
Logica



1. Inleiding
In de wiskunde en in de informatica, en ook in veel andere disciplines, is er behoefte
aan redeneren. Om dat goed te kunnen doen moet men allereerst beschikken over een
arsenaal v an begrippen en uitdrukkingswijzen. Alleen wanneer men over deze zaken tot
overeenstemming k an komen, bestaat er een redelijke k ans dat twee of meer beoefenaren
van een vak met elk aar kunnen praten zonder al te v aak in onzekerheid te verkeren over
de betekenis van mededelingen die worden uitgewisseld.
In de meest uiteenlopende facetten van de informatica is het wenselijk of noodzakelijk
de gemaakte claims objectief en gedegen te onderbouwen, niet in de laatste plaats om
anderen van de geldigheid ervan te kunnen overtuigen. Voor het geven van een onderbouwing 
van de geldigheid v an een bewering is een heel scala v an wiskundige bewijstechnieken
en redeneervormen beschikbaar: bewijzen. Alvorens deze technieken toepasbaar te maken
en op een uniforme wijze over de problemen te kunnen communiceren, is het in het algemeen 
noodzakelijk het onderhavige probleem in een formeel raamwerk te modelleren:
beschrijven. Deze tekst is er op gericht te oefenen in dit modelleren, en vaardigheden
op te doen in het toepassen v an bewijstechnieken waarbij onderweg een stuk wiskundig
begrippenapparaat wordt eigen gemaakt. In wat meer klassieke terminologie zou het ook
Logica en Verzamelingenleer hebben kunnen heten, waarbij dan wel de nadruk niet alleen
op de begrippen zelf ligt, maar vooral op het omgaan met dergelijke precies gedefnieerde
begrippen.

Bewering:

Een postbode levert 130 poststukken af in een straat met 43 adressen. Dan is er in die straat minstens
één adres waarop vier of meer poststukken zijn afgeleverd.

Hoe kun je het makkelijkst inzien dat deze bewering inderdaad klopt? Stel eens dat
de geconcludeerde bewering er is minstens een adres waarop vier of meer stukken zijn
afgeleverd niet waar is. Dan zijn er op elk adres dus hoogstens drie stukken afgeleverd.
Met 43 adressen totaal betekent dat dat er in totaal hoogstens 3 # 43 = 129 stukken zijn
afgeleverd. En dat is in tegenspraak met het gegeven dat er in totaal 130 stukken zijn
bezorgd. Dus is de geconcludeerde bewering er is minstens een adres waarop vier of meer
stukken zijn afgeleverd wel waar, en hebben we de bewering bewezen.
Het patroon in deze redenering komt heel vaak voor. Steeds is er een bewering waarv an
je wilt bewijzen dat die waar is. De redenering ziet er dan als volgt uit:
Stel de bewering is niet waar. Vanuit deze aanname trek je, eventueel samen
met aannamen die deel uitmaken v an de gegevens in de bewering, allerlei conclusies, tot je op 
een bewering uitkomt die niet waar is, of in tegenspraak is met
gegevens in de bewering. Daaruit concludeer je dat de aanname de bewering
is niet waar, niet k an kloppen, en is daarmee de bewering zelf wel waar.
Een redenering v an deze vorm wordt wel een bewijs uit het ongerijmde genoemd, in het
Engels: proof by contradiction. 
Als je van een bewering waarv an je denkt dat die waar is, probeert te bewijzen dat die
inderdaad waar is, is het een goed idee om eens op een rijtje te zetten wat er allemaal gebeurt als 
die bewering niet waar is. Als het lukt om daar iets onzinnigs uit te concluderen, is de hele 
redenering om te vormen tot een bewijs uit het ongerijmde. Een waarschuwing is hier echter wel 
op zijn plaats: elke bewering die te bewijzen is, is op deze manier als volgt te bewijzen met een 
bewijs uit het ongerijmde. Stel de bewering is niet waar, geef een bewijs v an de bewering, dit is in



tegenspraak met de aanname dat de bewering niet waar is, en dus is de bewering waar. Wat 
betreft de geldigheid is hier niets tegenin te brengen, maar deze redenering bev at wel een hoop 
overbodige ballast: het bewijs v an de bewering zelf is natuurlijk een stuk korter dan datzelfde 
bewijs met nog een hoop geredeneer er om heen. Uit het oogpunt v an efficientie is een kort 
bewijs altijd te prefereren boven een langer bewijs. Tegen de tijd dat je een bewijs uit het 
ongerijmde hebt gevonden, is het
dan ook altijd een goed principe om te kijken of je de redenering uit het ongerijmde wel
echt nodig hebt, en niet in feite dezelfde redenering korter rechtstreeks kunt geven.
Nauw verwant aan een bewijs uit het ongerijmde is een bewijs met contrapositie. Dat
betekent dat je als een bewering van de vorm

Als P geldt, dan geldt ook Q

wilt bewijzen, in plaats hiervan ook mag bewijzen

Als Q niet geldt, dan geldt ook niet P .

