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Voorwoord 

Toen ik 13 jaar oud was, besloot ik journalist te worden. Ik vroeg aan mijn 
leraar Nederlands, de heer Jan Segboer van het Rhedens Lyceum te Rozendaal 
(Gelderland), waar ik dan moest gaan studeren. 'Neerlandistiek, in Amsterdam 
aan de UvA': zei hij zonder een moment te twijfelen: 'dat is de enige plek in 
Nederland waar op dat vlak echt iets gebeurt'. Jan Segboer is daarom de eerste 
die een woord van dank verdient: zonder zijn advies was ik waarschijnlijk nooit 
naar Amsterdam gegaan. Hoewel het niet waar bleek dat je met journalistieke 
aspiraties het best Neerlandistiek kon gaan studeren, bleek ik me bij Neerlandis
tiek aan de UvA wel erg goed thuis te voelen. De journalistieke aspiraties liet 
ik al snel varen. 

In het tweede jaar van mijn studie volgde ik bij mevrouw Agnes van Rees 
het vak Taalbeheersing. Ik werd gegrepen door onderwerpen als de taalhande-
lmgstheorie en de psycholinguïstiek, mede door de inspirerende manier waarop 
mevrouw Van Rees het vak aan ons overbracht. Ik raakte erg geboeid door taal 
en de manier waarop mensen taal gebruiken, en besloot toen dat ik 'in de 
Taalbeheersing' verder wilde. Agnes van Rees is daarom de tweede die mijn 
dank verdient. 

Toen ik in 1988 afstudeerde, was er de mogelijkheid te solliciteren naar een 
functie als Assistent Onderzoeker in Opleiding (AIO) bij de vakgroep 
Taalbeheersing. In het sollicitatiegesprek kwam ter sprake dat ik me zou 
kunnen gaan bezighouden met schrijven en verzwegen argumenten. Ik had mij 
toen al eerder verdiept in indirect en impliciet taalgebruik: het fascineerde me 
hoe mensen door bepaalde dingen te zeggen een boodschap met een heel andere 
strekking kunnen overbrengen. Ik was erg blij met de kans die ik kreeg om 
onderzoek naar verzwegen argumenten te doen, in een vakgroep die heel 
systematisch, grondig en verantwoord bezig is een onderzoeksprogramma uit 
te voeren. Dit proefschrift zie ik zelf als de kroon op de gedegen opleiding die 
ik heb gekregen. Frans van Eemeren, Rob Grootendorst en Bert Meuffels, die 
heel erg veel aan dit proefschrift hebben bijgedragen, zijn daarom de derden die 
mijn dank verdienen. 

In 1993 kwam ik te werken bij economische faculteit van de UvA als docent 
Vaardigheden. Mede door het onderwijs dat ik geef aan economiestudenten is 
dit proefschrift geworden wat het is. Met de docenten van Vaardigheden 
(Angeniet Kam, Elisabeth Martens, Willem van Oostvoorn, Francien Schoordijk 
en anderen) is het door de jaren heen gelukt goed onderwijs te geven en prettig 
samen te werken: dank jullie wel daarvoor. De secretaresse van Vaardigheden, 
mevrouw Ada Kromhout, heeft mij altijd, en in heel veel verschillende 
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opzichten, gesteund. Ada, vooral ook bijzonder bedankt voor al je hulp in de 
laatste fasen van het maken van dit proefschrift. 

In de loop der jaren zijn er ook veel andere mensen geweest die mij hebben 
geholpen. Zonder hen was het voor mij onmogelijk geweest te studeren, laat 
staan om een proefschrift te schrijven. Ik wil met name de studentendecanen 
van de UvA bedanken, die mij tijdens mijn studie financieel en moreel hebben 
ondersteund. De families Van Hoek en Dresmé wil ik bedanken voor alle steun 
en de aanmoediging die ik van hen heb gekregen. En dan mijn man Erik: ik wil 
niet beweren dat zonder hem het proefschrift nooit was afgekomen, maar wel 
dat ik dan in de tussentijd een stuk minder gelukkig was geweest. 

21 december 1998 
Susanne Gerritsen 
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1 Inleiding 

1.1 Begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen argumenten 

Een van de begrijpelijkheidsproblemen die lezers kunnen ondervinden met een 
geschreven betoog, is dat zij een argumentatieve stap niet kunnen volgen. Zo 
schreef een mevrouw uit Amsterdam ooit de volgende reactie op een oproep 
mee te doen aan een landelijke anti-racismedemonstratie: 

Ik ben niet van plan mee te doen aan die anti-racismedemonstratie, want mijn man 

is Hongaar. (Mw. A.B. Kragtink, Amsterdams Stadblad, 12-5-1995) 

De schrijfster van deze argumentatie veronderstelt dat de lezers begrijpen 
waarom het gegeven dat haar man Hongaar is, voor haar een reden vormt om 
niet mee te doen aan de anti-racismedemonstratie. Zij geeft immers geen verdere 
argumenten om haar standpunt te ondersteunen; blijkbaar vindt zij de naar 
voren gebrachte argumentatie afdoende. Als de schrijfster zou aannemen dat 
haar uitspraken voor de lezers niet begrijpelijk zijn, dan is haar argumentatie bij 
voorbaat zinloos, omdat de lezers er nooit door overtuigd kunnen raken. In 
veel gevallen taxeren schrijvers heel goed wat lezers wel en niet kunnen 
begrijpen, maar in dit geval is de veronderstelling van de schrijfster niet terecht: 
de lezers zullen moeite hebben met de argumentatie. De twee beweringen die 
het standpunt en het argument vormen, zullen geen problemen opleveren: dat 
zijn op zichzelf begrijpelijke uitspraken. Het begrijpelijkheidsprobleem zal 
betrekking hebben op de stap van het argument naar het standpunt: de lezers 
kunnen niet achterhalen wat het argument en het standpunt precies met elkaar 
te maken hebben. Begrijpelijkheidsproblemen met betrekking tot het verband 
tussen argumenten en standpunten vormen het onderwerp van dit proefschrift. 

Het uiteindelijke doel van mijn onderzoek is schrijvers adviezen te geven 
waarmee zij kunnen voorkomen dat de lezers van hun betoog begrijpelijkheids
problemen ondervinden bij de stap van argument naar standpunt. Analytisch 
gezien kunnen deze begrijpelijkheidsproblemen worden beschreven met behulp 
van het theoretische concept 'verzwegen argument'. Informeel uitgedrukt, is het 
verzwegen argument de impliciet gebleven uitspraak die het verband tussen het 
argument en het standpunt aangeeft. Als lezers niet begrijpen hoe het 
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aangevoerde argument volgens de schrijver tot het standpunt leidt, dan betekent 
dit dat zij niet in staat zijn het verzwegen argument in de argumentatie aan te 
vullen. Meestal is volstrekt duidelijk wat het verzwegen argument is: 

FC Ajax zou de gebroeders De Boer al zo snel mogelijk moeten laten vertrekken 

naar FC Barcelona. Het heeft geen zin ongemotiveerde spelers in je team te 

houden. 

O m deze argumentatie te begrijpen, moet je natuurlijk wel weten wie de 
gebroeders De Boer zijn, dat zij willen vertrekken naar FC Barcelona, maar dat 
van Ajax niet mogen en dat zij daarom ongemotiveerd zijn. Voor wie deze 
kennis van de situatie heeft, is het verzwegen argument duidelijk: als iets geen 
zin heeft, kun je beter iets anders doen. Maar in het geval van de Hongaarse 
echtgenoot is het verzwegen argument bijvoorbeeld veel minder duidelijk. 
Omdat het verzwegen argument in deze argumentatie niet gemakkelijk kan 
worden geformuleerd, levert het een begrijpelijkheidsprobleem op. 

1.2 De theorie over verzwegen argumenten 

O m adviezen voor schrijvers te kunnen formuleren, moet eerst duidelijk zijn 
welke begrijpelijkheidsproblemen lezers met een verzwegen argument kunnen 
hebben. Dit kan systematisch worden onderzocht door uit te gaan van een 
theoretische opvatting van verzwegen argumenten die de concepten en het 
instrumentarium biedt om preciezer te kunnen beschrijven welke factoren de 
begrijpelijkheid van het verzwegen argument in de weg kunnen staan. Omdat 
de theorie over verzwegen argumenten complex en omvangrijk is en er geen 
communis opinio bestaat over de te kiezen benadering, begint het onderzoek in 
dit proefschrift met een bespreking van de theorie over verzwegen argumenten. 

In de argumentatietheorie is veel aandacht aan verzwegen argumenten 
besteed. De klassieke Griekse retorici waren de eersten die argumentatie met een 
verzwegen argument, de zogenoemde 'enthymemen', hebben beschreven en 
onderzocht. Aristoteles werkte in zijn Rhetorica als eerste een duidelijke 
opvatting van enthymemen uit. Hij plaatste enthymemen in een retorische 
context, maar probeerde ook formeel-logische concepten op enthymemen toe 
te passen. Deze aanpak is verder uitgewerkt door andere Griekse en Romeinse 
retorici en heeft uiteindelijk geleid tot de formeel-logische opvatting van 
verzwegen argumenten: argumentatie met een verzwegen argument is logisch 
ongeldig en moet geldig worden gemaakt door een verzwegen premisse toe te 
voegen. Vanaf de Middeleeuwen kwam deze formeel-logische opvatting steeds 
meer op de voorgrond te staan, ten koste van de retorische benadering van 
enthymemen. Tot in de twintigste eeuw werden verzwegen argumenten 
voornamelijk vanuit het formeel-logische perspectief benaderd. 
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De formeel-logische benadering heeft bij toepassing op alledaagse argumenta
tie verschillende beperkingen. Toulmin (1958) leverde met zijn functionele 
model voor de beschrijving van argumentatie een belangrijke bijdrage aan de 
zoektocht naar alternatieven. Onderdeel van het model zijn de zogenoemde 
warrant, Toulmins versie van de verzwegen premisse, en de backing, de 
uitspraak die de warrant ondersteunt. 

Toulmins model heeft onder meer impulsen gegeven aan de informele logica, 
die zich vanaf de jaren zeventig heeft ontwikkeld. Een van de taken die de 
informele logici zich hebben gesteld, is meer duidelijkheid te krijgen over 
verzwegen argumenten - door hen meestal 'missing premises' genoemd. Zij 
proberen alternatieven te ontwikkelen voor de logische standaardbenadering van 
verzwegen argumenten. Soms gebeurt dit door aan te sluiten bij Toulmins 
ideeën over de warrant en de backing, zoals bij Blair (1992) en bij Freeman 
(1992); andere auteurs ontwikkelen nieuwe termen en beschrijvingen, 
bijvoorbeeld Ennis (1982), die het verzwegen argument als een gap-filler 
beschouwt. Er is onder informele logici nog veel discussie en onduidelijkheid 
over verzwegen premissen. 

Het uitgangspunt van de pragmadialectische benadering, die is ontwikkeld 
door Van Eemeren en Grootendorst (1984), is dat verzwegen argumenten een 
conversationeel verschijnsel zijn en als zodanig moeten worden behandeld. Deze 
benadering is onder meer gebaseerd op ideeën over communicatie uit de 
taalhandelingstheorie, maar ook logica speelt er een cruciale rol in. De 
pragmadialectische argumentatietheorie omvat een methode voor het aanvullen 
van verzwegen argumenten, waarin dergelijke pragmatische en logische 
inzichten zijn gecombineerd. 

