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Propositielogica 

• De propositielogica is geïnteresseerd in de onderlinge logische verbanden 
tussen proposities. Proposities zijn beweerzinnen of kortweg beweringen.  
 

      1. Parijs is de hoofdstad van Frankrijk 

      2. Parijs is de hoofdstad van Duitsland 

      3. Ik heb zin in koffie 

      4. Ga eens naar school!  

      5. Ik verklaar de vergadering voor geopend 

      6. De vergadering is geopend  

      7. Is Parijs de hoofdstad van Frankrijk?  

      8. Optica valt onder natuurkunde en gras is groen  
 

• We dienen een onderscheid te maken tussen samengestelde proposities 
(proposities opgebouwd zijn uit twee of meer eenvoudigere proposities 
[8]) en elementaire proposities (proposities waarvoor dit niet het geval is 
[1,2,3, 6]).  

 

 

      (propositie) 

      (propositie) 

      (propositie) 

      (geen propositie) 

      (geen propositie)  

      (propositie)  

      (geen propositie) 

      (propositie)  

 



De logische constanten van de propositielogica 

Logische constanten van 
propositielogica 

In formele taal Aanduiding 

Als… Dan… → Implicatie 

En ∧ Conjunctie 

Of ∨ Disjunctie 

Niet ¬ Negatie (ontkenning) 

Dan en slechts dan als ↔ Equivalentie (dubbele 
implicatie) 



De proposities van de propositielogica 

P 

 

Q 

 

R 

 

S 

 

T 

 

U 

 

V W 
Elementaire 
proposities 

Samenstellingen             
van elementaire 

proposities 

Samenstellingen             
van samenstellingen 

van elementaire 
proposities 

Enzovoort… 

(P ∧ Q)  

 

¬R  

 

(P → T)  

 

(T ∨ U)  

 

(Q ↔ V) 

   

 

((P ∧ Q) ∨ ¬R) 

 

((P → T) ∧ (T ∨ U))   

 

((T ∨ U) →  

 

(P ∧ Q)) 

   

 

(((P ∧ Q) ∨ ¬R) → 

 

((P → T) ∧ (T ∨ U)))   

 



Beweerzinnen vertalen naar de propositielogica 

Als het koud is of waait, dan gaan 
we met de trein 

Je meent het niet en als je het zou 
menen, dan zou ik het niet geloven 

Als Jan wint, dan winnen Hans en Piet 
niet 

Als het deze of de volgende week niet 
regent, dan is de oogst reddeloos 
verloren 

Als er noch leraren noch leerlingen in de 
deugd zijn dan kan de deugd niet 
onderwezen worden 

De economie trekt aan maar de 
werkloosheid daalt niet 

P: Het is koud 

Q : Het waait 

R: We gaan met de trein 

(P ∨ Q) → R   

P: Je meent het 

Q: Ik geloof het  
  ¬P ∧ (P → ¬Q)  

    

P: Jan wint  R: Hans wint  

Q : Piet wint 
P → (¬Q ∧ ¬R)    

    

P: De economie trekt aan 

Q: De werkloosheid daalt 
P ∧ ¬Q      

    

P: Het regent deze week 

Q: Het regent volgende week 

R: De oogst is reddeloos verloren 

¬(P ∨ Q) → R      

    

P: Er zijn leraren in de deugd 

Q: Er zijn leerlingen in de deugd 

R: De deugd kan onderwezen worden 

      

    (¬P ∧ ¬Q) → ¬R         

    



Redeneringen vertalen naar propositielogica  

      “Als het bestaande bestaat, dan is het één of veel; maar, zoals we zullen 
aantonen, het is noch één, noch veel; daarom bestaat het bestaande 
niet.” (Sextus Empiricus; uit: Tegen de logici)  

Vertaalsleutel                     
 

P: Het bestaande bestaat 

Q: Het bestaande is één 

R: Het bestaande is veel 

Formele redeneervorm 
 

1.   P → (Q ∨ R) 

2.   ¬Q ∧ ¬R 

3.   ¬P 

 

De propositielogica omvat bewijsregels om op systematische wijze nieuwe 
proposities (conclusies) te kunnen afleiden uit gegeven proposities (premissen), 
zoals bijvoorbeeld de regel dat uit A ∧ B volgt dat A of de regel dat uit A  B en A 
volgt dat B. Wij zullen hier geen overzicht van deze regels geven. 



De propositielogica is volledig en correct 

 Volledigheidsstelling 

 Elke redenering in de propositielogica die (op grond van de betekenis van 
de logische constanten) geldig is, is ook met behulp van de bewijsregels 
bewijsbaar. 