Merk op dat we twee keer het woord `niet' hebben toegevoegd, en P en Q hebben omgewisseld. 
We laten nu zien met een bewijs uit het ongerijmde dat dit nieuwe bewijsprincipe
inderdaad klopt. We willen de bewering Als P geldt, dan geldt ook Q bewijzen, en stellen
dat dit niet waar is. Dat k an alleen maar als er een situatie bestaat waarin P wel waar
is, maar Q niet; we komen hier later uitgebreid op terug. We hadden aangenomen dat
we konden bewijzen Als Q niet geldt, dan geldt ook niet P . Omdat in de betreffende
situatie Q niet geldt, kunnen we dus concluderen dat dan ook P niet geldt. Maar dit is
in tegenspraak met de eerdere aanname dat in die situatie P juist wel geldt.
Zoals gezegd is het een goed principe om v an een bewering die je zou willen bewijzen,
te gaan uitpluizen wat er allemaal gebeurt als die bewering niet waar is. Als het lukt om
daar een tegenspraak uit af te leiden, is daarmee de bewering bewezen met een bewijs
uit het ongerijmde. Als het echter niet lukt een tegenspraak te vinden, kun je juist gaan
zoeken naar een voorbeeld waarvoor de bewering niet waar is. Als je zo'n voorbeeld
hebt gevonden, heet dat een te genvoorbeeld, (Engels: counterexample) waarmee dan juist
bewezen is dat de bewering niet waar is.

Opgave 1.1
Geef van elk van de volgende beweringen een bewijs of een tegenvoorbeeld:
# in elke groep v an 50 mensen zijn er zes of meer die allemaal in dezelfde maand jarig
zijn;
# in elke groep v an 50 mensen zijn er vijf of meer die allemaal in dezelfde maand jarig
zijn;
# in elke groep v an 50 mensen zijn er vier of meer die allemaal in dezelfde maand jarig
zijn

Wat vind je van de onderstaande ‘logica’? 
Een Belg en een Nederlander zitten samen in de trein, de Belg leest een 
boek over logica. Logica, vraagt de Nederlander, wat is logica? Wel, zegt 
de Belg, heb je goudvissen? Ja. Wel, dan houd je van dieren. Ja, dat klopt. 
Wel, als je van dieren houdt, houd je ook van mensen. Ja, dat klopt ook. 
En als je van mensen houdt, dan houd je ook van kinderen. Ja, ik houd 
van kinderen. Wel, en als je van kinderen houdt, heb je natuurlijk ook 



kinderen. Ja, dat klopt. Wel, en als je kinderen hebt, ben je getrouwd. Ja, 
dat klopt ook. Wel, als je getrouwd bent, ben je geen vrijgezel. Nee, zegt 
de Nederlander, ik ben geen vrijgezel! Wel, zegt deBelg, dat is logica. 
Stapt de Belg uit en komt er een andere Nederlandertegenover de eerste 
zitten. Nou, zegt Nederlander 1, er was net een Belg, en die las een boek 
over logica, kei interessant! Logica, vraagt Nederlander 2, wat is dat? Nou, 
heb je goudvissen? 
Nee. Wel, dan ben je een vrijgezel. 



2. Propositielogica
Om op een verantwoorde manier met wiskunde bezig tezijn, is het maken van 
afspraken onontkoombaar. Als we spreken over een gelijkzijdige driehoek, 
kunnen we alleen tot een zinvol gesprek komen als we daar allemaal hetzelfde 
onder verstaan. Op enig moment zullen we dus met zijn allen moeten afspreken 
wat een gelijkzijdige driehoek is. 

Definitie 
Deze afspraken noemen we in de wiskunde definities. 
De definitie van een gelijkzijdige driehoek zou kunnen luiden: een gelijkzijdige 
driehoek is een driehoek waarvan de drie zijden gelijke lengtes hebben. 

Grondbegrip 
Aristoteles (384-322 voor Chr.) heeft zich ruim 2 000 jaar geleden al met deze 
problematiek beziggehouden. Volgens hem mag men in de definitie van een 
nieuw begrip slechts gebruikmaken van eerder gedefinieerde begrippen. In het 
voorbeeld van de gelijkzijdige driehoek veronderstellen we dat de begrippen 
driehoek, zijde en gelijke lengte bekend zijn. 
Als je eventjes nadenkt, zul je ongetwijfeld inziendat deze eis van Aristoteles op 
grote problemen stuit. Immers, er kan niet iets uitniets ontstaan. De Griekse 
meester zag dit probleem uiteraard ook en loste ditop door een aantal zogenaamde 
grondbegrippentoe te staan. Deze grondbegrippen worden niet 
gedefinieerd. Ze worden ook wel primitieve begrippen genoemd. Een grondbegrip 
doet een beroep op onze intuïtie. In de meetkunde zouden we punt en lijn 
kunnen zien als grondbegrip. 

Propositie 
We zullen in deze module werken met het grondbegrip propositie. 
Zinnen die een feit constateren, noemen we proposities of beweringen. 

Voorbeelden van proposities: 
a.  De wortel van 144 is 12. 
b.  Het dubbele van 10 is 30. 
c.  In een driehoek ligt de grootste zijde altijd tegenover de grootste hoek. 
d.  Er is buitenaards leven. 

Geen proposities zijn: 
•  Gedraag je! 
•  Men neme passer en liniaal. 
•  Is er nog thee? 

Merk op dat een propositie niet waar hoeft te zijn.Het is zelfs zo (zie het laatste 
voorbeeld) dat het op dit moment nog onduidelijk kan zijn of een propositie waar 
is of onwaar.  

Een ander voorbeeld van een propositie is: 
-  In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van delange zijde gelijk aan de 



som van de kwadraten van de rechthoekszijden. 

Stelling 
Je herkent natuurlijk onmiddellijk de stellingvan Pythagoras. Deze propositie 
heet een stelling, omdat dit te bewijzen valt. Vaakwordt in het bewijs van een 
stelling gebruikgemaakt van eerder bewezen stellingen. 