1.3 Verschillende soorten begrijpelijkheidsproblemen met 
verzwegen argumenten 

De theoretische aandacht voor verzwegen argumenten staat in schril contrast 
met de aandacht die vanuit praktisch oogpunt aan het onderwerp besteed is. Er 
is zo goed als geen literatuur voorhanden waarin bijvoorbeeld de productie van 
argumentatie met een verzwegen argument - door schrijvers of sprekers - wordt 
onderzocht. Er zijn wel wat empirische studies verricht naar de wijze waarop 
taalgebruikers het verzwegen argument herkennen, maar dit soort onderzoek 
is niet geplaatst in het kader van problemen die met het begrijpen van 
argumentatie kunnen optreden: er is geen onderzoek gedaan naar de manier 
waarop taalgebruikers in reële situaties de verzwegen argumenten van anderen 
afleiden en welke problemen zij daarbij kunnen ondervinden. Wie schrijfonder
wijs geeft en zijn studenten wil uitleggen wat het probleem is met de 
onduidelijke argumentatieve stappen in hun betogen, heeft dus geen houvast aan 
praktisch onderzoek. 
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In dit proefschrift wordt een groot aantal teksten met concrete voorbeelden 
van begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen argumenten pragmadialectisch 
geanalyseerd. O p basis daarvan wordt achterhaald welke factoren er de oorzaak 
van zijn dat een verzwegen argument niet gemakkelijk kan worden aangevuld. 
Hierbij kunnen twee hoofdfactoren worden onderscheiden. In sommige gevallen 
wordt het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument veroorzaakt 
doordat de schrijver de expliciete uitspraken, het argument, het standpunt en 
het verband daartussen niet goed heeft gepresenteerd. In andere gevallen is het 
begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument een gevolg van een 
tekort aan informatie: schrijvers laten soms informatie impliciet waarover die 
de lezers niet beschikken en die ze niet kunnen aanvullen, met als gevolg dat 
er een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument ontstaat. 

Aansluitend bij de twee hoofdfactoren die de begrijpelijkheid van het 
verzwegen argument in de weg kunnen staan, kunnen er in principe twee 
hoofdoplossingen zijn voor een begrijpelijkheidsprobleem met een verzwegen 
argument. Als het probleem ontstaat door tekortkomingen in de presentatie van 
het standpunt, het argument en het verband tussen beide, dan is de oplossing 
die presentatie zodanig te verbeteren dat het verzwegen argument wel kan 
worden aangevuld. Als het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen 
argument een gevolg is van een tekort aan informatie in de tekst, dan ligt voor 
de hand dat de oplossing is de informatie op de een of andere wijze wel 
expliciet in de tekst te vermelden. 

In de meeste gevallen van een begrijpelijkheidsprobleem met een verzwegen 
argument is het nodig en verantwoord om het betoog zodanig te herschrijven 
dat het probleem is opgelost. Maar dit is niet altijd het geval, want schrijvers 
blijken begrijpelijkheidsproblemen met een verzwegen argument ook retorisch 
te kunnen exploiteren met het doel de lezers te prikkelen door hen aan het 
denken te zetten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de volgende argumentatie, die 
werd aangetroffen op een glasbak: 

1 op de 30 studerende jonge vrouwen doet een zelfmoordpoging. Kies daarom geen 

CDA, maar een drie-en-een-half-daagse werkweek. (Van Eemeren, Grootendorst en 

Snoeck Henkemans 1995: 56) 

De stap van de eerste uitspraak, het argument, naar de tweede, het standpunt, 
is in dit voorbeeld dermate groot dat de meeste lezers een begrijpelijkheidspro
bleem zullen hebben, maar dat is hier ook de bedoeling van de schrijver. Het 
moet natuurlijk wel zo zijn dat de lezers na enig nadenken alsnog het 
verzwegen argument kunnen aanvullen (dat is in het voorbeeld niet gemakke
lijk, zie de analyse in hoofdstuk 9), want anders bereikt de schrijver zijn doel 
niet. Gevallen waarin een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen 
argument retorisch wordt geëxploiteerd, vormen een bijzondere categorie: er is 
wel sprake van een begrijpelijkheidsprobleem met een verzwegen argument - en 
daarom worden deze gevallen in dit proefschrift ook onderzocht -, maar 
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normaliter is een herschrijving niet nodig. De schrijver heeft het probleem 
bewust gecreëerd. 

1.4 De rol van verzwegen argumenten in de pragmadialectische 
schrijfmethode 

Ingrepen die zijn gericht op het verbeteren van de begrijpelijkheid van de 
verzwegen argumenten in een betoog vormen een onderdeel van alle ingrepen 
die bij het herschrijven nodig kunnen zijn. In de pragma-dialectische schrijfme
thode die Van Eemeren en Grootendorst (1989a) hebben ontwikkeld, worden 
alle ingrepen gerekend tot een van de vier transformaties additie, deletie, 
permutatie of substitutie. Een schrijver die deze schrijfmethode volgt, maakt 
eerst een ruwe versie van zijn betoog en dan een zogenoemd analytisch 
overzicht van de standpunten en de argumenten. Daarbij voert hij vier 
'analysetransformaties' uit, waarbij de verzwegen argumenten met behulp van 
een additietransformatie expliciet worden gemaakt. Daarna maakt de schrijver 
een herschrijving van het betoog, waarbij hij vier 'presentatietransformaties' 
uitvoert. De verzwegen argumenten worden dan weer impliciet gelaten waar dat 
voor de leesbaarheid beter is. Het onderzoek in dit proefschrift is een 
uitwerking van de analyse- en presentatietransformaties die voor wat verzwegen 
argumenten betreft nodig zijn. 

De herschrijvingen van voorbeelden die in dit proefschrift gegeven worden, 
zijn gebaseerd op analytische inzichten: bij een analyse zijn de verzwegen 
argumenten in de oorspronkelijke tekst niet begrijpelijk en in de herschreven 
versies wel. De herschrijvingen zijn natuurlijk alleen zinvol als gewone 
taalgebruikers een met het analytische oordeel overeenkomend oordeel hebben. 
Of dat zo is, moet blijken uit empirisch onderzoek: daarin kan worden 
vastgesteld of gewone taalgebruikers de herschreven versies positiever 
beoordelen dan de oorspronkelijke versies en dus of de herschrijvingen effectief 
zijn. In dit proefschrift wordt exploratief onderzoek verricht om vast te stellen 
of dit zo is. 

1.5 Opzet van het proefschrift 

Deel I van dit proefschrift gaat over de theorievorming over verzwegen 
argumenten. Hoofdstuk 2 beschrijft de geschiedenis van het enthymeem: er 
wordt uiteengezet welke ontwikkeling het concept van Aristoteles' eerste 
beschrijving tot het ontstaan van de formeel-logische benadering heeft 
doorgemaakt. In hoofdstuk 3 staat Toulmins concept warrant centraal. In 
hoofdstuk 4 worden verschillende informeel-logische opvattingen van het 
verzwegen argument besproken. Hoofdstuk 5 behandelt de pragma-dialectische 
benadering van verzwegen argumenten. 
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In deel II van het proefschrift staan de begrijpelijkheidsproblemen met 
verzwegen argumenten in geschreven teksten centraal. In hoofdstuk 6 worden 
voorbeelden geanalyseerd en herschreven van begrijpelijkheidsproblemen met 
verzwegen argumenten die het gevolg zijn van tekortkomingen in de presenta
tie. In hoofdstuk 7 worden voorbeelden behandeld van begrijpelijkheidsproble
men met verzwegen argumenten die te maken hebben met een tekort aan 
(elders in de tekst wel beschikbare) informatie. Ook hoofdstuk 8 gaat over 
voorbeelden van begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen argumenten ten 
gevolge van een tekort aan informatie (maar hier moet de informatie aan de 
ruimere context worden ontleend). In hoofdstuk 9 worden voorbeelden 
besproken van het retorisch exploiteren van een begrijpelijkheidsprobleem met 
het verzwegen argument. In hoofdstuk 10 wordt een schrijfprocedure gepresen
teerd voor het verbeteren van de begrijpelijkheid van verzwegen argumenten, 
die is afgeleid uit de analyses en de herschrijvingen in de voorafgaande 
hoofdstukken. In hoofdstuk 11 worden de resultaten besproken van een 
empirisch onderzoek naar de begrijpelijkheid van de oorspronkelijke en 
herschreven voorbeelden. Hoofdstuk 12 geeft een overzicht van de conclusies 
van het onderzoek en verschaft aanknopingspunten voor verder onderzoek. 



Deel I 

Theoretische 

achtergronden 

en benaderingen 





2 De geschiedenis van het enthymeem 

2.1 Enthymemen en verzwegen argumenten 

Enthymemen worden vaak omschreven als redeneringen (of syllogismen) die 
formeel-logisch ongeldig zijn, omdat een premisse ontbreekt.1 Als deze premisse 
correct wordt toegevoegd, is de redenering wel logisch geldig. Een enthymeem 
is in deze visie dus een verkorte redenering (of syllogisme).2 Crossley en Wilson 
(1979) beschrijven een enthymeem bijvoorbeeld als volgt: 

Sometimes arguments are not fully expressed. People frequently assume a fact or 

don't think to mention it, and sometimes people suppress or gloss over one or 

more of their assumptions. We are then faced with a truncated or abbreviated 

argument3 - an argument with either a missing premiss or an unstated conclusion. 

(An argument that is incomplete in one of these ways is called an enthymeme.) 

When this happens, we must try to find a hidden or suppressed premiss (an 

implicit premiss), or a missing conclusion, so as to complete the argument. 

(Crossley en Wilson 1979: 106) 

Deze opvatting van het enthymeem wordt toegeschreven aan Aristoteles: 

Let us call them 'enthymemes' or enthymematic arguments, after the name 

borrowed from Aristotle in traditional 'Aristotelian' logic for syllogisms in which 

a premiss - or a conclusion - is omitted. (Hitchcock 1987: 289) 

2.2 De sofistische en aristotelische opvatting 

Aristoteles heeft in zijn Rhetorica uitgewerkt wat hij verstaat onder de 
zogenaamde retorische redeneringen, een van de drie typen redeneringen die hij 
onderscheidt.4 De retorische redeneringen noemt hij 'enthymemen'.5 Er is in 
de literatuur nog altijd discussie over de vraag wat Aristoteles precies verstond 
onder een enthymeem en welke eigenschappen kenmerkend zijn voor een 
enthymeem.6 Zo stelt Burnyeat in onderstaand citaat dat enthymemen ten 
onrechte worden beschouwd als verkorte syllogismen: 

Let us open Aristotle's Rhetoric and try to read it with an eye untrammeled by 

the erroneous, Stoic-influenced idea that an enthymeme is an abbreviated 

syllogism. (Burnyeat 1996: 91) 7 
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Een ander discussiepunt is of het volgens Aristoteles kenmerkend voor een 
enthymeem is dat een premisse is verzwegen: sommige auteurs menen van wel 
en anderen van niet. 

