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Inhoud. 
  
Is onderverdeeld: 

1 Inleiding. 
2 Uitgangspunt. 
3 Samenvatting. 
4 Onderbouwing. 
5 Bijlagen. 

 
1 Inleiding. 
 
Eén van de conclusies luidt: 

o Uiterste in begrijpvermogen is zich uitsluitend niét bewust van toebedeelde 
capaciteit. 

o Uiterste in begrijpvermogen wordt uitsluitend niét door omgeving herkend. 
 
Normaal gesproken heeft deze module dan ook geen bestaansrecht, ware het niet dat mij in 
2007 iets bijzonders is overkomen (zie de module ‘Mijn ziekte’). 
 
Tijdens het schrijven van mijn eerste boek in 2007 vroeg ik mij af waarom ik de inhoud wél 
begreep en anderen niet. 
 
Ik kon niet anders dan vermoeden dat mijn begrijpvermogen in mindere mate afwezig is. 
Dit vermoeden is in de loop der jaren meerdere malen bevestigd. 
 
2 Uitgangspunt. 
  
Wetenschapper heeft iets moeten leren en begrijpen [1]. 
Filosofie heeft als doel: Het doorgronden van zowel het bekende als onbekende [3].  
Filosofie is de basis voor omgang met dat wat onbekend is [5]. 
De ene mens is intelligenter dan de ander [9]. 
Intelligent mens komt dikwijls voor [11]. 
Intelligent mens is zich zowel niét als wél bewust van toebedeelde capaciteit [13]. 
In mijn geval is het bovenstaande onwaar [15]. 
Intelligent mens wordt zowel niét als wél door omgeving herkend [17]. 
Intelligent mens richt zich zowel op één als meerdere onderwerpen van onderzoek [21]. 
Intelligent mens blijft zowel niét als wél bij onderwerp van gesprek [25]. 
Intelligent mens formuleert schriftelijk zowel kort als lang [29]. 
Intelligent mens formuleert schriftelijk zowel cryptisch als verklarend [33]. 
Intelligent mens weet zowel niét als wél te boeien [37]. 
 
3 Samenvatting. 
 
3.1 Algemeen. 
 
Niet van toepassing. 
 
3.2 Conclusies. 
 
Wetenschap vereist zowel leer- als begrijpvermogen [1]. 
Filosofie vereist uitsluitend begrijpvermogen [4]. 
 
Filosofie is leidend voor het onbekende [5]. 
Wetenschap is leidend voor het bekende [6]. 
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Filosofie is volgend voor het bekende [7]. 
Wetenschap is volgend voor het onbekende [8]. 
 
Leervermogen is in meer of mindere mate bij de mens aanwezig [9]. 
Begrijpvermogen is in meer of mindere mate bij de mens afwezig [10]. 
 
Uiterste in leervermogen komt dikwijls voor [11]. 
Uiterste in begrijpvermogen komt zelden voor [12]. 
 
Uiterste in leervermogen is zich zowel niét als wél bewust van toebedeelde capaciteit [13]. 
Uiterste in begrijpvermogen is zich uitsluitend niét bewust van toebedeelde capaciteit [16]. 
 
Uiterste in leervermogen wordt zowel niét als wél door omgeving herkend [17]. 
Uiterste in begrijpvermogen wordt uitsluitend niét door omgeving herkend [20]. 
 
Uiterste in leervermogen richt zich zowel op één als meerdere onderwerpen van onderzoek 
[21]. 
Uiterste in begrijpvermogen richt zich uitsluitend op meerdere onderwerpen van onderzoek 
[24]. 
 
Uiterste in leervermogen blijft zowel niét als wél bij onderwerp van gesprek [25]. 
Uiterste in begrijpvermogen blijft uitsluitend niét bij onderwerp van gesprek [28]. 
 
Uiterste in leervermogen formuleert schriftelijk zowel kort als lang [29]. 
Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend kort [32]. 
 
Uiterste in leervermogen formuleert schriftelijk zowel cryptisch als verklarend [33]. 
Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend cryptisch [36]. 
 
Uiterste in leervermogen weet zowel niét als wél te boeien [37]. 
Uiterste in begrijpvermogen weet uitsluitend niét te boeien [40]. 
 
4 Onderbouwing. 
 
1 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Wetenschapper heeft iets moeten leren en begrijpen. 