Axioma 
Hier doet zich hetzelfde probleem voor als bij de eis die Aristoteles stelde aan de 
definities van nieuwe begrippen. Uiteindelijk komenwe bij uitspraken die we niet 
meer kunnen bewijzen. Deze onbewezen uitspraken diewe voor waar aannemen, 
noemen we axioma’s. Onze vlakke meetkunde (ook wel Euclidische vlakke
meetkunde genoemd) gaat uit van vijf axioma’s. Ze zijn te vinden in het op één 
na meest bestudeerde boek (na de bijbel): De elementenvan Euclides (ca. 300 
voor Chr.). 

Waarheidswaarde 
We zullen aan een propositie de waarde 1 toekennen als de propositie waar is en 
de waarde 0 als deze niet waar is. We noemen deze 0of 1 de waarheidswaarde. 
Een propositie heeft dus of een waarheidswaarde 1 of een waarheidswaarde 0. 
Een andere (derde?) mogelijkheid sluiten we uit. 

Notatie 
Met betrekking tot de notatie zullen we heel vaak afspraken moeten maken. 
Neem bijvoorbeeld het teken +. Ooit is er iemand geweest die ons heeft verteld 
dat dit teken betrekking heeft op het optellen van getallen. Niemand zal het in 
zijn hoofd halen om te gaan vermenigvuldigen of aftrekken bij het zien van het 
sommetje 2 + 5 = 8
Kennelijk zijn we het eens over de betekenis van het + -teken. 
De wiskundetaal kent talloze symbolen. Over de betekenis van de symbolen 
zullen we het met z’n allen eens moeten zijn. 

Bewerkingen met proposities 

We kunnen proposities bewerken, voorbeelden daarvanzijn: 

Negatie of ontkenning 
We geven proposities meestal aan met de letters P, Q, R etc. 

Als voorbeeld nemen we de propositie: 
-  Gisteren regende het. 
Laten we deze propositie aangeven met de letter P. Zoals we weten, is een 
propositie waar of niet waar. Stel dat deze propositie Pwaar is. Dan is de 
propositie Q: 
-  Gisteren regende het niet. 
niet waar. 
Omgekeerd, als P niet waar is, is Q waar. 

We noemen Q de negatie of ontkenningvan P. Het valt ons op dat P en Q nooit 



dezelfde waarheidswaarde hebben. Voor de negatie van P spreken we de 
volgende notatie af:  P ¬ . 
Een en ander kunnen we ook weergeven in zogenaamde waarheidstabellen. 

P ¬ P

1 0

0 1

De negatie is een belangrijk hulpmiddel bij het programmeren van computers of 
rekenmachines. In die context wordt meestal het woordje NOT gebruikt. 

Conjunctie (‘en’) 
We bekijken nu de volgende proposities P en Q: 
P: Gisteren won Feijenoord van Ajax. 
Q: De som van drie en vier is zeven. 

Hoewel deze proposities niet veel met elkaar te maken hebben, kunnen we ze 
samenvoegen tot één propositie met behulp van het voegwoordje "en": 
Gisteren won Feijenoord van Ajax en de som van drieen vier is zeven. 
Deze zogenaamde samengestelde propositie is alleen waar als zowel P als Q 
waar is. Geven we de samengestelde propositie bijvoorbeeld aan met R, dan 
noemen we R de conjunctie van P en Q. We noteren de conjunctie van P en Qals 
volgt:  P  Q . ∧
We geven de conjunctie weer in de onderstaande waarheidstabel: 

P Q P  Q∧

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Er zijn dus vier gevallen te onderscheiden: 
•  Pis niet waar en Qis niet waar. 
•  Pis niet waar en Qis waar. 
•  P is waar en Qis niet waar. 
•  Pis waar en Qis waar. 
In slechts één van deze gevallen is de conjunctie van Pen Q waar. 

Disjunctie (‘inclusief-of’) 
De vorige bewerking (conjunctie) is in overeenstemming met ons dagelijks 
taalgebruik. 
Nu zullen we toch een moeilijkheid tegenkomen. Het Nederlandse woordje "of" 
heeft namelijk verschillende betekenissen. Bekijk de volgende voorbeelden maar 
eens. 



•  Agent tegen een verkeersovertreder: "U moet belovendat u nooit meer door 
rood rijdt of u krijgt een boete." 
•  Mensen die een hond of kat hebben, wordt verzocht hun dier op 
oudejaarsavond binnen te houden. 
In het eerste geval verwachten we niet dat de diender alsnog een boete 
uitschrijft nadat de overtreder beterschap heeft beloofd. Of een belofte, of een 
boete, maar niet beide. 
In het tweede voorbeeld zal niemand die het advies serieus neemt en die een 
hond eneen kat heeft, deze diertjes naar buiten laten gaan 
In ons dagelijks taalgebruik voelen we deze verschillen in de betekenis van het 
woordje "of" perfect aan. Maar de wiskunde kan hierniet mee uit de voeten. 
Vandaar dat er binnen de logica twee soorten "of" bestaan: inclusief en exclusief. 
Het "inclusief-of" noemen we meestal disjunctie. We zullen de disjunctie van P en 
Q noteren als:  P  Q  . ∨
Hierbij hoort de onderstaande waarheidstabel: 

P Q P  Q∨

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

In het TEST-menu van de TI-83/84 wordt de disjunctie aangegeven met het 
woordje "or". 