Aristoteles gaat in de Rhetorica blijkbaar uit van een reeds bestaande opvatting 
van 'enthymeem'. Hij geeft namelijk geen definitie als hij het begrip voor eerst 
gebruikt in boek 1 van de Rhetorica. Hij beklaagt zich erover dat de beschikbare 
handboeken voor redenaars weinig aandacht besteden aan enthymemen, terwijl 
enthymemen volgens hem juist het 'lichaam van de overtuigingsmiddelen' {soma 
tes pisteis, 1.1.3: 54al5) vormen. Aan welke bestaande opvatting over enthy
memen refereert hij hier? 

Hoewel Aristoteles de eerste was die een enthymeemtheorie heeft uitge
werkt, zijn er duidelijke aanwijzingen dat de term 'enthymeem' in zijn tijd al 
wel een bekende technische term was in de retorica. Er wordt wel verondersteld 
dat Isocrates, leerling van de sofist Gorgias, de term in de retorica heeft 
geïntroduceerd. Volgens Ritter is de oudste melding van 'enthymeem' als techni
sche term te vinden in de anonieme Rhetorica ad Alexandrum, een retorisch 
handboek dat vermoedelijk is geschreven in de vierde eeuw voor de jaartelling 
(Ritter 1972: 528). Het boek werd ooit toegeschreven aan Aristoteles, maar 
tegenwoordig wordt Anaximenes als de auteur beschouwd (Leeman en Braet 
1987: 8).8 De Rhetorica ad Alexandrum is geschreven in de sofistische traditie. 
Het doel van het handboek is de redenaar middelen te verschaffen om het 
publiek op zijn hand te krijgen; niet overtuigen, maar overreden staat centraal 
(Ueding en Steinbrink 1986: 26). 

O o k in andere retoricahandboeken die in de sofistische traditie geschreven 
zijn, komt de term 'enthymeem' voor, onder andere bij Isocrates en in Over de 
schrijvers van geschreven reden of over sofisten van zijn tijdgenoot Alcidamas. 
Burnyeat stelt dat 'enthymeem' bij Isocrates en Alcidamas een globale betekenis 
heeft: volgens hem verwijzen zij met 'enthymemen' naar de ideeën die in een 
redevoering naar voren worden gebracht, in tegenstelling tot de woorden die in 
een redevoering worden gebruikt (1996: 92). Hij wijst erop dat deze algemene 
betekenis overeenkomt met de alledaagse betekenis van 'enthymeem' [enthyme-
ma) in het oud-Grieks: het woord betekende 'overweging' of 'inval', het 
corresponderende werkwoord betekende 'over iets nadenken' of 'overwegen'. 
Enthymemen zijn volgens deze betekenis de overwegingen die in een 
redevoering naar voren worden gebracht. 

De precieze betekenis van 'enthymeem' in de sofistische traditie lijkt echter 
meer omvattend te zijn geweest dan Burnyeat meent. In de Rhetorica ad 
Alexandrum wordt geen duidelijke definitie van het enthymeem gegeven, maar 
wel kan uit de beschrijving worden opgemaakt dat enthymemen een bepaalde 
manier van juridische bewijsvoering vormden: het ging om het aanwijzen van 
tegenstrijdigheden in het verhaal van de verdachte of het aanwijzen van 
tegenspraken tussen de opvattingen van de verdachte en wat m de maatschappij 
als aanvaardbaar werd beschouwd.9 Enthymemen zijn dan redeneringen die zijn 
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gebaseerd op een tegenstelling of tegenspraak. De sofisten richtten zich vooral 
op juridische redevoeringen. In die situaties staat de waarheid niet bij voorbaat 
vast: beide partijen moeten worden gehoord en het oordeel moet gebaseerd zijn 
op een afweging van de verschillende argumenten. Er is geen hardomlijnde 
waarheid en er is voor beide kanten iets te zeggen (Burnyeat 1996: 93). Hierbij 
past de betekenis van enthymeem als een argumentatie die gebaseerd is op 
tegenstellingen, tegenspraken of pro- en contra-afwegingen. Deze betekenis van 
het enthymeem wordt hier verder de 'sofistische opvatting' genoemd. De 
sofistische opvatting van het enthymeem wordt ook in latere tijden nog vaak 
verkondigd, door de Romeinse retor Quintilianus bijvoorbeeld, maar ook door 
moderne Amerikaanse retorici, zoals Nash (1989). In de sofistische betekenis 
van 'enthymeem' is niet opgenomen dat delen van een enthymeem (kunnen) 
zijn verzwegen: er wordt in de Rhetorica ad Alexandrum bijvoorbeeld niet over 
gerept. 

Aristoteles lijkt in zijn Rhetorica uit te gaan van de alledaagse, globale 
opvatting van een enthymeem als overweging. Hij beschouwt enthymemen 
eenvoudigweg als de argumenten die in een redevoering worden gebruikt (het 
aspect van de tegenspraak of tegenstelling noemt hij niet). Vervolgens werkt hij 
in de Rhetorica een precieze benadering van enthymemen uit. 

In de Rhetorica stelt Aristoteles onder meer dat een enthymeem een syllogismos 
tis is (2.2.24: 1.14oob37). De betekenis van deze uitspraak is een bron van veel 
discussie. Aristoteles lijkt ermee te zeggen dat enthymemen een soort syllo
gismen zijn in de zin van de categorische syllogismen die hij in de Analytica 
behandelt. De vraag is of dit werkelijk zo is: zijn enthymemen herleidbaar tot 
categorische syllogismen en is dat wat Aristoteles bedoelt met syllogismos tis} 
Meerdere auteurs wijzen erop dat syllogismos verschillende betekenissen kan 
hebben.10 Soms verwijst syllogismos naar alle redeneerwijzen die deductief 
geldig zijn, soms naar de veel striktere betekenis van het categorisch syllogisme, 
gekenmerkt door de minor-majorstructuur, twee premissen en een vorm die 
behoort tot een van de vier syllogistische vormen die Aristoteles in de Analytica 
Priora onderscheidt. Soms lijkt in de Rhetorica de ene en dan weer de andere 
betekenis bedoeld te zijn. 

Barnes (1981: 22-25) en Burnyeat (1996: 93) betogen dat Aristoteles alleen de 
ruimere betekenis op het oog heeft als hij zegt dat een enthymeem een 
syllogismos tis is: een enthymeem heeft volgens hen dan ook niets te maken met 
een categorisch syllogisme in engere zin. De term syllogismos zou ook niet 
moeten worden vertaald als 'syllogisme'.11 Braet (1997) is van mening dat 
Aristoteles beide betekenissen door elkaar gebruikt, aanvankelijk vooral van de 
eerste uitgaat, maar later is opgeschoven naar de tweede, striktere betekenis. 

Wat verstaat Aristoteles in de Rhetorica onder een enthymeem? Zoals Braet 
aangeeft, vermeldt Aristoteles opvallend genoeg maar bij vier voorbeelden 
expliciet dat het enthymemen zijn (Braet 1997: 99): 
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1. Als men verstandig is, doet men er goed aan zijn kinderen niet al te veel bij 
te laten brengen, want afgezien van het verwijt van luiheid, wekken zij de 
afgunst en haat van hun medeburgers op. (2.21.2: 94a29-34) 

2. Er is geen mens die vrij is, want hij is een slaaf van het geld of van het lot. 
(2.21.2: 94b4-6) 

3. Als wij in ballingschap streden om naar huis te kunnen terugkeren, zouden 
wij dan, weer thuis gekomen, ons in ballingschap begeven om aan de strijd 
te ontkomen? (2.23.19: 99bl5-17) 

4. Als men op dat moment vrede moet sluiten wanneer dat het nuttigste en 
voordeligste is, dan moet men vrede sluiten op het moment waarop men het 
geluk nog aan zijn zijde heeft.12 (3.17.17: 18b36-38) 

Voor voorbeeld 1 en 2 geldt dat als het argument wordt weggelaten het resultaat 
een zogenaamde gnome is, een stelregel. Aristoteles ziet een gnome als een 
bijzonder geval van het enthymeem. 

O o k de onderstaande voorbeelden worden meestal aangemerkt als 
enthymemen, hoewel Aristoteles ze niet expliciet als zodanig benoemt (Braet 
1997: 100). 

5. Dorius was winnaar in een wedstrijd met een krans als prijs, want Dorius 
won de Olympische Spelen. (1.12-13) I3 

6. Hij heeft koorts, want hij ademt snel. (1.2.17-18)14 

Waarom zijn dit voorbeelden van enthymemen? Een belangrijk kenmerk van 
enthymemen in Aristoteles' werk is dat ze in een retorische context thuishoren 
(bijvoorbeeld in een redevoering die een bepaald publiek moet overtuigen): 
daarom zijn het retorische redeneringen. De voorbeelden passen in zo'n 
retorische context. Kenmerk van de retorische context is dat er moet worden 
beraadslaagd of een afweging moet worden gemaakt over een kwestie, omdat er 
geen specifieke, specialistische kennis voorhanden is die doorslaggevend is. 
Daarnaast is kenmerkend voor de retorische context dat de uitkomst nog open 
is en kan worden beïnvloed door de te nemen beslissing. Ten slotte hoort bij 
een retorische context een publiek dat minder ontwikkeld is en geen complexe 
redeneringen aan kan (1.2.12-13: 1357al-22) (Burnyeat 1996: 99). 

De retorische context heeft een aantal consequenties voor inhoud en vorm 
van enthymemen. Ten eerste heeft de inhoud betrekking op dingen die niet 
onveranderlijk zijn, met name op menselijke handelingen. De premissen 
bevatten geen absolute waarheden of noodzakelijkheden (zoals in apodictische 
redeneringen) en ook geen algemeen aanvaarde uitgangspunten of feiten (zoals 
in dialectische redeneringen): de premissen van enthymemen bestaan uit 
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waarschijnlijkheden (eikota) of tekens {semeia), zegt Aristoteles (1.2.14: 57a22-

33). 
Ten tweede wordt in de vormgeving van de enthymemen, ter wille van het 

publiek, naar beknoptheid gestreefd. Dat laatste betekent dat wat het publiek 
bekend is en kan worden toegevoegd, onuitgesproken kan blijven. Een 
enthymeem bevat dus vaak minder uitspraken dan in het prototype van het 
syllogisme (protos syllogismos), zoals Aristoteles aangeeft (onder andere 1.2.12-13: 
57a3-22). 

Het derde en laatste kenmerk van enthymemen is dat in enthymemen topen 
{topoi) worden gebruikt: dat kunnen algemene {topoi koinoi of topoi zonder 
meer) of bijzondere topen {eide of idia) zijn. De laatste soort komt volgens Aris
toteles in de praktijk frequenter voor (1.2.21-22: 58al0-35). Algemene topen 
leveren enthymemen op die op elk terrein bruikbaar zijn, bijvoorbeeld: 

Het gemakkelijke is te verkiezen boven het moeilijke. 

De bijzondere topen resulteren in enthymemen die alleen kunnen worden 

toegepast binnen een bepaald vakgebied. 