2 Is ook waar: 
o Wetenschap vereist zowel leer- als begrijpvermogen. 

3 Conclusie:  
o Wetenschap vereist zowel leer- als begrijpvermogen. 

2 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Wetenschap vereist zowel leer- als begrijpvermogen [1]. 

2 Is ook waar: 
o Filosofie vereist uitsluitend leervermogen. 

Of. 
o Filosofie vereist uitsluitend begrijpvermogen. 

3 Conclusie:  
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o Er is keuze. 

Stel: Filosofie vereist uitsluitend leervermogen. 
 
3 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Filosofie vereist uitsluitend leervermogen. 
o Filosofie heeft als doel: Het doorgronden van zowel het bekende als onbekende.  

2 Is ook waar: 
o Proposities zijn strijdig met elkaar. 

3 Conclusie:  
o Stelling: ‘Filosofie vereist uitsluitend leervermogen’ is onwaar. 

4 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Stelling: ‘Filosofie vereist uitsluitend leervermogen’ is onwaar [3]. 

2 Is ook waar: 
o Stelling: ‘Filosofie vereist uitsluitend begrijpvermogen’ is waar. 

3 Conclusie:  
o Filosofie vereist uitsluitend begrijpvermogen. 

5 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Filosofie is de basis voor omgang met dat wat onbekend is. 

2 Is ook waar: 
o Filosofie is leidend voor het onbekende. 

3 Conclusie:  
o Filosofie is leidend voor het onbekende. 

6 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Filosofie is leidend voor het onbekende [5]. 

2 Is ook waar: 
o Wetenschap is leidend voor het bekende. 

3 Conclusie:  
o Wetenschap is leidend voor het bekende. 

7 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Wetenschap is leidend voor het bekende [6]. 

2 Is ook waar: 
o Filosofie is volgend voor het bekende. 

3 Conclusie:  
o Filosofie is volgend voor het bekende. 

8 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Filosofie is volgend voor het bekende [7]. 
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2 Is ook waar: 
o Wetenschap is volgend voor het onbekende. 

3 Conclusie:  
o Wetenschap is volgend voor het onbekende. 

9 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o De ene mens is intelligenter dan de ander. 

2 Is ook waar: 
o Leervermogen is in meer of mindere mate bij de mens aanwezig. 

3 Conclusie:  
o Leervermogen is in meer of mindere mate bij de mens aanwezig. 

10 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Leervermogen is in meer of mindere mate bij de mens aanwezig [9]. 

2 Is ook waar: 
o Begrijpvermogen is in meer of mindere mate bij de mens afwezig. 

3 Conclusie:  
o Begrijpvermogen is in meer of mindere mate bij de mens afwezig. 

11 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Intelligent mens komt dikwijls voor. 

2 Is ook waar: 
o Uiterste in leervermogen komt dikwijls voor. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in leervermogen komt dikwijls voor. 

12 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Uiterste in leervermogen komt dikwijls voor [11]. 

2 Is ook waar: 
o Uiterste in begrijpvermogen komt zelden voor. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in begrijpvermogen komt zelden voor. 

13 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Intelligent mens is zich zowel niét als wél bewust van toebedeelde capaciteit. 

2 Is ook waar: 
o Uiterste in leervermogen is zich zowel niét als wél bewust van toebedeelde 

capaciteit. 
3 Conclusie:  

o Uiterste in leervermogen is zich zowel niét als wél bewust van toebedeelde 
capaciteit. 

14 Zie conclusie. 
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Is onderbouwd: 
1 Als waar is: 

o Uiterste in leervermogen is zich zowel niét als wél bewust van toebedeelde 
capaciteit [13]. 

2 Is ook waar: 
o Uiterste in begrijpvermogen is zich uitsluitend niét bewust van toebedeelde 

capaciteit. 
Of. 

o Uiterste in begrijpvermogen is zich uitsluitend wél bewust van toebedeelde 
capaciteit. 

3 Conclusie:  
o Er is keuze. 

Stel: Uiterste in begrijpvermogen is zich uitsluitend wél bewust van toebedeelde 
capaciteit. 
 
15 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Uiterste in begrijpvermogen is zich uitsluitend wél bewust van toebedeelde 

capaciteit. 
o In mijn geval is het bovenstaande onwaar. 

