
Met deze methode kun je de argumentatie van A gemakkelijk vervolledi-
gen. Gebruikmakend van het modus ponens-schema luidt de verborgen
premisse: “Als Kim Clijsters haar laatste wedstrijd heeft gewonnen, dan
speelt ze goed”. Dit ontbrekende argument heeft de vorm van een implica-
tie of een ‘als…, dan…’-redenering. In semi-formele stijl ziet de argumenta-
tie van A er als volgt uit: 

Argument 1 ‘Als Clijsters haar laatste wedstrijd heeft gewonnen, dan speelt ze
goed’ (maior)

Argument 2 ‘Kim Clijsters heeft haar laatste wedstrijd gewonnen’ (minor)_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mening: ‘Kim Clijsters speelt goed’

Inferentie: Modus Ponens

p impl q 
p_______________
q

Aangezien dit eenvoudige schema zo vaak in redeneringen en argumenta-
ties opduikt, heeft men die twee premissen aparte benamingen gegeven. De
implicatieve premisse noemt men de maior of grote premisse, de andere  –
hier het uitgesproken argument  – duidt men aan met de minor of de kleine
premisse. Merk op dat B de pijlen van zijn weerleggende argumentatie niet
richt op de minor maar wel op de maior. Hij ontkent niet dat de laatste wed-
strijd gewonnen werd, maar wel dat uit winst goede spelkwaliteit zou vol-
gen. 

D. Ongeldige inferenties

Op de methode van het logisch minimum is veel kritiek geleverd. In de eerste
plaats veronderstelt die methode dat wie betoogt niet alleen streeft naar
geldige inferenties, maar er daadwerkelijk ook altijd gebruik van maakt.
Logische fouten schijnen dus niet voor te komen. In de tweede plaats is die
methode alleen van toepassing op argumentaties waarvoor eenvoudige
logische schema’s bestaan. Maar dit betreft slechts een kleine minderheid.
De meeste argumentaties kan je niet of erg moeilijk in een formeel schema
inpassen. Beide kritieken hangen opnieuw samen met de achterliggende
idee van onzekerheid. Wanneer je aanneemt dat argumenteren langs logische
correcte schema’s verloopt, laat je weinig ruimte voor keuzevrijheid en
meningsverschil, die zoals al gezegd het wezenskenmerk zijn van een argu-
mentatie. Je herleidt argumenten niet langer tot meningen, maar ruwweg
tot bewijzen. 
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