 Correctheidsstelling 

 Elke redenering in de propositielogica die met behulp van de bewijsregels 
bewijsbaar is, is ook (op grond van de betekenis van de logische 
constanten) geldig. 



Grenzen aan de propositielogica 

• Er zijn veel logische redeneringen die niet vanuit de propositielogica 
geanalyseerd kunnen worden.  

 

 

 
Alle koeien zijn herbivoren 

Geen herbivoor eet vlees 

Dus: Geen koe eet vlees 
  

 

 

P: Alle koeien zijn herbivoren 

Q: Geen herbivoor eet vlees 

R: Geen koe eet vlees 
  

 

 

P 

Q 

Dus: R   

 

 
Ongeldig…. 

• Binnen de syllogismeleer is het wel mogelijk om dit soort redeneringen te 
analyseren.  

 

 

 



Frege’s predikaatlogica 

• De predikaatlogica is een uitbreiding van de propositielogica. Deze      
uitbreiding maakt het mogelijk om nu ook de interne structuur van 
elementaire proposities mee te nemen in de logische analyse. 

 

 
• Een bekend onderscheid is dat tussen individuele termen (Socrates, 

Amsterdam, het getal 3) en algemene termen (mens, stad, getal). In de 
predikaatlogica worden individuele termen individuconstanten genoemd. Ze 
benoemen één ding of zaak. We geven ze weer met kleine letters: a, b, c, … 

 

 
• Predikaatletters verwijzen naar predikaten of eigenschappen (‘is sterfelijk’,  

‘is een stad’, ‘is een getal’). We geven ze weer met hoofdletters: A, B, C, … 

 

 
• Indien object a eigenschap F heeft, dan schrijven we ‘Fa’ 

 

  Socrates is sterfelijk 

 

 

a: Socrates 

 

 

B: is sterfelijk 

 

 

Ba 
 



Domein, kwantificatie en individuvariabelen 

Jan lacht 

 

Iedereen lacht 

Niemand lacht 

Sommigen lachen 

Sommigen lachen niet 

Iemand lacht 

Velen lachen niet 

Weinigen lachen niet 

 

Fa a: Jan 
F: lacht 



Domein, kwantificatie en individuvariabelen 

Jan lacht 

 

Iedereen lacht 

Niemand lacht 

Sommigen lachen 

Sommigen lachen niet 

Iemand lacht 

Velen lachen niet 

Weinigen lachen niet 

 

Fa a: Jan 
F: lacht 

Onbepaalde voornaamwoorden kunnen niet door 
een individuconstante gerepresenteerd worden.  



Domein, kwantificatie en individuvariabelen 

Jan lacht 

 

Iedereen lacht 

Niemand lacht 

Sommigen lachen 

Sommigen lachen niet 

Iemand lacht 

Velen lachen niet 

Weinigen lachen niet 

 

Fa a: Jan 
F: lacht 

Onbepaalde voornaamwoorden kunnen niet door 
een individuconstante gerepresenteerd worden.  

Om dit soort beweringen te kunnen representeren 
in de predikaatlogica hebben we drie aanvullingen 
nodig: domein, kwantoren en individuvariabelen 

Universele kwantor (∀): ‘Voor alle 
objecten in het domein D geldt dat….’ 

Existentiële kwantor (∃): ‘Er is tenminste één 
object in het domein D waarvoor geldt dat….’ 

1. Het domein D is de verzameling objecten 
waarop predikaatletters betrekking hebben en 
waar individuconstanten naar wijzen (‘mensen’) 

2. Er zijn twee typen kwantoren vereist 



Domein, kwantificatie en individuvariabelen 

Jan lacht 

 

Iedereen lacht 

Niemand lacht 

Sommigen lachen 

Sommigen lachen niet 

Iemand lacht 

Velen lachen niet 

Weinigen lachen niet 

 

Fa a: Jan 
F: lacht 

Onbepaalde voornaamwoorden kunnen niet door 
een individuconstante gerepresenteerd worden.  

Om dit soort beweringen te kunnen representeren 
in de predikaatlogica hebben we drie aanvullingen 
nodig: domein, kwantoren en individuvariabelen 

3. Individuvariabelen verwijzen op onbepaalde               
wijze naar objecten uit het domein D. Een 
individuvariabele duidt anders gezegd een 
willekeurig object uit het domein D aan. 

Individuvariabelen geven we aan door kleine 
letters, typisch x, y en z. 



