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‘Maar allereerst is er een bezwaar waarvoor we moeten oppassen.’ 
‘Wat voor gevaar?’, vroeg ik. ‘Dat we misologen worden, zoals 
anderen misantropen worden. Want dit is wel het ergste dat 

iemand kan overkomen: het redeneren te haten.’ 
 

Socrates in Plato’s Phaedo 

De meest verraderlijke vorm van romantiek bestaat uit het 
[grenzeloos] liefhebben van de rede, het willen van het 

eeuwige, het willen van het meest heldere begrip 
 

Merleau-Ponty in De wereld waarnemen 



Wat is logica? 

• Het doel van logica is het ontwikkelen van theorieën om geldige van 
ongeldige redeneringen te onderscheiden. 

 

 

 

 

 

• Een redenering start vanuit één of meerdere premissen (uitgangspunten, 
aannames) en leidt, langs nul, één of meerdere tussenstappen tot een 
bepaalde conclusie.   

 

  

 

 

 

 

 

 Voorbeeld: 
 

       1. Als Piet en Kees niet winnen, dan is Jan de winnaar (premisse) 

  2. Piet wint niet (premisse) 

  3. Kees wint niet (premisse) 

       4. Piet en Kees winnen niet (tussenstap, uit [2] en [3]) 

       5. Jan is de winnaar (conclusie, uit [1] en [4]) 

  

 

 

 



Wat is logica? 

• Een geldige redenering is een redenering waarvoor geldt: Als de 
premissen waar zijn, dan is de conclusie waar. De waarheid van de 
premissen leidt in het geval van een geldige redenering dus                  
onvermijdelijk tot de waarheid van de conclusie. 



Basis axioma van de logica 

• De geldigheid van een gegeven redenering wordt niet bepaald door de 
inhoud van de redenering, maar louter en alleen door de vorm van de 
redenering.  
 

 

 

 

 

• Om te bepalen of een redenering geldig is, dienen we dus te abstraheren 
van de specifieke inhoud van de redenering. Dit doen we door ons af te 
vragen welke redeneervorm bij de redenering in kwestie hoort.  
 

 

 

 

 

 

• Als we dit weten, dan is de enige vraag die overblijft of de redeneervorm 
al dan niet geldig is. Zo ja, dan is de oorspronkelijke redenering geldig. Zo 
niet, dan is de oorspronkelijke redenering ongeldig. 

 

 

 

 

 

• Kortom, de taak van de logica is om alle geldige redeneervormen in kaart 
te brengen. Want dan kunnen op we grond van voorgaande procedure 
bepalen of een gegeven redenering al dan niet geldig is. 

 

 

 



Aristoteles is de grondlegger van de logica 

• De syllogistiek van Aristoteles is de eerste logica uit de geschiedenis van de 
wijsbegeerte. De syllogistiek vertrekt vanuit oordelen die elk steeds uit een 
subject (onderwerp) en predikaat (gezegde) bestaan. 

• De syllogistiek is meer dan 2000 jaar lang bepalend geweest. Zo schreef 
Kant in 1787: “Sinds Aristoteles heeft de syllogistiek nooit een stap terug 
hoeven doen. Ook opmerkelijk is dat de syllogistiek tot op heden geen     
stap voorwaarts heeft kunnen doen. Het heeft er alle schijn van dat ze 
afgesloten en volledig is”. 

 

 
• De syllogistiek heeft diepe sporen nagelaten in de geschiedenis van de 

westerse wijsbegeerte. Middeleeuwse filosofen (“scholastici”) goten hun 
betogen in syllogismen. Ook inhoudelijk is de metafysica en kennisleer 
diepgaand beïnvloed door de syllogistiek. 