Exclusief-of 
Bij de disjunctie hebben we al kennisgemaakt met het exclusief-of. De 
waarheidstabel verschilt op één plaats met die van de disjunctie. Voor het 
exclusief-of zijn verschillende symbolen in omloop.We zullen het symbool ∆ 
gebruiken. 

Als P en Q proposities zijn, is het exclusief-ofvan Pen Q als volgt gedefinieerd: 

P Q P ∆ Q

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Voorbeeld: 
P: Ik ben jarig in januari. 
Q: Ik ben jarig in februari. 
P ∆ Q is waar, als P waar is, maar Q niet waar is . Ook is P ∆ Q waar, als P niet-waar is, maar Q wel 



waar is. 
We hebben in dit voorbeeld te maken met het exclusief-of. Immers een persoon 
kan slechts in één maand jarig zijn. 

Implicatie 
We beginnen eerst met een voorbeeld: 
-  Als ik dit jaar de jackpot win in de staatsloterij,dan trakteer ik alle wiskunde 
D leerlingen in het volgend jaar op een etentje. 
Mijn belofte is een samenstelling van twee proposities. Kortweg: "ik win" en "ik 
trakteer". Laten we nu eens aannemen dat het volgende jaar al begonnen is. Er 
kunnen zich dan vier situaties voordoen: 
1.  Ik heb niet gewonnen en ik heb niet getrakteerd. 
2.  Ik heb niet gewonnen en ik heb getrakteerd. 
3.  Ik heb gewonnen en ik heb niet getrakteerd. 
4.  Ik heb gewonnen en ik heb getrakteerd. 

In welke gevallen kanik van leugenachtige praktijken worden beschuldigd? 

In het eerste geval heb ik niet gewonnen en hoef ikdus ook niet te trakteren. 
In het tweede geval ben ik genereus geweest. Ik hebniet gewonnen en toch heb 
ik getrakteerd. Het zou wel heel zuur zijn om mij dan als leugenaar aan te 
merken. Afgezien daarvan, het is ook in strijd met de logica. Ik had toch niet 
gezegd dat ik uitsluitend zou trakteren als ik zou winnen. 
Ik zou trakteren als ik zou winnen. Het staat mij dan toch zeker vrij te trakteren 
als ik niet win? 
In het derde geval ben ik verworden tot leugenaar. Ik had beloofd te zullen 
trakteren als ik zou winnen. Het geld is binnen en de beloofde traktatie is 
uitgebleven. Foute boel dus. 
In het laatste geval ben ik netjes mijn belofte nagekomen. 

Conclusie: alleen in het derde geval kan ik als leugenaar worden gezien. 
Een als-dan-propositie of als-dan-bewering wordt inde wiskunde een implicatie 
genoemd. Heel veel wiskundige uitspraken en stellingen zijn als-dan-proposities. 
Voorbeelden: 
•  Als het regent dan draag ik een paraplu. 
•  Als ik uien snijd dan moet ik huilen. 
•  Als ik een 8 haal dan heb ik een voldoende. 

Voor de implicatie gebruiken we het symbool  . ⇒
Hierbij hoort de onderstaande waarheidstabel: 

P Q P  Q⇒

0 0 1

0 1 1

1 0 0

1 1 1



Bi-implicatie of equivalentie
Voor sommige implicaties ( P Q  ) geldt dat de omkering (P  Q) ook waar is. ⇒ ⇒
Voorbeeld hiervan zijn: 
Als het vrede is, dan is het geen oorlog. 
Als van driehoek ABC de hoek A recht is, dan geldt: a2 + b2 = c2

Nog een voorbeeld: 
Als de discriminant van een tweedegraads vergelijking negatief is, dan heeft deze 
vergelijking geen oplossingen. 
De bi-implicatie of equivalentie kan op een hele natuurlijke manier met behulp 
van de bewerkingen   en   worden gedefinieerd. ∧ ⇒
Met de bi-implicatie  P  Q  bedoelen we:  (P Q )  (Q  P )⇔ ⇒ ∧ ⇒
De waarheidstabel is dan eenvoudig op te stellen: 

P Q P  Q⇔

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 1

De bi-implicatie  P Q is precies dan waar als P en Q dezelfde waarheidswaarde ⇔
hebben. 
Bij een bi-implicatie zou je P door Q kunnen vervangen en omgekeerd. We 
zeggen in dit geval dat P en Q equivalent of gelijkwaardig zijn. 
Met de bi-implicatie sluiten we de logische bewerkingen af. Dit wil overigens niet 
zeggen dat er niet meer bestaan. In principe kunnenwe met de genoemde 
bewerkingen   ,   , ∆,   en   andere bewerkingen maken. ∧ ∨ ⇒ ⇔

Opgave 2.1 
De dokter zegt: “Als je mijn medicijn slikt, dan word je beter.” 
a.Welke twee proposities kunnen we in de bovenstaande zin ontdekken? 
b.Met welke bewerking hebben we te maken in de zin die de dokter uitspreekt? 

Een week later kom je de dokter tegen bij de supermarkt. 
De dokter kijkt je aan en concludeert: “Je ziet er goed uit. Je hebt dus mijn 
medicijn 
geslikt.” 
c. Wat vind je van de conclusie van de dokter? Heeft de dokter gelijk? 