2 Is ook waar: 
o Proposities zijn strijdig met elkaar. 

3 Conclusie:  
o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen is zich uitsluitend wél bewust van 

toebedeelde capaciteit’, is onwaar. 

16 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen is zich uitsluitend wél bewust van 

toebedeelde capaciteit’, is onwaar [15]. 
2 Is ook waar: 

o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen is zich uitsluitend niét bewust van 
toebedeelde capaciteit’, is waar. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in begrijpvermogen is zich uitsluitend niét bewust van toebedeelde 

capaciteit. 

17 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Intelligent mens wordt zowel niét als wél door omgeving herkend. 

2 Is ook waar: 
o Uiterste in leervermogen wordt zowel niét als wél door omgeving herkend. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in leervermogen wordt zowel niét als wél door omgeving herkend. 

18 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Uiterste in leervermogen wordt zowel niét als wél door omgeving herkend [17]. 
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2 Is ook waar: 
o Uiterste in begrijpvermogen wordt uitsluitend niét door omgeving herkend. 

Of. 
o Uiterste in begrijpvermogen wordt uitsluitend wél door omgeving herkend. 

3 Conclusie:  
o Er is keuze. 

Stel: Uiterste in begrijpvermogen wordt uitsluitend wél door omgeving herkend. 
 
19 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Uiterste in begrijpvermogen wordt uitsluitend wél door omgeving herkend. 
o In mijn geval is het bovenstaande onwaar [15 (Als waar is:)]. 

2 Is ook waar: 
o Proposities zijn strijdig met elkaar. 

3 Conclusie:  
o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen wordt uitsluitend wél door omgeving 

herkend’, is onwaar. 

20 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen wordt uitsluitend wél door omgeving 

herkend’, is onwaar [19]. 
2 Is ook waar: 

o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen wordt uitsluitend niét door omgeving 
herkend’, is waar. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in begrijpvermogen wordt uitsluitend niét door omgeving herkend. 

21 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Intelligent mens richt zich zowel op één als meerdere onderwerpen van 

onderzoek. 
2 Is ook waar: 

o Uiterste in leervermogen richt zich zowel op één als meerdere onderwerpen van 
onderzoek. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in leervermogen richt zich zowel op één als meerdere onderwerpen van 

onderzoek. 

22 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Uiterste in leervermogen richt zich zowel op één als meerdere onderwerpen van 

onderzoek [21]. 
2 Is ook waar: 

o Uiterste in begrijpvermogen richt zich uitsluitend één onderwerp van onderzoek. 
Of. 
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o Uiterste in begrijpvermogen richt zich uitsluitend op meerdere onderwerpen van 
onderzoek. 

3 Conclusie:  
o Er is keuze. 

Stel: Uiterste in begrijpvermogen richt zich uitsluitend één onderwerp van onderzoek. 
 
23 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Uiterste in begrijpvermogen richt zich uitsluitend één onderwerp van onderzoek. 
o In mijn geval is het bovenstaande onwaar [15 (Als waar is:)]. 

2 Is ook waar: 
o Proposities zijn strijdig met elkaar. 

3 Conclusie:  
o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen richt zich uitsluitend één onderwerp van 

onderzoek’, is onwaar. 

24 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen richt zich uitsluitend één onderwerp van 

onderzoek’, is onwaar [23]. 
2 Is ook waar: 

o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen richt zich uitsluitend op meerdere 
onderwerpen van onderzoek’, is waar. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in begrijpvermogen richt zich uitsluitend op meerdere onderwerpen van 

onderzoek. 

25 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Intelligent mens blijft zowel niét als wél bij onderwerp van gesprek. 

2 Is ook waar: 
o Uiterste in leervermogen blijft zowel niét als wél bij onderwerp van gesprek. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in leervermogen blijft zowel niét als wél bij onderwerp van gesprek. 

26 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Uiterste in leervermogen blijft zowel niét als wél bij onderwerp van gesprek [25]. 

2 Is ook waar: 
o Uiterste in begrijpvermogen blijft uitsluitend niét bij onderwerp van gesprek. 

Of. 
o Uiterste in begrijpvermogen blijft uitsluitend wél bij onderwerp van gesprek. 