 

 



Subject-predikaat oordelen 

• Een oordeel bestaat uit twee termen (begrippen) en een copula (de 
verbindende expressie). De twee termen worden respectievelijk subject 
(subject-term) en predikaat (predikaat-term) genoemd. Het subject is de               
term waarover iets wordt gezegd. Het predikaat is dat wat erover wordt 
gezegd. 
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copula 



Vier oordeelsvormen 

 Sommige S zijn P 

 
 Alle S zijn P 

 
 Geen S is P 

 
 Sommige S zijn niet P 

 

subject 

predikaat 

copula 



Vier oordeelsvormen 

Oordeelsvorm Kwaliteit Kwantiteit Formulevorm 

Alle S zijn P (‘Elke S is P’) Affirmatief Universeel SaP 

Sommige S zijn P Affirmatief Particulier SiP 

Geen S is P Negatief Universeel SeP 

Sommige S zijn niet P Negatief Particulier SoP 



Vier oordeelsvormen 

Oordeelsvorm Kwaliteit Kwantiteit Formulevorm 

Alle S zijn P Affirmatief Universeel SaP 

Sommige S zijn P Affirmatief Particulier SiP 

Geen S is P Negatief Universeel SeP 

Sommige S zijn niet P Negatief Particulier SoP 

Affirmo (Ik bevestig) 



Vier oordeelsvormen 

Oordeelsvorm Kwaliteit Kwantiteit Formulevorm 

Alle S zijn P Affirmatief Universeel SaP 

Sommige S zijn P Affirmatief Particulier SiP 

Geen S is P Negatief Universeel SeP 

Sommige S zijn niet P Negatief Particulier SoP 

Nego (Ik ontken) 

A, I, E, O oordelen 



Negatie van oordeelsvormen 

 (A)   Alle S zijn P 

 

 (I)   Sommige S zijn P 

 

 (E)   Geen S is P 

 

 (O)   Sommige S zijn niet P 

 

negatie 

negatie 

negatie 

negatie 

 (O)   Sommige S zijn niet P 

 

 (A)   Alle S zijn P 

 

 (E)   Geen S is P 

 Er is er tenminste één 

 (I)   Sommige S zijn P 

 

E en I oordelen met dezelfde subject en predikaat term zijn contradictoir.  
A en O oordelen met dezelfde subject en predikaat term zijn contradictoir.   

Twee oordelen zijn contradictoir indien ze niet allebei tegelijkertijd waar en 
bovendien niet allebei tegelijkertijd onwaar kunnen zijn. Kortom, als het ene 
oordeel waar is, dan moet het andere onwaar zijn en omgekeerd  



Oppositievierkant 

 (A)   Alle S zijn P 

 

 (I)   Sommige S zijn P 

 

 (E)   Geen S is P 

 

 (O)   Sommige S zijn niet P 

 

contradictoir 

contrair 

subcontrair 

Twee oordelen zijn contrair indien ze niet allebei tegelijkertijd waar kunnen zijn. 
Kortom, als het ene oordeel waar is, dan moet het andere onwaar zijn 

Twee oordelen zijn subcontrair indien ze niet allebei tegelijkertijd onwaar kunnen 
zijn. Kortom, als het ene oordeel onwaar is, dan moet het andere waar zijn 



Oppositievierkant 

 (A)   Alle S zijn P 

 

 (I)   Sommige S zijn P 

 

 (E)   Geen S is P 

 

 (O)   Sommige S zijn niet P 

 

contradictoir 

contrair 

subcontrair 

Oordeel 1 is subaltern aan oordeel 2 indien de waarheid van oordeel 2 de waarheid 
van oordeel 1 impliceert. De onwaarheid van oordeel 1 impliceert dan uiteraard                
ook de onwaarheid van oordeel 2.  

subaltern subaltern 

I oordelen zijn subaltern aan de overeenkomstige A oordelen. 
O oordelen zijn subaltern aan de overeenkomstige E oordelen.  



Onmiddellijke afleidingsregels 

 SaP 

 

• Onmiddellijke afleidingsregels zijn afleidingsregels waarin uit één premisse tot 
een conclusie besloten wordt. Afleidingsregels met twee premissen worden 
middellijke afleidingsregels genoemd. 