De voorbeelden die Aristoteles geeft en de kenmerken van enthymemen die hij 
noemt, hebben aanleiding gegeven tot verschillende vragen. Zo is de vraag 
gesteld of enthymemen altijd zijn gebaseerd op premissen die betrekking hebben 
op waarschijnlijkheden of tekens. Een aantal van Aristoteles' eigen voorbeelden 
van enthymemen lijkt namelijk gebaseerd te zijn op geen van beide. Dit geldt 
in ieder geval voor de voorbeelden 1 tot en met 4. Daarentegen lijken sommige 
van de voorbeelden wel gebaseerd op feiten, bijvoorbeeld voorbeeld 5, waar de 
uitspraak 'Dorius won de Olympische Spelen' kan worden gezien als een feit. 
Maar volgens Aristoteles leveren premissen met feiten geen retorische, maar 
dialectische redeneringen op. Een tweede vraag is of de eigenschap dat er een 
premisse verzwegen is een noodzakelijk kenmerk is of niet: was Aristoteles zelf 
de opvatting toegedaan dat er een premisse moet zijn verzwegen om van een 
enthymeem te kunnen spreken? Ten slotte is een vraag in hoeverre de topische 
structuur haaks staat op de syllogistische structuur. In dat geval zou Aristoteles' 
omschrijving van een enthymeem als een syllogismos tis in strijd zijn met zijn 
idee dat een enthymeem is gebaseerd op topen. 

Dat eikota (waarschijnlijkheden) en semeia (tekens) centraal staan in de 
Rhetorica wordt niet bevestigd door de voorbeelden die Aristoteles zelf geeft. 
Braet brengt naar voren dat Aristoteles aan de ene kant stelt dat waarschijnlijk
heden en tekens descriptief en feitelijk zijn, terwijl in zijn voorbeelden de 
premissen van enthymemen vaak normatief en waarderend zijn (1997: 104). 
Voor deze inconsistentie in Aristoteles' werk worden in de moderne literatuur 
verschillende verklaringen gegeven. Solmsen (1929: 27, 289), Kennedy (1963: 99-
100) en Braet (1997: 105) wijzen op de prominente positie van eikota en semeia 
in de retorische traditie in Aristoteles' tijd en zien dit als verklaring voor de 
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dominante plaats van eikota en semeia in de Rhetorica. Verder merkt Braet op 
dat de aandacht voor eikota en semeia misschien ermee te maken heeft dat 
argumenten die op eikota of semeia zijn gebaseerd het gemakkelijkst tot 
syllogismen kunnen worden herleid. Burnyeat deelt deze mening; hij veron
derstelt dat de passages in de Rhetorica waar de semeia centraal staan later zijn 
ingevoegd (1996: 105). 

Braet en Burnyeat menen dat Aristoteles de syllogistische logica in een later 
stadium op de retorische redeneringen heeft toegepast, omdat hij de syllogisti
sche logica pas heeft geformuleerd na het schrijven van de Rhetorica. In zijn 
Analytica wil Aristoteles laten zien dat met syllogistische logica alle soorten 
redeneringen kunnen worden weergegeven en beoordeeld, dus ook de retorische 
redeneringen. Ter illustratie reconstrueert hij de tekenargumentatie in voorbeeld 
6 tot een categorisch syllogisme, maar niet voorbeelden zoals 1 tot en met 4. 
Dat Aristoteles het tekenvoorbeeld tot een syllogisme reconstrueert en niet de 
andere voorbeelden van enthymemen, zou als reden hebben dat die andere 
voorbeelden helemaal niet of alleen moeilijk tot categorische syllogismen 
kunnen worden herleid (bijvoorbeeld omdat ze geen categorische uitspraken 
bevatten). De voorbeelden 1 tot en met 4 kunnen eenvoudiger worden 
gereconstrueerd met bijvoorbeeld de propositielogica, maar die is pas na Aristo
teles bedacht door de Stoa van Aristoteles' volgeling Zeno de Jongere. 

Afgaand op Aristoteles' eigen voorbeelden, lijkt het enthymeem niet 
exclusief gebaseerd te hoeven zijn op tekens of waarschijnlijkheden. De kern 
van het aristotelische concept is wel dat enthymemen redeneringen zijn die 
worden geuit in een retorische context waarin wordt getracht argumentaties 
naar voren te brengen die aanvaardbaar zijn voor het beoogde publiek. Verder 
is kenmerkend dat het in een enthymeem niet gaat om noodzakelijke 
zekerheden. 

In hoeverre is het volgens Aristoteles noodzakelijk dat er een premisse 
verzwegen is om van een enthymeem te kunnen spreken? Dat is het tweede 
discussiepunt naar aanleiding van Aristoteles' behandeling van enthymemen. 
Sommige auteurs (Braet noemt ze 'op de logica georiënteerd' (1997: 102)) 
benadrukken dat Aristoteles nergens zegt dat in een enthymeem een premisse 
verzwegen moet zijn, doch alleen maar dat het kan en vaak het geval is. 
Burnyeat bijvoorbeeld probeert aan te tonen dat Aristoteles van mening was dat 
een enthymeem uit twee premissen bestaat. Dat hij alleen enthymemen met 
maar één premisse reconstrueert, is in Burnyeats visie een gevolg van het feit dat 
alleen die enthymemen zich lenen voor syllogistische reconstructie: 

It is not that Aristotle has relaxed the requirement that sullogismos, hence an 

enthymeme, must have at least two premises (...). But he promised to show how 

syllogistic can test the logical validity of rhetorical proofs (...). It is syllogistic that 

limits him to examples in which one premise is expressed and one is supplied. 

(Burnyeat 1996: 106) 
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De op de logica georiënteerde auteurs vinden het bovendien irrelevant of er 
sprake is van een impliciete premisse, omdat het logisch gezien geen verschil 
maakt of een premisse im- of expliciet is (Sprute 1982: 130-132; Burnyeat 1994: 
4-5). Dat een premisse verzwegen is, zien deze auteurs dan ook niet als 
noodzakelijke eigenschap van een enthymeem, maar als een bijkomstigheid. Of 
een redenering een enthymeem is, wordt alleen bepaald door de context en niet 
door de vorm: is de context retorisch (gericht op aanvaardbaarheid voor een 
bepaald publiek), dan zijn de geuite redeneringen retorisch en dan zijn het dus 
ook enthymemen. 

Als het gaat om de vraag te bepalen of een premisse is verzwegen, stelt Braet 
voor een onderscheid te maken tussen het logische en het pragmatische niveau 
(1997: 102), iets wat overigens eerder al is betoogd door Van Eemeren en 
Grootendorst. O p het pragmatische niveau wordt in een enthymeem gestreefd 
naar beknoptheid, afgestemd op het beoogde publiek, stelt Breat. Dit kan 
inhouden dat maar één argument wordt uitgesproken;13 in theorie is dit vaak 
het geval, in de praktijk van de voorbeelden van enthymemen echter altijd. Als 
op pragmatische niveau maar één argument is uitgesproken, betekent dit dat op 
het logische niveau een extra premisse moet worden aangenomen. Het lijkt 
Braet aannemelijk dat ook Aristoteles dit vond. 

In de discussie over de topische structuur versus de syllogistische structuur 
van enthymemen staat de bijdrage van Solmsen (1929) centraal. Hij heeft be
toogd dat Aristoteles' Rhetorica een dubbele enthymeemtheorie bevat: één die 
is gebaseerd op de topische structuur van redeneringen en één die is gebaseerd 
op de syllogistische structuur. De topische structuur wordt gezien als pre-analy
tisch (daterend van voor de formulering van de syllogistische logica); de 
syllogistische structuur als post-analytisch. In de discussie delen sommigen 
Solmsens mening, anderen stellen dat de hele Rhetorica in feite topisch en pre-
analytisch is, weer anderen menen dat Aristoteles' enthymeemtheorie in zijn 
geheel strikt syllogistisch en post-analytisch is. 

Braet brengt echter naar voren dat er geen sprake is van een dubbele enthy
meemtheorie in Aristoteles' werk. In de discussie wordt naar zijn mening ten 
onrechte aangenomen dat een enthymeem een topische structuur of een syllo
gistische structuur moet hebben, maar deze structuren sluiten elkaar volgens 
hem niet uit. Het gaat hier om verschillende, wat hij noemt, 'structuurniveaus' 
(1997: 106), waarmee hij refereert aan het verschil tussen het logische en het 
pragmatische niveau. De topische structuur heeft te maken met argumentatie
schema's en inhoudelijke afleidingsregels (dat is het argumentatietheoretische of 
pragmatische structuurniveau). De syllogistische structuur daarentegen heeft 
betrekking op de gehanteerde redeneervormen en op formeel-logische 
afleidingsregels (het logische structuurniveau). 

De conclusie naar aanleiding van de discussie over de betekenis van het 
enthymeem bij Aristoteles is dat in zijn werk verschillende kenmerken van het 
enthymeem worden genoemd, die voor meerdere uitleg vatbaar zijn en niet 
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altijd zonder meer verenigbaar blijken. Het meest verwarrend is de verwijzing 
naar (categorische) syllogismen en Aristoteles' opmerking dat een enthymeem 
een syllogismos tis is. Ook in de Rhetorica zelf worden bij de beschrijving van 
enthymemen zowel inhoudelijke, op de praktijk gerichte aspecten genoemd 
(pragmatische niveau) als meer formele, strikt syllogistische aspecten (logische 
niveau). 

Braets conclusie dat er in de Rhetorica een accentverschuiving optreedt, is 
aannemelijk. In eerste instantie ging het Aristoteles om inhoudelijke verbanden 
m argumentaties uit de praktijk, de topische (pragmatische) benadering, die 
duidelijk naar voren komt uit de voorbeelden die Aristoteles geeft. In latere 
instantie (volgens Braet 'wel marginaal') lijkt Aristoteles te hebben geprobeerd 
zijn categorische syllogistiek ook toe te passen op de retorische redeneringen, 
wat resulteerde m de syllogistische (logische) benadering van enthymemen 
(Braet 1997: 109). 

2.3 De opvatting van Boethius en ander Romeinse retoren 

Aristoteles' verwijzing naar categorische syllogismen in verband met enthy
memen heeft verstrekkende gevolgen gehad, die niet door iedereen positief 
worden beoordeeld. Zo zegt Braet: 

(...) de rijkheid aan reële argumentaties (werd, SG) op het Procrustesbed van de 

categorische syllogistiek (...) gelegd (...). Hoe begrijpelijk het ook is dat Aristoteles 

zijn geniale vondst van de syllogistiek ook bruikbaar wilde maken voor de analyse 

en evaluatie van retorische argumentatie, vanuit argumentatietheoretisch standpunt 

was dit een weinig perspectief biedende onderneming. (Braet 1997: 109) 

De verschuiving in de richting van het logische structuurniveau is geleidelijk 
gegaan. Met name bij Romeinse retorici komen veel aspecten van Aristoteles' 
enthymeemtheorie, ook de argumentatietheoretische, terug. Tegelijkertijd is ook 
daar al te zien dat bij de behandeling van enthymemen veel meer dan bij 
Aristoteles het formeel-logische aspect, het kunnen herleiden tot een formeel-
logische structuur, centraal komt te staan. De invloed van de Stoa, met de 
nadruk op formeel-logische analyse en de ontwikkeling van de propositielogica, 
heeft dit mogelijk nog versterkt. In de Romeinse retorica kunnen veel 
verschillende opvattingen van het enthymeem worden aangetroffen. Soms gaan 
de opvattingen deels of geheel terug op Aristoteles, soms zijn er andere 
invloeden aanwezig. De opvattingen over het enthymeem van Quintilianus, 
Boethius en Isidorus van Sevilla illustreren de diversiteit. 