Opgave 2.2 
Geef de waarheidstabellen van de volgende (samengestelde) proposities: 
a. ¬ (P  Q ) ⇒
b. ( P ∆ ¬ Q ) 
c. ( ¬P ) ∆ (¬ Q) 



d. (¬ P )  (¬ Q )∧
e.  ¬( P  Q)∨

Wat valt je op bij de waarheidstabellen van de opgaven d en e? 

f.  ((¬ P )  (¬ Q ))  R∧ ⇔

Opgave 2.3 
Geef de waarheidstabellen van de volgende (samengestelde) proposities: 

a.  (P  Q)   ¬ ( P ∆ Q)∧ ⇒
b.  (P  ¬Q) ∆ Q∧
c.  (P  Q)  Q  ⇔ ∨
d.  (P Q)  ((P ∆ R)  ¬ Q )∧ ∨ ∧

Opgave 2.4 
Een moordzaak. 
Ad, Ben en Cor zijn verdachten in een moordzaak. Zeleggen onder eed de 
volgende verklaringen af: 
Ad: Ben is schuldig en Cor is onschuldig. 
Ben: Als Ad schuldig is, dan is Cor ook schuldig. 
Cor: Ik ben onschuldig, maar minstens één van de anderen is schuldig. 
a. Stel dat alle drie de verdachten onschuldig zijn, wie pleegde(n) er dan 
meideed? 
b. Stel dat ze alle drie de waarheid spraken, wie is/zijn er dan schuldig? 
c. Stel dat de onschuldigen de waarheid spraken en de schuldigen logen, wie 
is/zijn er dan schuldig? 

Opgave 2.5 
Een computer kan voor ons allerlei opdrachten uitvoeren. Daartoe tikken we 
bijvoorbeeld commando’s in via het toetsenbord. 
De computer verstaat de commando’s alleen als ze aan strikte regels voldoen. 
Een computertaal zal dan ook gebruik maken van de regels van de logica. 
Hieronder volgt een stukje programmeercode: 
IF (X>3) THEN (OPDRACHT 1) ELSE (OPDRACHT 2) 
Het programma zal OPDRACHT 1 uitvoeren als X>3 waaris, maar als X>3 niet 
waar is zal OPDRACHT 2 worden uitgevoerd. 
Hieronder volgt weer een stukje programmeercode: 
IF (X ≥ 4) AND (Y<3) THEN (ACTIE!) 
Geef aan wat het programma bij de onderstaande gevallen zal doen: 
a. X=2, Y=6 
b. X=4, Y=21 
c.  X=5, Y=2 
Tot slot van deze opgave bekijken we de programmeercode: 
IF (X ≥ 6) AND (X<6) THEN (ACTIE!) 
d.  Wat is er aan de hand bij de bovenstaande programmaregel? 



Tautologie en contradictie 

We hebben gezien dat de samengestelde propositie  P Q  precies dan waar is ⇔
als P en Qdezelfde waarheidswaarde hebben. P en Q heten dan dus equivalent of 
gelijkwaardig . 
Laten we de waarheidswaarde van  ( ) P Q ¬  eens onderzoeken met een ∨
waarheidstabel. 

P Q ¬P  Q  ∨

0 0 1

0 1 1

1 0 0

1 1 1

Vergelijken we dit met de waarheidstabel van de implicatie, dan zien we geen 
enkel verschil. Met andere woorden:   ¬ P  Q  en   P  Q  hebben altijd (wat P∨ ⇒
en Q ook zijn) dezelfde waarheidswaarde en zijn dus equivalent of gelijkwaardig. 
Dus mogen we schrijven: 
(¬ P  Q)  (P  Q )∨ ⇔ ⇒

Hier staat eigenlijk weer een propositie. Als we van deze propositie een  waarheidstabel maken, 
zien we dat de waarheidswaarde van (¬ P  Q)  (P  Q ) altijd 1 is. ∨ ⇔ ⇒

P Q ¬ P  Q∨ P  Q ⇒  (¬ P  Q)  (P  Q )∨ ⇔ ⇒

0 0 1 1 1

0 1 1 1 1

1 0 0 0 1

1 1 1 1 1

Hiermee hebben we het volgende aangetoond: 
De proposities  P  Q  en ¬ P  Q   zijn gelijkwaardig. Een samengestelde propositie die altijd ⇒ ∨
waarheidswaarde 1 heeft, heet een tautologie. 

Heeft een samengestelde propositie altijd waarheidswaarde 0, dan spreken we 
van een contradictie. 

Opgave 2.6 
a.  Toon aan met een waarheidstabel dat de samengestelde propositie 
( P  Q )  ( ¬ P  ¬ Q)  een contradictie is. ∧ ∧ ∨
b.  Toon aan met een waarheidstabel dat de samengestelde propositie 
( P  Q )  ( ¬ P  ¬ Q)  ( P  Q)  een tautologie is. ∧ ∧ ∨ ⇒ ∨

Opgave 2.7 
Gebruik waarheidstabellen om aan te tonen dat de volgende proposities 



tautologieën zijn. 
a.  ( P  P)   P∧ ⇔
b.  ( P  P)  P∨ ⇔
c.  ¬ (¬ P )  P (wet van de dubbele ontkenning) ⇔
d.  ( P  (P  Q))  P∨ ∧ ⇔
e.  ( P  (P  Q))  P∧ ∨ ⇔
f.  ((P  Q )  ( Q  R))  ( P  R ) ⇒ ∧ ⇒ ⇒ ⇒

Soms hebben we te maken met een situatie die lijkt in te gaan tegen ons gevoel voor logica en 
tegen onze verwachting. De tegenstrijdigheid komt vaak door een denkfout of een verkeerde 
redenering. 
We spreken dan van een paradox. 
Een beroemde paradox is de paradox van Epimenides.  De Kretenzer Epimenides zegt: “Alle 
Kretenzers liegen altijd”. De vraag is natuurlijk: Spreekt Epimenides de waarheid? 
Stel dat Epimenides de waarheid spreekt. Dan liegen alle Kretenzers altijd.  Aangezien 
Epimenides zelf een Kretenzer is, zou dat betekenen dat hij zelf ook  altijd liegt. Maar dit zou 
betekenen dat zijn bewering ook niet klopt, dus moet Epimenides wel liegen.