3 Conclusie:  
o Er is keuze. 

Stel: Uiterste in begrijpvermogen blijft uitsluitend wél bij onderwerp van gesprek. 
 
27 Zie conclusie. 
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Is onderbouwd: 
1 Als waar is: 

o Uiterste in begrijpvermogen blijft uitsluitend wél bij onderwerp van gesprek. 
o In mijn geval is het bovenstaande onwaar [15 (Als waar is:)]. 

2 Is ook waar: 
o Proposities zijn strijdig met elkaar. 

3 Conclusie:  
o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen blijft uitsluitend wél bij onderwerp van 

gesprek’, is onwaar. 

28 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen blijft uitsluitend wél bij onderwerp van 

gesprek’, is onwaar [27]. 
2 Is ook waar: 

o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen blijft uitsluitend niét bij onderwerp van 
gesprek’, is waar. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in begrijpvermogen blijft uitsluitend niét bij onderwerp van gesprek. 

29 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Intelligent mens formuleert schriftelijk zowel kort als lang. 

2 Is ook waar: 
o Uiterste in leervermogen formuleert schriftelijk zowel kort als lang. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in leervermogen formuleert schriftelijk zowel kort als lang. 

30 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Uiterste in leervermogen formuleert schriftelijk zowel kort als lang [29]. 

2 Is ook waar: 
o Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend kort. 

Of. 
o Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend lang. 

3 Conclusie:  
o Er is keuze. 

Stel: Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend lang. 
 
31 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend lang. 
o In mijn geval is het bovenstaande onwaar [15 (Als waar is:)]. 

2 Is ook waar: 
o Proposities zijn strijdig met elkaar. 

3 Conclusie:  
o Stelling: ’Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend lang’, is 

onwaar. 
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32 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Stelling: ’Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend lang’, is 

onwaar [31]. 
2 Is ook waar: 

o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend kort’, is 
waar. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend kort. 

33 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Intelligent mens formuleert schriftelijk zowel cryptisch als verklarend. 

2 Is ook waar: 
o Uiterste in leervermogen formuleert schriftelijk zowel cryptisch als verklarend. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in leervermogen formuleert schriftelijk zowel cryptisch als verklarend. 

34 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Uiterste in leervermogen formuleert schriftelijk zowel cryptisch als verklarend 

[33]. 
2 Is ook waar: 

o Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend cryptisch. 
Of. 

o Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend verklarend. 
3 Conclusie:  

o Er is keuze. 

Stel: Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend verklarend. 
 
35 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend verklarend. 
o In mijn geval is het bovenstaande onwaar [15 (Als waar is:)]. 

2 Is ook waar: 
o Proposities zijn strijdig met elkaar. 

3 Conclusie:  
o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend verklarend’, 

is onwaar. 

36 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend verklarend’, 

is onwaar [35]. 
2 Is ook waar: 
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o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend cryptisch’, 
is waar. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in begrijpvermogen formuleert schriftelijk uitsluitend cryptisch. 

37 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Intelligent mens weet zowel niét als wél te boeien. 

2 Is ook waar: 
o Uiterste in leervermogen weet zowel niét als wél te boeien. 

3 Conclusie:  
o Uiterste in leervermogen weet zowel niét als wél te boeien. 

38 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Uiterste in leervermogen weet zowel niét als wél te boeien [37]. 

2 Is ook waar: 
o Uiterste in begrijpvermogen weet uitsluitend niét te boeien. 

Of. 
o Uiterste in begrijpvermogen weet uitsluitend wél te boeien. 

3 Conclusie:  
o Er is keuze. 

Stel: Uiterste in begrijpvermogen weet uitsluitend wél te boeien. 
 
39 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Uiterste in begrijpvermogen weet uitsluitend wél te boeien. 
o In mijn geval is het bovenstaande onwaar [15 (Als waar is:)]. 

2 Is ook waar: 
o Proposities zijn strijdig met elkaar. 

3 Conclusie:  
o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen weet uitsluitend wél te boeien’, is onwaar. 

40 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen weet uitsluitend wél te boeien’, is onwaar 

[39]. 
2 Is ook waar: 

o Stelling: ‘Uiterste in begrijpvermogen weet uitsluitend niét te boeien’, is waar. 
3 Conclusie:  

o Uiterste in begrijpvermogen weet uitsluitend niét te boeien. 

5 Bijlagen. 
 
Geen. 