Domein, kwantificatie en individuvariabelen 

Jan lacht 

 

Iedereen lacht 
 

Niemand lacht 
 

Sommigen lachen 
 

Sommigen lachen niet 
 

Iemand lacht 
 

Velen lachen niet 
 

Weinigen lachen niet 

 

Fa a: Jan 
F: lacht 

∀x Fx 

∀x ¬Fx 

∃x Fx 

¬∃x Fx 

∃x ¬Fx 

∃x Fx 

Domein D: mensen 



Domein, kwantificatie en individuvariabelen 

Sommigen spelen en schreeuwen 

 

∃x (Px ∧ Sx)  Px: x speelt 
Sx: x schreeuwt 

 
Sommigen spelen en 
sommigen schreeuwen 

 

∃x Px ∧ ∃y Sy Px: x speelt 
Sx: x schreeuwt 

∃z Pz ∧ ∃w Sw 

 Alle Kretenzers zijn Grieken      
(A-oordeel) 

 

∀x (Kx → Gx)  
Kx: x is een Kretenzer 
Gx: x is een Griek 

 Geen Chinees is een Kretenzer             
(E-oordeel) 

 

∀x (Cx → ¬Kx)  Kx: x is een Kretenzer 
Cx: x is een Chinees 

 Sommige zoogdieren zijn 
herbivoren (I-oordeel) 

 

∃x (Zx ∧ Hx)  Zx: x is een zoogdier 
Hx: x is een herbivoor 

¬∃x (Cx ∧ Kx)  



Domein, kwantificatie en individuvariabelen 

Sommigen spelen en schreeuwen 

 

∃x (Px ∧ Sx)  Px: x speelt 
Sx: x schreeuwt 

 
Sommigen spelen en 
sommigen schreeuwen 

 

∃x Px ∧ ∃y Sy Px: x speelt 
Sx: x schreeuwt 

∃z Pz ∧ ∃w Sw 

 Alle Kretenzers zijn Grieken      
(A-oordeel) 

 

∀x (Kx → Gx)  
Kx: x is een Kretenzer 
Gx: x is een Griek 

 Geen Chinees is een Kretenzer             
(E-oordeel) 

 

∀x (Cx → ¬Kx)  Kx: x is een Kretenzer 
Cx: x is een Chinees 

 Sommige zoogdieren zijn 
herbivoren (I-oordeel) 

 

∃x (Zx ∧ Hx)  Zx: x is een zoogdier 
Hx: x is een herbivoor 

¬∃x (Cx ∧ Kx)  



Domein, kwantificatie en individuvariabelen 

      Sommigen politici zijn geen 
netwerkers (O-oordeel) 

 

∃x (Px ∧ ¬Nx)  
  

Px: x is politicus 
Nx: x is netwerker  

      Niemand is zowel  jonger dan 
20 als ouder dan 20 

 

¬∃x (Jx ∧ Ox)  
  

Jx: x is jonger dan 20 
Ox: x is ouder dan 20 ∀x ¬(Jx ∧ Ox)  

  

      Iedereen heeft vakantie, maar 
sommigen blijven thuis 

 

∀x Vx ∧ ∃y Ty  
  

Vx: x heeft vakantie 
Ty: y blijft thuis 

      Iedereen lacht, maar niet 
iedereen is vrolijk 

 

∀x Lx ∧ ¬∀y By  
  

Lx: x lacht 
By: y is vrolijk 



Existentiële import 

      Aan het domein D komt existentiële                              
import toe 

 

D 

Er is tenminste één object in D 

  

      Aan individuconstanten komt existentiële                    
import toe 

 

 
  Iedere individuconstante a  
  wijst naar precies één object 

      Aan predikaatletters komt geen existentiële                    
import toe 

 

 
Er wordt niet aangenomen dat een 
predikaatletter van toepassing is op 
tenminste één object. Indien F een 
predikaat is, dan kan F dus leeg zijn. 

. a 

F 



Relaties in de predikaatlogica 

      Jan is groter dan Piet 

 

Gjp 
  

Gxy: x is groter dan y 
j: Jan 
p: Piet 

      België ligt tussen Nederland en 
Frankrijk 

 

Txyz: x ligt tussen y en z 
n: Nederland 
b: België 
f: Frankrijk 

Tbnf 
  

      Iedereen die van Jan wint is 
heel sterk 

 

∀x (Wxj → Sx)   j: Jan 
Wxy: x wint van y 
Sx: x is heel sterk 

      Niets veroorzaakt zichzelf 

 

Oxy: x veroorzaakt y ∀x ¬Oxx 

      Als iets iets anders 
veroorzaakt, dan is het eerder 
dan dat andere 

 

Oxy: x veroorzaakt y 
Exy: x is eerder dan y 

∀x ∀y (Oxy → Exy)   



Relaties in de predikaatlogica 

      Jan heeft een vader 

 

Ga 
  

Gx: x heeft een vader 
a: Jan 

∃x Vxa 
  

Vxy: x is vader van y 
a: Jan 

      Piet is vader 

 