Commutatief  
Als we de waarheidstabellen van de conjunctie, disjunctie, bi-implicatie en exclusief-of eens goed 
bekijken, kunnen we constateren dat er een zekere symmetrie is. Als we namelijk de rol van P en 
Q verwisselen, blijven de waarheidstabellen correct. Dit betekent dat de volgende paren 
proposities 
gelijkwaardig zijn:  

• P  Q en Q  P∧ ∧
• P  Q en Q  P∨ ∨
• P ∆ Q en  Q ∆ P
• P  Q en Q  P⇔ ⇔

We hadden ook kunnen zeggen dat de volgende proposities tautologieën zijn:  

• (P  Q)  (Q  P)∧ ⇔ ∧
• (P  Q)  (Q  P)∨ ⇔ ∨
• (P ∆ Q)  (Q ∆ P ) ⇔
•  (P  Q) (Q P)⇔ ⇔ ⇔

We zeggen nu dat de logische bewerkingen   ,   ,  ∆ en    commutatiefzijn. ∧ ∨ ⇔
De bewerking   is niet commutatief. ⇒

Opgave 2.16 
Laat met een waarheidstabel zien dat de implicatie niet commutatief is. 

Associatief 
De samengestelde propositie 

P  Q  R ∧ ∧



kan op twee manieren worden opgevat. 

Enerzijds kan bedoeld worden  ((P  Q )  R ) , ∧ ∧
anderzijds is het te interpreteren als  ( P ( Q  R )). ∧ ∧

Het zal blijken dat er geen verschil is tussen de twee mogelijke interpretaties. 
Dat wil zeggen dat de proposities  ((P  Q )  R ) en ( P ( Q  R )) gelijkwaardig zijn. ∧ ∧ ∧ ∧
We zeggen dan dat de bewerking   associatief is. ∧

De waarheidstabel die ons een en ander duidelijk maakt, zal nu bestaan uit acht 
regels, want we kunnen P, Q en R alledrie waarheidswaarde 0 of 1 toekennen. 

P Q R P  Q∧ Q  R∧ ((P  Q )  R )∧ ∧ ( P ( Q  R ))∧ ∧

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

Het is dus zo dat  (P  Q  R ) slechts dan waar is, als zowel P als Q als R waar is. Dit is in ∧ ∧
overeenstemming met wat we op grond van onze kennis van de taal zouden verwachten. 

Opgave 2.17 
Toon aan met een waarheidstabel dat de dat de bewerking   associatief is. ∨

Opgave 2.18 
Toon aan met een waarheidstabel dat de implicatie niet associatief is. 

Distributief 
Naast de commutatieve en associatieve eigenschap is  er nog een derde belangrijke eigenschap 
van bewerkingen en wel de distributieve eigenschap. Een verschil met de vorige twee is dat er bij 
deze eigenschap nu twee bewerkingen een rol spelen. 
Bij het optellen en vermenigvuldigen van getallen past nagenoeg de gehele mensheid de 
distributieve eigenschap moeiteloos toe. Immers, ik ken  geen mensen die niet inzien dat  2  (3 + ⋅
4)  gelijk is aan (2  3) + (2  4). In dit geval zeggen we dat de vermenigvuldiging links distributief ⋅ ⋅
is over de optelling.  De logische bewerkingen zijn rijk aan distributiviteit. Zo zijn bijvoorbeeld de 
volgende paren proposities gelijkwaardig:

•  P  ( Q  R)  en  ( P   Q )  (P  R)∧ ∨ ∧ ∨ ∧
•  (P  Q )   R  en  (P  R )  (Q  R ) ∨ ∧ ∧ ∨ ∧



•  P  (Q  R)  en  (P  Q)  (P  R ) ∨ ∨ ∨ ∧ ∨
•  (P  Q )  R   en  (P  R )  (Q  R ) ∧ ∨ ∨ ∧ ∨

De eerste van de hiervoor genoemde eigenschappen (  is linksdistributief over ∧
 ) zullen we met een waarheidstabel bewijzen. Daarna zullen we zien dat voor ∨

het bewijs van de tweede eigenschap (  is rechtsdistributief over   ) geen ∧ ∨
waarheidstabel nodig is. 

Nu bewijzen we de tweede eigenschap (  is rechtsdistributief over   ); de ∧ ∨
verantwoording staat weer tussen haakjes. 

Omdat   zowel links- als rechts distributief is over   , zeggen we dat  ∧ ∨ ∧
distributiefis over . ∨
De distributiviteit van   over   is op vergelijkbare wijze aan te tonen. ∨ ∧

Opgave 2.19 
Pas een distributie-eigenschap toe op de volgende zinnen: 
a.  Hij heeft een talenknobbel of hij heeft Duits en Frans in zijn vakkenpakket. 
b.  Zij studeert in Zwolle en komt uit Groningen of Friesland. 