 SiP 

 
 SeP 

 

 SoP 

 

Op grond van 
subalternatie 

• Oordelen kunnen geconverteerd worden. De conversie van SaP is PaS, de 
conversie van SeP is PeS, de conversie van SiP is PiS en de conversie van                           
SoP is PoS.  

 De conversie van een waar SaP oordeel levert niet altijd een waar oordeel op. 

 De conversie van een waar SeP oordeel levert altijd een waar oordeel op. 

 De conversie van een waar SiP oordeel levert altijd een waar oordeel op. 

 De conversie van een waar SoP oordeel levert niet altijd een waar oordeel op. 



Onmiddellijke afleidingsregels 

 SeP 

 

• Er zijn dus maar twee geldige conversieregels: 

 PeS 

 
 SiP 

 

 PiS 

 
• De subalternatie- en conversieregels kunnen gecombineerd worden: 

 SaP 

 

 SiP 

 
 SeP 

 

 PeS 

 

 PiS 

 
 PoS 

 

subalternatie 

subalternatie 

conversie 

conversie 



Onmiddellijke afleidingsregels 

• Dit levert twee aanvullende regels op, genoemd conversie per accidens 

 SaP 

 

 PiS 

 
 SeP 

 

 PoS 

 



Onmiddellijke afleidingsregels op een rij 

 SaP 

 

 SiP 

 
 SeP 

 

 SoP 

 

Subalternatie 

 SeP 

 

 PeS 

 
 SiP 

 

 PiS 

 

Conversie   

 SaP 

 

 PiS 

 
 SeP 

 

 PoS 

 

Conversie per accidens 

 X 

 

 X 

 

Herhaling 



Syllogismen (middellijke afleidingsregels) 

SaM 

MaP 

SaP 

I. Een syllogisme bestaat uit drie oordelen: twee premissen en één conclusie 

II. Ieder oordeel is een A, E, I of O oordeel 

III. In een syllogisme treden drie termen op die elk in twee oordelen voorkomen 

Alle A zijn B 

Alle A zijn C 

Alle B zijn C 

Alle X zijn Z 

Geen Z is Y 

Geen X is Y 

Sommige S zijn P 

Alle P zijn M 

Sommige S zijn M 

Geldig Ongeldig Geldig Geldig 

Alle S zijn M 

Alle M zijn P 

Alle S zijn P 

AaB 

AaC 

BaC 

XaZ 

ZeY 

XeY 

SiP 

PaM 

SiM 



Syllogismen 

• Hoeveel verschillende syllogismen zijn er eigenlijk? 

• Hoe kunnen we systematisch geldige van ongeldige syllogismen onderscheiden?  
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Syllogismen 

• Hoeveel verschillende syllogismen zijn er eigenlijk? 
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Hoeveel verschillende syllogismen zijn er? 

MaP 

SaM 

SaP 

Iedere redeneervorm heeft een modus. De 
modus van de redenering hiernaast is AAA 

Er zijn in totaal 4 x 4 x 4 = 64 modi. Waarom? 

MiP 

MaS 

SiP 

Modus = IAI 



Hoeveel verschillende syllogismen zijn er? 

• Bij ieder syllogisme hoort precies één modus. Maar verschillende                  
syllogismen kunnen dezelfde modus hebben. 

MiP 

SaM 

SiP 

PiM 

SaM 

SiP 

MiP 

MaS 

SiP 

PiM 

MaS 

SiP 

Modus = IAI Modus = IAI Modus = IAI Modus = IAI 

Merk op: Vanaf nu wordt de dwarsligger niet meer expliciet vermeld 



Hoeveel verschillende syllogismen zijn er? 

M -- P 

S --M 

S --P 

P -- M 

S -- M 

S -- P 

M -- P 

M -- S 

S -- P 

P -- M 

M -- S 

S -- P 

• Voor iedere modus zijn er precies vier mogelijke syllogismen.   