2.3.1 Quintilianus 

Quintilianus baseert zich in zijn retorische werken vooral op Cicero. Deze ging 
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in zijn werk uit van de sofistische opvatting dat een enthymeem een redenering 
is die is gebaseerd op tegenstellingen of tegenspraken {Topica: 14, 56). Maar 
Quintilianus onderscheidt ook andere soorten enthymemen. In de Institutio 
Oratoria (85 nC) noemt hij drie betekenissen van het enthymeem {Inst.Orat: 
5,10,1-2). De eerste betekenis is de alledaagse Latijnse betekenis van 'enthy
meem', die gelijk is aan de alledaagse betekenis in het oud-Grieks: een 
enthymeem is een 'overweging' of 'inval'. Ook redeneringen die bestaan uit een 
kernspreuk {sententia of 'maxime' genoemd), waarbij een ondersteuning wordt 
gegeven, beschouwt Quitilianus als enthymemen. Hij noemt ze sententia cum 
ratione. Deze betekenis van enthymeem lijkt ook bij Aristoteles te vinden: de 
kernspreuk {gnome) met ondersteuning is immers een variant van het enthy
meem dat Aristoteles bespreekt.16 Verder ziet Quintilianus de volgende twee 
specifieke vormen van redeneren als enthymemen: de conclusio ex consequentihus 
(conclusie op basis van een logisch gevolg) en de conclusio ex repugnantibus 
(conclusie op basis van een tegenspraak). 

Redeneringen van de vorm conclusio ex consequentihus werden ten tijde van 
Quintilianus door retoren ook wel 'epichiremen' genoemd. Het gaat hierbij om 
redeneringen van het type modus ponens of modus tollens, waarbij onderdelen 
impliciet zijn gelaten. Quintilianus geeft als voorbeeld: 

De deugd is goed, omdat niemand haar kan misbruiken. 

Hierin is de volgende afleidingsregel verzwegen: 'Alles wat niet goed is, kan 
door iemand worden misbruikt'. 

Redeneringen van de vorm conclusio ex repugnantibus werden ten tijde van 
Quintilianus als de 'echte' enthymemen beschouwd, omdat ze het meest 
effectief werden geacht {Inst.Orat: 5,14,4). In redeneringen van dit type bevatten 
de premissen een tegenspraak, tegenstelling of dubbele ontkenning. Een 
kenmerk is ook dat er onderdelen onuitgesproken blijven: vanuit retorisch 
oogpunt werd dit als een groot voordeel van deze enthymemen gezien. Een 
voorbeeld van een enthymeem van het type ex repugnantibus is 'Dit wel vrezen, 
maar dat niet?', waarbij verzwegen is gebleven dat als het één wordt gevreesd 
het andere ook zou moeten worden gevreesd. Deze enthymemen zijn volgens 
Quintilianus incomplete syllogismen, die formeel-logisch kunnen worden 
gereconstrueerd tot een complete redenering. 

Interessant is dat Quintilianus bij zijn bespreking van enthymemen van het 
type conclusio ex repugnantibus verwijst naar de Rhetorica ad Herenmum (85 vC). 
Zelf schrijft hij dit werk toe aan de verder onbekende Cornificius, maar het is 
lange tijd ook wel aan Cicero toegeschreven. De Rhetorica ad Herennium past 
in de sofistische traditie: de opvatting is dat retorische middelen in een retori
sche context boven logische argumentatie gaan. (In de Rhetorica ad Herennium 
wordt een redenering van het type ex repugnantibus geen enthymeem genoemd, 
maar een contrarium). 
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Quintilianus' conclusio ex repugnantibus en het contrarium in de Rhetorica ad 
Herennium sluiten aan bij de beschrijving van het enthymeem in de Rhetorica 
ad Alexandrum. In dit opzicht is zijn opvatting van het enthymeem dus in 
overeenstemming met pre-aristotelische opvattingen in de sofistische traditie. 
Toch zijn bij Quintilianus ook invloeden aan te wijzen die aristotelisch en post-
aristotelisch zijn. Zo maakt hij gebruik van logische regels om enthymemen 
formeel weer te geven (Ritter 1972: 531). Het idee dat enthymemen terug te 
voeren zijn op formeel-logische structuren is afkomstig van Aristoteles en niet 
van de sofisten. Quintilianus hanteert niet Aristoteles' syllogistische logica, maar 
de stoïsche propositielogica van na Aristoteles' tijd, waarmee enthymemen 
eenvoudiger formeel kunnen worden gereconstrueerd. 

Een ander aristotelisch aspect is dat Quintilianus benadrukt dat er in een 
enthymeem onderdelen verzwegen zijn, iets wat in de sofistische traditie geen 
rol van betekenis lijkt te spelen. Aristoteles' stelling dat in een enthymeem 
'vaak' onderdelen verzwegen zijn, ontbreekt bij Quintilianus: hij presenteert het 
verzwegen zijn van een premisse zonder meer als een eigenschap van het enthy
meem. 

2.3.2 Boethius 

Boethius geeft in zijn commentaar op Cicero's Topica, de In Topica Cicerones, 
de volgende omschrijving van het enthymeem, die in latere tijden, vooral in de 
Middeleeuwen, veelvuldig is overgenomen: 

Enthymema est imperfectus Syllogismus, cujus aliquae partes, vel propter 

brevitatem, vel propter notitiam praetermissae sunt. (I.MPL.64: 1050b) 

(Een enthymeem is een imperfect syllogisme, waarvan enkele delen, ofwel vanwege 

de kortheid, ofwel vanwege de bekendheid, weggelaten zijn, S.G.) 

Bij Boethius is Aristoteles' syllogismos tis een syllogismos imperfectus geworden: 
met name de toevoeging imperfectus is bepalend geweest voor de betekenis die 
het concept 'enthymeem' in latere tijden heeft gekregen. Het woord imperfectus 
in Syllogismus imperfectus kan verschillende betekenissen hebben. Het kan 'on
voltooid', 'onafgemaakt', 'onvolmaakt' of 'onvoldragen' betekenen. Het is 
onduidelijk welke precieze betekenis Boethius op het oog had, zodat zich naar 
aanleiding van zijn definitie dezelfde interpretatievragen voordoen als naar 
aanleiding van Aristoteles' syllogismos tis. 

Er wordt wel verondersteld dat imperfectus destijds voor de Romeinse 
retoren verwees naar het gebrek aan zekerheid in een enthymeem in vergelij
king met apodictische en dialectische redeneringen. Imperfectus zou dan hebben 
betekend 'met de maar beperkte kracht van een retorische redenering' (Ritter 
1972: 534). Deze interpretatie zou aansluiten bij Aristoteles' opvatting dat het 
in een enthymeem gaat om niet-noodzakelijke verbanden. Het lijkt er echter op 
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dat de interpretatie van het woord imperfectus in de loop der tijd is veranderd. 
Boethius' omschrijving van het enthymeem is opgenomen in veel Middeleeuwse 
handboeken over logica en retorica, maar daarin wordt imperfectus opgevat als 
een beschrijving van de vorm van een enthymeem, niet meer van de inhoud of 
de mate van zekerheid. Een enthymeem wordt als imperfect gezien omdat er 
delen zijn weggelaten. Imperfectus betekent dan 'incompleet' (De Rijk 1967: 
11/2,119,126,194), 'incompleet' in logische zin: er moet bij de beoordeling van 
de geldigheid een premisse worden aangenomen. 

Deze verschuiving in de interpretatie van imperfectus weerspiegelt de 
aandacht voor de verschillende structuurniveaus waarop Braet wijst. Waar 
imperfectus 'met de geringe kracht van een retorische redenering' betekent, gaat 
het om de inhoud van de afleidingsregels: om het pragmatische, argumen-
tatietheoretische structuurniveau waarin Aristoteles in de Rhetorica primair 
geïnteresseerd was. Als imperfectus 'incompleet' betekent, gaat het om de vorm 
en de formeel-logische afleidingsregels: het logische structuurniveau. 

2.3.3 Isidorus van Sevilla 

Isidorus van Sevilla (565-636 nC) geeft in zijn Etymologiae een omschrijving van 
het enthymeem, waaruit blijkt dat voor hem beide hiervoor genoemde 
betekenissen van imperfectus tegelijkertijd van toepassing waren. Hij geeft 
namelijk de volgende tweeledige betekenis van imperfectus Syllogismus, waarmee 
hij het enthymeem definieert op het pragmatische en op het logische structuur
niveau. 

Een enthymeem is volgens Van Sevilla een imperfect syllogisme omdat een 
enthymeem maar uit twee delen bestaat en niet uit drie.17 Hier verwijst hij dus 
naar de vorm en de incompleetheid in logische zin: een premisse ontbreekt. Het 
enthymeem is volgens hem ook een imperfect syllogisme omdat er gebruik 
wordt gemaakt van onderwerpen die buiten het domein van het syllogisme 
vallen, met als doel het publiek te overtuigen. Een voorbeeld: 'Als je niet tegen 
storm,op zee kunt, moet je niet gaan zeilen' (Etymol.: 11,8). Hier verwijst Van 
Sevilla duidelijk naar de retorische context waarin enthymemen thuishoren: hij 
noemt het publiek en het doel 'geloof' te bereiken, hij noemt het feit dat het 
om niet-noodzakelijkheden gaat (dat zijn immers het soort onderwerpen die 
buiten het domein van het syllogisme vallen) en het voorbeeld dat hij geeft, gaat 
over menselijk handelen. 

2.4 De logische opvatting 

In de Middeleeuwen wordt het begrip 'enthymeem' in de logica en de retorica 
vooral beschouwd op het logische niveau: een enthymeem is een syllogisme met 
ontbrekende onderdelen. Het aspect van de beperkte mate van zekerheid, het 
retorische aspect, wordt niet meer als een kenmerkende eigenschap van een 



[28] 'Het verband ontgaat 

enthymeem gezien. In het algemeen geldt dat in de Middeleeuwen vooral 
Aristoteles' logische inzichten (en minder zijn retorische ideeën) werden 
overgenomen en verder uitgewerkt, bijvoorbeeld in de twaalfde eeuw door 
Thomas van Aquino. 

In logicahandboeken uit de Middeleeuwen, bijvoorbeeld Petrus Hispanus' 
Tractatus seu Summulae Logicales uit 1 (5.04), Burleighs De Puritate Artis Logicae 
Tractatus Longoir et Brevior uit ongeveer 1300 (VI, cap.II-III) en Ockhams 
Tractatus Logicae Médius (= Elementarium Logicae) uit ongeveer 1325 (VI, 253 
e.V.), wordt het enthymeem nog steeds beschreven als een imperfectus Syllogismus 
conform Boethius' definitie. Maar het is duidelijk dat die omschrijving dan 
alleen nog maar de betekenis heeft van een incompleet of verkort syllogisme 
(Ritter 1972: 535). Dat blijkt ook uit toen gangbare beschrijvingen van het 
enthymeem als (de)truncatus, fdejcurtatus of abbreviatus. 

