen.2 Met het oog op dit doel zullen zinnen uit de natuurlijke taal
worden uitgedrukt in formele talen. Zoals verder zal blijken, vereist deze

1Met termen als “logica” en “fysica” kan men zowel een verzameling theorieën aan-
duiden als de discipline die ermee samenhangt. Wie bijvoorbeeld fysica studeert, wordt
niet alleen vertrouwd gemaakt met theorieën, maar leert ook proeven doen, instrumenten
hanteren, en dergelijke.

2Als je hieraan twijfelt, maak dan wat computeroefeningen over eenvoudige predikatieve
vormen in het Nederlands uit Module 6. Wie geen predikatenlogica kent, loopt al snel
verloren.
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