Disjunctieve normaalvorm

Elk connectief zich laat schrijven met behulp van de connectieven  ,  en ¬. Inderdaad, laat A ∧ ∨
een propositie zijn, opgebouwd uit eindig veel p, q, r, . . . . Dan stellen we van A de waarheidstafel 
op, en kijken hoe de waarheidswaarden van p, q, r, . . . moeten zijn opdat A de waarheidswaarde
1 heeft. We inventariseren die waarden met  en ¬ voor elke rij waarin voor A de waarde∧
1 staat. Het totaal wordt vervolgens samengevoegd met  . We krijgen op die manier∨
vanzelf een uitdrukking in p, q, r, . . . en  ,  , ¬ (en haakjes, uiteraard).∧ ∨
Als voorbeeld nemen we A(p, q, r, s) met als waarheidstafel (we laten alleen de rijen zien
waarin A de waarde 1 heeft)



Dan is A (p, q, r, s) gelijkwaardig met (p  (¬q)  r  s)  ((¬p)  q  (¬r)  s)  (p  (¬q)  (¬r) ∧ ∧ ∧ ∨ ∧ ∧ ∧ ∨ ∧ ∧ ∧
s)

Dit is een zogenaamde disjunctieve normaalvorm van A, oftewel een disjunctie van een
aantal conjuncties van literals. Hierbij wordt onder een literal verstaan een van de uitdrukkingen 
p, ¬p, q, ¬q, r, ¬r, . . . , oftewel een atoom met al of niet een ontkenning ervoor.

Een propositie kan meer dan één disjunctieve normaalvorm hebben: zo is p     ( q    r ) zelf∨ ∧
al een disjunctieve normaalvorm, maar levert de methode met de waarheidstafel hiervoor
een equivalente disjunctieve normaalvorm die een disjunctie van vijf conjuncten is.
Ook zonder gebruik te maken van waarheidstafels kan men een disjunctieve normaalvorm van 
een samengestelde propositie opstellen, namelijk via een zogeheten equationeel bewijs. Dit
kan heel systematisch door alleen de volgende equivalenties van links naar rechts toe te
passen:

p  q  (p  q)  ((¬p)  ¬q)↔ ≡ ∧ ∨ ∧
p  q  (¬p)  q)→ ≡ ∨
¬(¬p)  p≡
¬(p  q)  (¬p)  ¬q∨ ≡ ∧
¬(p  q)  (¬p)  ¬q∧ ≡ ∨
p  (q  r)  (p  q)  (p  r)∧ ∨ ≡ ∧ ∨ ∧
(p  q)  r  (p  r)  (q  r).∨ ∧ ≡ ∧ ∨ ∧

 We geven een voorbeeld: we willen een disjunctieve normaalvorm van (p  q)  (q  r) bepalen:↔ ∧ →

(p  q)  (q  r)  ((p  q)  ((¬p)  ¬q))  (q  r)↔ ∧ → ≡ ∧ ∨ ∧ ∧ →
 ((p  q)  ((¬p)  ¬q))  ((¬q)  r)≡ ∧ ∨ ∧ ∧ ∨
 (p  q  ((¬q)  r))  ((¬p)  (¬q)  ((¬q)  r))≡ ∧ ∧ ∨ ∨ ∧ ∧ ∨
 (p  q  ¬q)  (p  q  r)  ((¬p)  (¬q)  ((¬q)  r))≡ ∧ ∧ ∨ ∧ ∧ ∨ ∧ ∧ ∨
 (p  F)  (p  q  r)  ((¬p)  (¬q)  ((¬q)  r))≡ ∧ ∨ ∧ ∧ ∨ ∧ ∧ ∨
 F  (p  q  r)  ((¬p)  (¬q)  ((¬q)  r))≡ ∨ ∧ ∧ ∨ ∧ ∧ ∨
 (p  q  r)  ((¬p)  (¬q)  ((¬q)  r))≡ ∧ ∧ ∨ ∧ ∧ ∨
 (p  q  r)  ((¬p)  (¬q)  (¬q))  ((¬p)  (¬q)  r)≡ ∧ ∧ ∨ ∧ ∧ ∨ ∧ ∧
 (p  q  r)  ((¬p)  (¬q))  ((¬p)  (¬q)  r).≡ ∧ ∧ ∨ ∧ ∨ ∧ ∧

Een disjunctieve normaalvorm van (p  q)  (q  r) is dus↔ ∧ →
(p  q  r)  ((¬p)  (¬q))  ((¬p)  (¬q)  r).∧ ∧ ∨ ∧ ∨ ∧ ∧

Het kan nog korter: vanwege ((¬p)  (¬q))  ((¬p)  (¬q)  r)  (¬p)  ¬q is ook∧ ∨ ∧ ∧ ≡ ∧
(p  q  r)  ((¬p)  ¬q) een disjunctieve normaalvorm van (p  q)  (q  r).∧ ∧ ∨ ∧ ↔ ∧ →

Veel vinden het makkelijker om gewoon de waarheidstabellen te maken van de stellingen, en op 
te
schrijven in welke gevallen de stelling waar is. Zo krijg je automatisch een disjunctieve
normaalvorm.