Hp 
  

Hx: x is vader 
p: Piet 

∃y Vpy 
  

Vxy: x is vader van y 
p: Piet 

      Piet is de vader van Jan 

 

Vpa 
  

      Iedereen heeft een vader 

 

∀y ∃x Vxy 
  

   ∃x ∀y Vxy 

 

 

      Iemand is vader van iedereen 

 



Relaties in de predikaatlogica 

      Hxy: x houdt van y 

 a: Piet 

  b: Marie 

 

 Marie houdt niet van Piet 

Iedereen houdt van Marie 

Niemand houdt van Marie 

Piet houdt van iemand 

Iedereen houdt van iemand 

Iemand houdt van iedereen 

Niemand houdt van iedereen 

Niemand houdt van iemand 

Niemand houdt van zichzelf 

Er is iemand van wie iedereen houdt 

¬Hba 
  ∀x Hxb 
 
  

¬∃x Hxb ∀x ¬Hxb 

∃x Hax 

∀x ∃y Hxy 
 
  
∃x ∀y Hxy 
 
  ¬∃x ∀y Hxy 
 
  

∀x ¬∀y Hxy 
 
  

¬∃x ∃y Hxy 
 
  

 ∀x ¬∃y Hxy 
 
  

¬∃x Hxx 
 
  

∀x ¬Hxx 
 
  

∃x ∀y Hyx 
 
  



Niet verwijzende unieke bepalingen 

Neem de volgende uitspraak: 
 

De koning van Frankrijk is kaal 

 



Niet verwijzende unieke bepalingen 

Neem de volgende uitspraak: 
 

De koning van Frankrijk is kaal 
 

 

 Russell’s analyse: 

We zien hier dat er een verschil ontstaat tussen de grammaticale 
oppervlakte structuur van de beweerzin en de logische diepte 
structuur van die beweerzin. Ze verschillen significant van elkaar.  
 
Volgens Russell’s analyse is bovenstaande zin onwaar. De 
existentie-conditie wordt geschonden.  

∃x (Kx ∧ ∀y (y ≠x → ¬Ky) ∧ Bx)    



Het logicisme 

• Rond het begin van de vorige eeuw werd geprobeerd om de hele wiskunde in 
logica uit te drukken. Dit programma wordt het logicisme genoemd. Bekende 
namen hierbij zijn Frege, Russell en Whitehead. 

• Belangrijke werken uit die tijd zijn Frege’s Begriffsschrift (1879) en vooral zijn 
latere Grundgesetze der Arithmetik (1893). Frege trachtte de elementaire 
rekenkunde geheel tot predikaatlogica te herleiden. 

• Russell ontdekte echter in 1902 een paradox in Frege’s reductie van de 
wiskunde tot predikaatlogica, waardoor Frege’s reductie instorte. Was het 
logicisme hiermee ten einde? 

• Nee, Russell trachtte samen met Whitehead het logicisme alsnog te 
voltooien. Dit leverde het beroemde werk Principia Mathematica (1910)    
op. Tot op de dag van vandaag heeft niemand erin tegenspraken ontdekt. 

• Na enkele jaren werd echter toch duidelijk dat een volledige reductie van 
wiskunde naar logica niet mogelijk is. Het bleek namelijk onvermijdelijk te 
zijn om in de reductie een beroep te doen op principes die niet van strikt 
algemeen-logische aard zijn. Specifiek wiskundige axioma’s bleven nodig. 



De Russell paradox 

• Frege sprak in zijn systeem over verzamelingen van verzamelingen.  Zoals 
bijvoorbeeld de verzameling van alle verzamelingen die uit vijf  elementen 
bestaan of de verzameling van alle verzamelingen van meetkundige figuren, 
etc.  

• Wie dit doet dient echter wel een aantal restricties in acht te nemen. In Frege’s 
systeem is van dergelijke restricties geen sprake. Russell liet zien dat dit tot een 
paradox leidt die Frege’s reductie van de wiskunde tot logica onderuit haalt. 

       Stel dat we in algemene zin over verzamelingen van verzamelingen mogen 
spreken (dus zonder bepaalde restricties in acht te nemen). Beschouw dan     
de verzameling R van alle verzamelingen die zichzelf niet als element bevatten. 
Elementen van R zijn dus verzamelingen die geen element zijn van zichzelf. 

 

 
      Stel dat R geen element is van zichzelf. Dan moet R op grond van haar eigen 

definitie wel een element zijn van zichzelf. Dit kan dus niet. Stel echter dat R 
een element is van zichzelf. Dan is R op grond van haar eigen definitie dus geen 
element van zichzelf. Dit kan ook niet. Kortom, we krijgen een tegenspraak! 

 

 