Hoeveel verschillende syllogismen zijn er? 
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S --M 

S --P 

P -- M 

S -- M 

S -- P 

M -- P 

M -- S 

S -- P 

P -- M 

M -- S 

S -- P 

Eerste figuur Tweede figuur Derde figuur Vierde figuur 
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Hoeveel verschillende syllogismen zijn er? 

M -- P 

S --M 

S --P 

P -- M 

S -- M 

S -- P 

M -- P 

M -- S 

S -- P 

P -- M 

M -- S 

S -- P 

Eerste figuur Tweede figuur Derde figuur Vierde figuur 

• Elk syllogisme wordt uniek bepaald door de modus samen met de                     
figuur van het syllogisme. Er zijn in totaal dus 64 x 4 = 256                           
verschillende syllogismen.   

   

• Voor iedere modus zijn er precies vier mogelijke syllogismen.   



Hoeveel verschillende syllogismen zijn er? 

De 256 verschillende syllogismen worden als volgt genoteerd: [modus]-[figuur] 

MiP 

SaM 

SiP 

PiM 

SaM 

SiP 

MiP 

MaS 

SiP 

PiM 

MaS 

SiP 

      IAI-1 IAI-2 IAI-3 IAI-4 

MaP 

SaM 

SaP AAA-1 



Terug naar de twee vragen… 

• Hoeveel verschillende syllogismen zijn er eigenlijk? 

• Hoe kunnen we systematisch geldige van ongeldige syllogismen onderscheiden?  



Geldige en ongeldige syllogismen 

• Hoeveel verschillende syllogismen zijn er eigenlijk? 

• Hoe kunnen we systematisch geldige van ongeldige syllogismen onderscheiden?  

• We zagen dat er 256 verschillende syllogistische redeneervormen zijn. Het 
overgrote  gedeelte hiervan is niet geldig. Aristoteles merkt er in zijn boek 
Analytica Priora slechts 24 als geldig aan.  

• Om de geldige vormen te ontdekken zouden we in theorie alle 256 vormen één 
voor één kunnen nalopen. We kunnen echter ook een aantal syllogismen als 
evident geldig aanmerken en hieruit de overige geldige vormen afleiden. 

• Aristoteles meende dat er vier eerste-figuur-syllogismen evident geldig zijn. 
Deze vier syllogismen noemde hij perfecte syllogismen. 



De vier perfecte syllogismen 

• De vier perfecte syllogismen zijn hieronder weergegeven. 
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De vier perfecte syllogismen 

• Uit Barbara, Celarent, Darii en Ferio kunnen 15 geldige syllogismen worden 
afgeleid (zoals straks geïllustreerd wordt). In de Middeleeuwen moesten 
studenten naast de 4 perfecte syllogismen ook deze 15 uit hun hoofd leren.        
Het gaat om onderstaande vormen 

 

 Tweede figuur: Cesare, Camestres, Festino, Baroco 

 Derde figuur: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison 

 Vierde figuur:  Bramantip, Camenes, Dimaris, Fesapo, Fresison  
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De vier perfecte syllogismen 

• Uit Barbara, Celarent, Darii en Ferio kunnen 15 geldige syllogismen worden 
afgeleid (zoals straks geïllustreerd wordt). In de Middeleeuwen moesten 
studenten naast de 4 perfecte syllogismen ook deze 15 uit hun hoofd leren.              
Het gaat om onderstaande vormen 

 

 Tweede figuur: Cesare, Camestres, Festino, Baroco 
 

      EAE-2, AEE-2, EIO-2, AOO-2 
 

      Derde figuur: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison 
 

      AAI-3, IAI-3, AII-3, EAO-3, OAO-3, EIO-3 
 

      Vierde figuur:  Bramantip, Camenes, Dimaris, Fesapo, Fresison 
 

      AAI-4, AEE-4, IAI-4, EAO-4, EIO-4  