In de Middeleeuwen werd in het algemeen geen gebruik meer gemaakt van 
Aristoteles' onderscheid in soorten redeneringen op basis van verschillen in 
mate van zekerheid. Er werd maar één type redeneringen onderscheiden: die 
waarop de regels van logica van toepassing zijn, de syllogismen. Deze betekenis 
correspondeert met de apodictische syllogismen die Aristoteles onderscheidt. 
Dialectische of retorische syllogismen werden niet onderscheiden. Het enige 
verschil tussen een (volledig) categorisch syllogisme en een enthymeem was nu 
een verschil in de wijze van presentatie, en niet meer een verschil in argumen
tatieve kracht. 

In de Middeleeuwen veranderde ook de opvatting over de vraag welk onder
deel van de redenering in een enthymeem verzwegen is. In de Griekse en 
Romeinse tijd was de opvatting dat in een enthymeem een van de premissen of 
de conclusie verzwegen kan zijn. Aristoteles' voorbeelden geven aan dat het 
vaak de major-achtige premisse is die verzwegen blijft, maar dat hoeft niet. 
Quintilianus en Isidorus van Sevilla zeggen dat in een enthymeem altijd onder
delen van de redenering verzwegen zijn en geven voorbeelden waarin de conclu
sie of een premisse is verzwegen. In de Middeleeuwen was de heersende 
opvatting echter dat in een enthymeem alleen maar een van de premissen 
verzwegen mag zijn. Deze opvatting wordt onder meer verwoord door Petrus 
Hispanus (1), Zabarella (1594: 169) en Krug (1819: 93, 285 e.V.). De verzwegen 
premisse kan de major- of de minorpremisse zijn. 

O o k na de Middeleeuwen blijft de definitie van de Middeleeuwse logici de 
gangbare definitie van het enthymeem. In schoolboeken over logica wordt het 
enthymeem bijvoorbeeld vaak behandeld als een 'verstopt' syllogisme (crypticus), 
onder andere bij Dieterich in zijn Institutw Dialectica (11,22) uit 1609 en in 
Jungius' Logica Hamburgensis uit 1638 (1,111,16). Deze opvatting van het 
enthymeem is ook te vinden bij Kant (1902: 16,752; 9,131). In Krug (1819: 93-
100, 285-341) wordt het onderscheid geïntroduceerd tussen zogenaamde enthy-
memen van de eerste orde, waarin de majorpremisse verzwegen is, en enthyme-
men van de tweede orde, waarin de minorpremisse impliciet is gelaten. 
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Incidenteel is er in de eeuwen na de Middeleeuwen wel oog voor de 
retorische aspecten van het enthymeem, bijvoorbeeld in de Renaissance bij de 
humanisten, die teruggrepen op de klassieken. Zabarella zegt dat een spreker 
door een enthymeem te gebruiken de luisteraar eer bewijst, omdat de spreker 
in een enthymeem aanneemt dat de luisteraar over bepaalde feiten en kennis van 
zaken beschikt (1597:11,17,88 c-e). Een ander voorbeeld is Schopenhauer, die in 
zijn Berlijnse lezing schrijvers als Tacitus en Dante roemt, omdat hun werken 
door het gebruik van enthymemen onderhoudend en veel minder saai zijn dan 
werken van schrijvers die alles expliciet proberen te zeggen. De humanistische 
auteurs refereren niet expliciet aan Aristoteles: uit zijn werk waren in de 
Middeleeuwen vooral de logische aspecten overgenomen en de humanisten 
vonden deze te star en te formeel. 

De definitie dat een enthymeem een syllogisme is waarin een premisse is 
verzwegen, is ook tegenwoordig nog gangbaar onder logici. Zomaar een 
voorbeeld is De Jongs Formele logika. Een Inleiding (1988): er wordt op gewezen 
dat alledaagse argumentatie vaak wordt geuit in de vorm van enthymemen, 
maar de reconstructie van de redenering gebeurt met behulp van logische 
redeneervormen: 

Overwegingen die voor de logische geldigheid van een redenering van wezenlijk 

belang zijn, zijn kennelijk soms te vanzelfsprekend om afzonderlijk te worden 

uitgesproken. (...) Zo ook bedient de mens zich van allerlei min of meer vage 

veronderstellingen die hij dikwijls niet expliciteert. (...) Voor zover dergelijke 

veronderstellingen van belang zijn voor de logische geldigheid van een argumenta

tie spreken we van verzwegen premissen. Redeneringen waarin één of meer 

premissen worden verzwegen heten enthymemen. De deduktieve rekonstruktie van 

een redenering geschiedt echter steeds met oog op de subsumptie onder een aan 

een bepaald logisch systeem gebonden redeneervorm. (De Jong 1988: 28-29) 

Ook de Concise Oxford Dictionary (1986) noemt de logische opvatting: 

Enthymeme (Logic). Syllogism in which one premiss is not explicitly stated. 

Kenmerkend voor deze opvatting is dat er wel oog is voor het pragmatische 
aspect van enthymemen (men constateert dat taalgebruikers delen van de 
argumentatie impliciet laten), zonder dat hiermee iets wordt gedaan: recon
structie vindt alleen plaats op het logische niveau. 

2.5 De moderne argumentatietheoretische en retorische 
opvatting 

Ook de niet-logische, meer pragmatische betekenisaspecten die het enthymeem 
in de loop der tijd heeft gehad, zijn bij moderne auteurs te vinden. Dat geldt 
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bijvoorbeeld voor Toulmin en de informele logici, die als uitgangspunt hebben 
alledaagse argumentatie vanuit een niet-formeel-logisch kader te bestuderen. O o k 
is er aandacht voor de pragmatische aspecten van het enthymeem in argumenta
tietheorieën als de pragma-dialectiek, waarin logische en pragmatische inzichten 
worden gecombineerd. Deze benaderingen worden in latere hoofdstukken 
besproken. 

In moderne retorische benaderingen zijn ook veel van de pragmatische 
betekenisaspecten van het enthymeem terug te vinden. In moderne retorica
handboeken worden enthymemen vaak vanuit de sofistische opvatting belicht: 
enthymemen zijn argumentaties die berusten op een tegenspraak of tegenstel
ling. Soms wordt ook gerefereerd aan de definitie van Aristoteles (en Quintilia-
nus) dat een enthymeem uit een kernspreuk kan bestaan, al dan niet met 
ondersteuning. Het betekeniselement van de verzwegen onderdelen in 
enthymemen staat veel minder op de voorgrond dan in de werken van logici 
en argumentatietheoretici; soms wordt het door de moderne retorici niet eens 
expliciet genoemd. In het onderstaande citaat zegt de retoricus Nash (1989) dat 
een enthymeem vaak bestaat uit een kernspreuk met een ondersteuning. Ook 
noemt hij als kenmerk dat een enthymeem een redenering is op basis van een 
tegenspraak of tegenstelling. Hij spreekt echter niet expliciet over verzwegen 
onderdelen en benadrukt zelfs dat de vorm niet bepalend is voor een enthy-

The Enthymeme is a form of thought (etymologically the word means 'consi

deration') rather than a form of composition, and hence does not require a 

particular linguistic frame. A common representation, however, consists of a 

maxim (in Greek gnome: the sententia of the Roman and medieval), from which 

the syllogistic argument is drawn. (Nash 1989: 206) 

Uit Nash' opmerkingen bij een voorbeeld blijkt dat hij de sofistische opvatting 
heeft dat een enthymeem is gebaseerd op tegenspraken. Hij zegt opnieuw niets 
over verzwegen onderdelen: 

(...) all the earmarks of the Enthymeme: the opening proposition, the syllogistic 

statement of contraries or incompatibles (here 'how the buyer sees it' - 'how the 

seller sees it'), the conclusion which is in effect a reformulation of the opening 

proposition. (Nash 1989: 210) 

In de moderne retorische beschrijvingen van het enthymeem staat vooral de 
manier waarop de spreker zijn expliciete uitingen afstemt op het publiek 
centraal. Logische aspecten worden in deze moderne retorische opvatting buiten 
beschouwing gelaten. Bitzers (1959) zogenoemde generatieve retorica, die op de 
moderne retorische benadering van het enthymeem grote invloed heeft gehad, 
sluit hierbij aan. 'Generatief' houdt in dat een redenaar volgens Bitzer alleen 
argumenten moet hanteren die het publiek ook zelf zou geven als het volgens 
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een vraag-antwoordstrategie te werk zou gaan. Argumentaties die op die manier 
tot stand komen, noemt hij enthymemen.18 Bitzers opvattingen zijn onder 
andere verder uitgewerkt door Farrell (1976) in een essay over enthymemen en 
sociale kennis. Het generatieve aspect van enthymemen wordt ook benadrukt 
in de volgende omschrijving van de gespreksanalytici Jackson en Jacobs: 

Enthymemes are arguments in which the support is matched to the questions and 

objections of the recipient. (Jackson en Jacobs 1980: 262) 

In moderne boeken over logica, argumentatietheorie en retorica zijn alle ver
schillende kenmerken en definities van het enthymeem te vinden. Soms zijn er 
alleen accentverschillen tussen de definities, soms hebben definities een geheel 
verschillende inhoud. Alle definities zijn te herleiden tot vijf hoofdopvattingen 
over het enthymeem die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Sommige moderne 
definities zijn identiek met een van deze opvattingen; in andere definities zijn 
aspecten van verschillende opvattingen over het enthymeem met elkaar 
gecombineerd. 

Overzicht van de verschillende betekenissen van de term 'enthymeem' 

Sofistische opvatting (vierde eeuw vC) 

Een enthymeem is een argumentatie of redenering geuit in een situatie waarin er 

voor beide kanten iets te zeggen valt en dus een afweging moet worden gemaakt 

(bijvoorbeeld in de rechtszaal). Het enthymeem berust op het aanwijzen van 

tegenspraken of tegenstellingen. 

Aristotelische opvatting (vierde eeuw vC) 

Een enthymeem is een retorische redenering, gericht op het bereiken van 

aanvaardbaarheid voor het beoogde publiek. De premissen bevatten geen 

noodzakelijke waarheden en vaak is een onderdeel verzwegen. Een variant van het 

enthymeem is de gnome (Latijn: sententia), al dan niet met ondersteuning. 

Opvatting volgens Boethius (vijfde eeuw nC) 

Een enthymeem is een incompleet syllogisme waarin een premisse of de conclusie 

onuitgedrukt is gebleven vanwege de bekendheid ervan of omwille van de 

kortheid. 

Logische opvatting (Middeleeuwen tot heden) 

Een enthymeem is een incompleet (categorisch) syllogisme waarin een premisse 

onuitgedrukt is gebleven. Deze premisse moet worden toegevoegd om de redene

ring logisch geldig te maken. 
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Argumentatietheoietische opvatting (modern) 

Een enthymeem is een argumentatie waarin de spreker om pragmatische redenen 

bepaalde onderdelen impliciet heeft gelaten, wat betekent dat op het logische 

niveau het ontbrekende onderdeel moet worden toegevoegd om de onderliggende 

redenering geldig te maken, terwijl op het pragmatische niveau zichtbaar moet 

worden gemaakt op welke precieze aanname de argumentatie berust. 