Opgave 2.666
Geef een disjunctieve normaalvorm van:
a. p  (q  r )⇒ ⇒
b. (p   q)    r∨ ∧
c. (p   q)   (r   q)∨ ∧ ∨
d. (p   r)   (q  r)∧ ⇒ ∧

Wetten van De Morgan 
Een aantal eigenschappen uit de logica heeft een speciale naam gekregen. De belangrijkste 
eigenschappen worden soms naar een persoon genoemd. Twee zeer belangrijke voorbeelden zijn 
de wetten van De Morgan, genoemd naar de Engelse wiskundige August de Morgan (1806-1871): 
¬ (P  Q)  ¬ P  ¬ Q ∧ ⇔ ∨
En 
¬ (P  Q)  ¬ P   ¬ Q∨ ⇔ ∧

Door middel van waarheidstabellen is het bewijs vande wetten van De Morgan 
eenvoudig te geven. 

De wetten van De Morgan zijn vaak handig bij het ontkennen van proposities. 
Nemen we de samengestelde propositie R: 
-  Ik heb zwart haar  ( P ) en ik houd van cognac  ( Q ) . 
De propositieR is nu te schrijven als: P  Q . ∧
De ontkenning van R is: 

(*) : Deze overgang kunnen we nu maken door één van de wetten van De Morgan. 

Het is een goede gewoonte om bij bewijzen aan te geven waarom de stappen precies toegestaan 
zijn. In woorden luidt de ontkenning van R dus: 

-  Ik heb geen zwart haar of ik houd niet van cognac. 

Opgave 2.9 



Toon aan, zonder gebruik te maken van waarheidstabellen, dat de ontkenning van  (P  Q)  luidt: ⇒
P  ¬ Q ∧

Opgave 2.10 
Pas een wet van de Morgan toe op de onderstaande zin (geef dus een gelijkwaardige zin nadat je 
de Morgan hebt toegepast): 
Je vooropleiding is niet havo of vwo.

Contrapositie
Een tautologie die we heel vaak gebruiken in bewijzen, is de contrapositie. Deze
luidt:

Voorbeelden:
Als ik te veel cognac drink, dan word ik dronken.
Contrapositie: Als ik niet dronken word, dan heb ik niet te veel cognac
gedronken.

Als mijn schoonmoeder komt, dan ben ik vertrokken.
Contrapositie: Als ik niet ben vertrokken, dan is mijn schoonmoeder niet
gekomen.

Als je niet gek bent, dan vind je wiskunde het mooiste vak.
Contrapositie: Als je wiskunde niet het mooiste vak
vindt, dan ben je gek.

Een zin en zijn contrapositie geven steeds dezelfde
informatie. Het bewijs kan uiteraard weer geleverd
worden met een waarheidstabel.

Merk op dat de propositie ¬Q  ¬⇒ P  dus niet de ontkenning is van P  ⇒ Q , maar
het betreft hier een equivalentie.

Opgave 2.12
Geef van de onderstaande zinnen de contrapositie:
a. Als ik geslaagd ben, geef ik een feest.
b. Als de trein niet rijdt, ga ik lopen.

Extra oefenopgaven

Opgave 2.20 
Toon aan dat de propositie 
((P  Q )  (Q  R ))  (P  ¬R ) een contradictie is. ⇒ ∧ ⇒ ∧ ∧



Opgave 2.21 
Een uitspraak van Loesje in de rubriek ‘Grootse daden van de kleine burger’: 
“De conciërge Cees van het Arentheem College heeft een doos vol smoesjes voor als 
je te laat bent en hij geen zin heeft om streng te zijn.” 
In bovenstaande uitspraak zijn drie proposities te onderscheiden. 
Noteer deze drie proposities en schrijf de uitspraak in de taal van de logica. 

Opgave 2.22 
Er zijn twee rode en drie zwarte petjes. Drie kinderen kennen de petjes en zitten in een 
rij achter elkaar. Ieder kind krijgt een petje op. Ze kunnen alleen de petjes zien 
van degenen die voor ze zitten. 
Aan het achterste kind wordt gevraagd: “Weet jij welke kleur pet je op hebt?” Hij 
kijkt naar de twee petjes voor zich, denkt even na en zegt dan: “nee.” Vervolgens 
wordt dit aan de middelste gevraagd. Die ziet maar één petje voor zich denkt na en 
antwoordt ook ontkennend De voorste is even stil enzegt: “Dan weet ik de kleur 
van mijn petje!” Welke kleur is dat?

Opgave 2.23 
In gebouwen, bijvoorbeeld ziekenhuizen of bibliotheken, wordt bij de ingang wel eens gebruik 
gemaakt van een luchtsluis om tocht te voorkomen. Er zijn dan twee deuren: een buitendeur en 
een binnendeur. Het is de bedoeling dat de deuren niet tegelijk open zijn. Soms moet je even 
wachten op het opengaan van de ene deur totdatde andere deur weer gesloten is.

We maken de volgende afkortingen: 

A: de buitendeur is open
B:de binnendeur is open. 

De deuren mogen dus niet tegelijk open staan., dus  ¬ (A  B )∧
a.  Hoe kunnen we volgens de wetten van de Morgan deze samengestelde 
propositie anders schrijven? 
Als het goed is heb je o.a. gebruik gemaakt van het   -teken, dus het inclusieve ∨
OF. 
b.  Is het juist dat we hier gebruik moeten maken van het inclusieve OF? Wat 
zou het betekenen als hier het exclusieve OF had gestaan? 
Het is mogelijk om een samenstelling te maken met   ,  en  ¬ die dezelfde ∨ ∧
waarheidstabel oplevert als het exclusieve OF. 
c.  Probeer zo’n samenstelling te maken.



















Opgave 4.4

Opgave 4.5
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