Retorische opvatting (modern) 

Een enthymeem is een argumentatie die is afgestemd op de eventuele vragen en 

bezwaren van het publiek. 

2.6 Conclusie 

In de sofistische traditie waren enthymemen argumentaties in een context 
waarin zekere uitspraken niet goed mogelijk zijn. In dergelijke argumentaties 
werden afwegingen gemaakt of tegenstellingen tegenover elkaar gezet om tot 
een oordeel te komen. Dat onderdelen verzwegen kunnen zijn, wordt in de 
sofistische opvatting niet als een kenmerk van enthymemen beschouwd. 
Aristoteles noemt wel expliciet als kenmerk van een enthymeem dat vaak een 
onderdeel, bijvoorbeeld een premisse, onuitgedrukt blijft. Tegelijkertijd maken 
sommige auteurs uit zijn behandeling van enthymemen (terecht of onterecht) 
op dat enthymemen reconstrueerbaar zijn tot categorische syllogismen (aristote
lisch) of in ieder geval tot deductief geldige redeneringen (stoïsch). Het is dan 
de onuitgedrukte premisse die moet worden toegevoegd om de geldigheid zicht
baar te maken en te kunnen beoordelen. 

Het is mogelijk dat om deze reden in moderne retorische benaderingen, 
zoals die van Nash en Jacobs en Jackson, in verband met het enthymeem 
meestal niet wordt gesproken over verzwegen onderdelen. De retorische 
benaderingen zijn gericht op alledaagse argumentatie vanuit een niet-logisch 
perspectief. De aristotelische opvatting (inclusief het idee dat in een enthymeem 
een premisse verzwegen is) wordt vaak gelijkgesteld aan de logische opvatting 
en die is voor retorici niet interessant. Maar ook moderne auteurs die wel 
logisch georiënteerd zijn, vinden niet allemaal dat in een enthymeem per 
definitie een uitspraak verzwegen is (Burnyeat 1994, 1996; Sprute 1982). Deze 
auteurs maken namelijk een onderscheid tussen redeneringen waarin het gaat 
om zekerheid en redeneringen waarin het gaat om waarschijnlijkheid. (In feite 
betreft het hier weer het verschil tussen Aristoteles' apodictische en retorische 
redeneringen.) In het eerste geval zijn formeel-logische reconstructies en 
beoordelingen aan de orde, maar in het tweede geval niet. Enthymemen gaan 
over niet-zekerheden en daarom zijn volgens deze auteurs toevoegingen van een 
verzwegen argument bij enthymemen (argumentaties over niet-zekerheden) niet 
per definitie nodig. 



2 * De geschiedenis van het enthymeem [33] 

De vraag die zowel de moderne retorische benaderingen als de genoemde 
logische benaderingen open laten, is hoe enthymemen (hier opgevat als 
'alledaagse argumentaties waarin een argument onuitgedrukt is gebleven') 
kunnen worden beoordeeld als formeel-logische afleidingsregels niet aan de orde 
zijn: een duidelijk alternatief is er niet. De oplossing die Braet (1997) voorstelt, 
maar die ook het uitgangspunt is in de pragma-dialectiek, is dat een onderscheid 
moet worden gemaakt tussen een pragmatisch niveau en een logisch niveau. 

Aristoteles' observatie dat in alledaagse argumentatie onderdelen verzwegen 
blijven, is waardevol. Het lijkt moeilijk te bestrijden dat sprekers, afhankelijk 
van het publiek, bepaalde argumentatieve onderdelen wel en andere niet 
impliciet laten. Dit pragmatische niveau kan niet buiten beschouwing blijven 
in de studie van alledaagse argumentatie. Onderdeel van een argumentatietheorie 
moet daarom zijn dat een systematische methode beschikbaar is voor het 
formuleren van verzwegen argumenten. Logische inzichten en formeel-logische 
structuren kunnen van nut zijn bij het expliciteren van wat verzwegen is geble
ven. Aan de andere kant is het onverstandig de analyse van alledaagse argu
mentatie geheel op te hangen aan logica en formeel-logische structuren op grond 
van het gegeven dat soms onderdelen verzwegen blijven: dit leidt tot verwaarlo
zing van het pragmatische niveau. De volgende definitie van het enthymeem 
van George kan dit illustreren: 

We define an enthymeme to be an argument in which neither the set v of 

variables, nor the set c of real constants is empty. We hold, in other words, that 

an argument is enthymematic if merely a proper subset of extralogical elements 

in the argument is considered variable. (George 1983: 312) 

Hoewel George refereert aan 'extralogical elements' is het lastig te zien hoe zijn 
definitie van het enthymeem verband houdt met het pragmatische verschijnsel 
dat taalgebruikers soms delen van hun argumentatie impliciet laten. Dit leidt tot 
de conclusie dat het inderdaad zinvol is, zoals Braet stelt en zoals in de pragma-
dialectiek uitgangspunt is, in een argumentatietheorie een pragmatisch niveau 
en een logisch niveau te onderscheiden als het gaat om argumentaties met een 
verzwegen argument. O p het pragmatische niveau wordt bepaald wat precies 
verzwegen blijft. Als iets verzwegen is gebleven, betekent dit dat op het logische 
niveau een premisse moet worden toegevoegd. Logisch gezien is alleen vereist 
dat de toe te voegen premisse de redenering formeel-logisch geldig maakt; 
pragmatisch gezien is noodzakelijk dat de toe te voegen uitspraak ook laat zien 
op basis van welke precieze aanname het argument tot het standpunt leidt. 





3 De warrant in het Toulmin-model als 
verzwegen argument 

3.1 Het Toulmin-model 

In The uses of argument (1958; hier wordt de ongewijzigde herdruk uit 1993 
gebruikt) presenteert Toulmin een model waarmee alledaagse argumentatie kan 
worden weergegeven. Het model bevat drie basiselementen: een claim, een 
datum en een warrant. De warrant kan worden ondersteund door een backing 
(1993: 97-113). Toulmin stelt dat claim en datum altijd expliciet aanwezig 
moeten zijn, omdat volgens hem anders geen sprake is van een redenering.19 

De warrant is impliciet, de backing kan impliciet zijn, zegt hij: 

Data of some kind must be produced, if there is to be an argument at all: a bare 

conclusion, without any data produced in its support, is no argument. But the 

backing of the warrants we invoke need not be made explicit. (Toulmin 1993: 106) 

(...) data are appealed to explicitly, warrants implicitly. (Toulmin 1993: 100) 

Toulmin heeft zijn model in eerste instantie niet bedoeld als analysemodel.20 

Hij werkte in het model een alternatieve opvatting van geldigheid uit. De 
geldigheidsopvatting van de formele logica gaat er zijns inziens ten onrechte 
vanuit dat redeneringen kunnen worden beoordeeld met vaste, universele 
normen. Volgens Toulmin zijn de normen afhankelijk van het onderwerp (hij 
noemt dit 'veldafhankelijkheid'). Toulmins algemene betoog tegen de logica 
kreeg, zeker aanvankelijk, weinig instemming.21 Voor zijn model bestond meer 
belangstelling, met name onder retorici en argumentatietheoretici.22 In veel 
leerboeken en publicaties is het Toulmin-model in de een of andere variant 
terug te vinden. Het wordt gebruikt om studenten te trainen in het analyseren, 
beoordelen en produceren van argumentatie.23 

Bij toepassing van het Toulmin-model in de praktijk is naar voren gekomen 
dat verschillende aspecten van het model problematisch zijn. Een van de 
problemen waarop in kritische besprekingen van het Toulmin-model wordt 
gewezen, is dat het concept van warrant niet zonder meer bruikbaar is. Als 
oorzaak daarvan wordt genoemd dat de warrant niet goed van de data en van 
de backing kan worden onderscheiden.24 

3.1.1 Het onderscheid tussen warrant en datum 

Toulmin omschrijft de data (D) als de feiten of de gronden die worden 
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aangevoerd ter ondersteuning van de claim (C). De data zijn de uitspraken die 
worden gedaan in antwoord op de vraag waarop de claim is gebaseerd: 'What 
have you got to go on?'. Data worden in het model weergegeven in de vorm 
van proposities, bijvoorbeeld 'Petersen is a Swede', 'Harry was born in Bermu
da' en 'Jack is club-footed' (1993: 97). 

De warrant (W) omschrijft Toulmin als de uitspraak die wordt gegeven in 
antwoord op de vraag hoe je van de data op de claim komt: 'How do you get 
there?'. Dat bepaalde data tot een bepaalde claim leiden, betekent volgens 
Toulmin dat er een stap wordt gezet: 

(...) the question may now be (...) 'How do you get there?'. To present a particular 

set of data as the basis for some specified conclusion commits us to a certain step; 

and the question is now one about the nature and justification of this step. 

Supposing we encounter this fresh challenge, we must bring forward not 

further data, (...), but propositions of a rather different kind: rules, principles, 

inference-licences or what you will, instead of additional items of information. (...) 

Propositions of this kind I shall call warrants. (Toulmin 1993: 98) 

Warrants zijn dus net als de data ook proposities, maar van een ander soort: het 
zijn afleidingsregels en gevolgtrekkingsprincipes (1993: 100).25 Warrants kunnen 
volgens Toulmin gewoonlijk kortweg worden weergegeven als 'If D, then C'. 
In meer uitgebreide en expliciete vorm kunnen ze als volgt worden verwoord: 

(...) for candour's sake, they can profitably be expanded, and made more explicit: 

'Data such as D entitle one to draw conclusions, or make claims, such as C', or 

alternatively 'Given data D, one may take it that C'. (Toulmin 1993: 98) 

Schematisch weergegeven ziet toepassing van Toulmins basismodel op zijn 
bekende voorbeeld over Harry uit Bermuda er als volgt uit (1993: 99): 

D C 
Harry was born So, Harry is a 
in Bermuda British subject 

since 

W 
A man born in Bermuda 
will be a British subject 

Het onderscheid tussen data en warrant is voor Toulmin verbonden met zijn 
streven een alternatief te bieden voor het model van het traditionele deductieve 
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syllogisme. Dit model doet volgens hem geen recht aan de verschillende 
functionele onderscheidingen die nodig zijn om een redenering goed te 
beschrijven (1993: 113-114). Binnen het concept van syllogisme wordt alleen een 
verschil gemaakt tussen de conclusie aan de ene kant en de premissen aan de 
andere kant, maar de premissen die traditioneel de major- en minorpremisse 
worden genoemd, zijn volgens Toulmin uitspraken met elk een eigen functie 
in de redenering: 

A 'singular premiss' expresses a piece of information from which we are drawing 
a conclusion, a 'universal premiss' now expresses, not a piece of information at all, 
but a guarantee in accordance with which we can safely take the step from our 
datum to our conclusion. (...) the two-fold distinction between 'premisses' and 
'conclusion' appears insufficiently complex. (Toulmin 1993: 114) 

In de praktijk van het analyseren is het verschil tussen data en warrant echter 
niet altijd eenvoudig te maken. Toulmin geeft dit probleem zelf al aan als hij 
opmerkt dat het verschil tussen de twee vragen 'What have you got to go on?' 
en 'How do you get there?' niet altijd zonneklaar is. De vragen kunnen in 
bepaalde contexten bijvoorbeeld hetzelfde betekenen: 

The question will at once be asked, how absolute is this distinction between data, 
on the one hand, and warrants, on the other. Will it always be clear whether a 
man who challenges an assertion is calling for the production of his adversary's 
data, or for the warrants authorising his steps? Can one, in other words, draw any 
sharp distinction between the force of the questions, 'What have you got to go 
on?' and 'How do you get there?'? By grammatical tests alone, the distinction may 
appear far from absolute, and the same English sentence may serve a double functi
on (...). (Toulmin 1993: 99) 

Toch meent Toulmin dat het in ieder geval in sommige situaties mogelijk is een 
duidelijk verschil te maken tussen twee verschillende 'logische functies' die een 
ondersteunende uitspraak kan hebben: 

At any rate we shall find it possible in some situations to distinguish clearly two 
different logical functions; and the nature of this distinction is hinted at if one 
contrasts the two sentences, 'Whenever A, one has found that B' and 'Whenever 
A, one may take it that B'. (Toulmin 1993: 99) 

Manicas (1966) betoogt dat het onderscheid tussen data en warrant ook in 
Toulmins eigen analyses van voorbeelden niet helder is. Hij laat zien dat de uit
spraak die Toulmin aanmerkt als de data ( 'Harry was born in Bermuda') ook 
kan worden opgevat als de warrant ('A man born in Bermuda will be a British 
subject') en andersom. Beide uitspraken kunnen namelijk worden geïnterpre
teerd als 'It has been found that ...' en ook als 'It may be taken that ...'. Van 
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Eemeren en Grootendorst (1978: 237) betogen iets vergelijkbaars: zij laten aan 
de hand van hetzelfde voorbeeld zien dat de data en de claim beide het 
antwoord kunnen vormen op de vragen: 'What have you got to go on?' en 
'How do you get there?'. Dit betekent dat een grammaticaal criterium, dat wil 
zeggen de uiterlijke vorm en letterlijke presentatie van de uitspraak, geen 
uitkomst biedt. 

Hample (1977: 4) brengt naar voren dat Toulmin weliswaar aangeeft dat een 
grammaticaal criterium voor het onderscheid tussen data en warrant niet 
afdoende is en dat het gaat om een functionele onderscheiding, maar dat 
Toulmin niet vertelt met behulp van welke criteria dit functionele onderscheid 
dan wel kan worden gemaakt. Volgens Hample helpt het daarbij niet te stellen 
dat de data de uitspraken zijn die worden gedaan ter ondersteuning van de 
claim, omdat hetzelfde kan worden gezegd van de warrant. 

Ook Toulmins stelling dat data over feiten gaan, terwijl warrants aflei
dingsregels en gevolgtrekkingsprincipes zijn en dus waarschijnlijk geen feiten, 
is volgens Hample (1977: 5) onvoldoende om het onderscheid in de praktijk te 
kunnen maken. 'Verifieerbaarheid' is een voor de hand liggend criterium voor 
het onderscheid (feiten kunnen empirisch worden geverifieerd en afleidingsregels 
niet), maar dit criterium biedt geen oplossing, betoogt Hample. De warrant 
geeft een algemene regelmatigheid aan, die net als de data, door middel van 
empirische observatie tot stand kan komen (Toulmin 1993: 121-122, 135-136). 
Zijn conclusie is dat het erg moeilijk is in de praktijk uitspraken te identificeren 
als data of warrant, vooral in het geval van enthymemen: 

The conclusion I draw from all this is that, except for the case of someone who 

actually says 'I have found that ...' and 'We may take it that ...', distinguishing 

between warrant and data is a hopeless task. The effort would be particulary 

frustrating if the critic were dealing with enthymemes. (Hample 1977: 4) 

Dat Toulmin een onderscheid maakt tussen data en warrant, is te verklaren uit 
de manier waarop hij bij het opzetten van zijn model te werk is gegaan (1993: 
15-16; 95). Het model is gebaseerd op de gang van zaken in een juridische proce
dure; het is een procedureel model. In de context van een juridische procedure 
is het onderscheid tussen data en de warrant wel te maken. In een juridische 
procedure is vastgelegd op welke manier de bewijsvoering moet verlopen: eerst 
moet worden aangegeven wat het geëiste is en vervolgens op welke feiten de eis 
is gebaseerd. Als de feiten zijn komen vast te staan (iets wat Toulmin in zijn 
model vooronderstelt), moet vervolgens worden vastgesteld op grond van welke 
algemeen geldende rechtsregel de feiten tot het geëiste leiden. De feiten zijn 
Toulmins data; de rechtsregel waarop de stap van feiten naar het geëiste wordt 
gebaseerd, is de warrant. Toulmins beschrijving van vorm en functie van data 
en warrant komt ook overeen met de vorm en functie van juridische feiten ('De 
verdachte is Nederlands staatsburger') en rechtsregels ('Indien een verdachte ten 
tijde van het plegen van het misdrijf ouder is dan 16 jaar, dan kan aan hem de 
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straf "hechtenis" worden opgelegd'). 
Toulmins onderscheid tussen data en warrant berust op het feit dat in het 

recht is vastgelegd in welke volgorde de stappen in het bewijsvoeringsproces 
moeten worden gezet en dat alle stappen expliciet moeten zijn. De context stelt 
hier beperkingen aan wat de partijen naar voren mogen brengen en aan de wijze 
waarop dat gebeurt. Het onderscheid tussen data en warrant is problematisch 
in onbepaalde contexten of contexten die minder bepaald zijn dan de juridische 
procedure. In die contexten ligt de volgorde waarin de argumentatieve stappen 
worden gezet meestal niet vast en worden argumentatieve stappen vaak impli
ciet gelaten. Contextuele factoren bepalen dan wat wel en niet impliciet 
blijft.26 Cowan (1964) zegt hierover in kritiek op Toulmin: 

(...) data are appealed to explicitly, warrants implicitly. But surely in both cases it 

is rather a matter of what information we believe our respondents to have or 

need. (Cowan 1964: 30) 

In Toulmins voorbeelden zijn alle onderdelen expliciet aanwezig en daardoor 
komen de interpretatieproblemen met data en warrants niet aan het licht.27 

Het is duidelijk dat Toulmin zijn model wel van toepassing acht in andere 
contexten dan het recht. De meeste voorbeelden die hij behandelt, zijn immers 
niet-juridisch. Verder valt op dat hij stelt dat warrants vaak impliciet zijn, 
terwijl warrants in een juridische procedure juist per definitie expliciet zijn. 
Ook hieruit blijkt dat hij niet alleen de juridische context op het oog heeft. In 
niet-juridische contexten is eerder regel dan uitzondering dat uitspraken impli
ciet zijn. Dit heeft consequenties voor de bruikbaarheid van het functionele 
onderscheid tussen data en warrant dat Toulmin beschrijft. Buiten de 
geïnstitutionaliseerde context van het recht is het onderscheid vaak moeilijk te 
maken. Dit is een probleem als het model wordt gebruikt voor de analyse van 
argumentatie in de praktijk. 

3.1.2 Het onderscheid tussen warrant en backing 

O o k de backing is vaak impliciet, zegt Toulmin. De backing is het antwoord op 
de kritische vraag waarom de warrant in algemene zin gelding heeft: 

(...) we may be asked why in general this warrant should be accepted as having 

authority. (...) Standing behind our warrants (...) there will normally be other 

assurances, without which the warrants themselves would possess neither authority 

nor currency - these other things we may refer to as the backing (B) of the 

warrants. (Toulmin 1993: 103) 

In het 'Harry was born in Bermuda'-voorbeeld ziet de backing bij de warrant 
er als volgt uit (1993: 105): 
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D C 
Harry was born ^ So, Harry is a 
in Bermuda i British subject 

since 

W 
A man born in Bermuda 
will generally be a British subject 

B 
On account of 

The following statutes and 
other legal provisions (...) 

In de backing, stelt Toulmin, komt de veldafhankelijkheid van beoordelingsnor
men naar voren. Volgens hem is de vorm van een redenering, die wordt 
weergegeven in de warrant, veldonafhankelijk, maar de backing is wel veldafhan
kelijk: 

The form of argument we employ in different fields need not vary much as 

between fields. 'A whale will be a mammal', 'A Bermudan will be a Briton', 'A 

Saudi Arabian will be a Muslim': here are three different warrants to which we 

might appeal in the course of a practical argument, each of which can justify the 

same straightforward step from a datum to a conclusion. (...) But the moment we 

start asking about the backing which a warrant relies on in each field, great 

differences begin to appear: the kind of backing we must point to if we are to esta

blish its authority will change greatly as we move from one field to another. 'A 

whale will be (i.e. is classifiable as) a mammal', 'A Bermudan will be {in the eyes of 

the law) a Briton', 'A Saudi Arabian will be {found to be) a Muslim' - the words 

in parentheses indicate what these differences are. (Toulmin 1993: 104) 

Backings zijn dan ook een ander soort uitspraken dan warrants. Warrants zijn 
hypothetische uitspraken die een brug vormen tussen claim en datum, terwijl 
de backing ook kan worden geformuleerd als een feitelijke uitspraak: 

(...) statements of warrants (...) are hypothetical, bridge-like statements, but the 

backing for warrants can be expressed in the form of categorical statements of fact 

quite as well as can the data appealed to in direct support of our conclusions. 

(Toulmin 1993: 105) 
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Zolang de uitspraken die worden gedaan dit verschil in functie reflecteren, 
kunnen warrant en backing volgens Toulmin goed worden onderscheiden. 
Alleen als de gekozen uitdrukkingsvorm het verschil verhult, kan er verwarring 
optreden: 

So long as our statements reflect these functional differences explicitly, there is no 

danger of confusing the backing (B) for a warrant itself (W): such confusions arise 

only when these differences are disguised by our forms of expression. (Toulmin 

1993: 105) 

In het 'Harry was born in Bermuda'-voorbeeld is het onderscheid tussen backing 
en warrant niet problematisch, zegt Toulmin. Als wordt nagegaan of de backing 
inhoudelijk juist is, dan is het resultaat een directe feitelijke uitspraak, i.e. dat 
daadwerkelijk in een afgekondigde rechtsregel is bepaald dat iemand die geboren 
is op Bermuda in het algemeen de Britse nationaliteit heeft. Maar de warrant is 
'logisch' van een geheel andere aard: 

(...) the warrant which we apply in virtue of the statute containing this provision 

is logically of a very different character -'Ifz man was born in a British colony, 

he may be presumed to be British'. (...) the explicit statement of the warrant (...) is 

a general moral of a practical character (...). (Toulmin 1993: 106) 

Volgens Toulmin is het belangrijk een verschil te maken tussen warrant en 
backing. Het traditionele concept van major-premisse is ambigu, meent hij: de 
major-achtige uitspraak 'Scarcely any Swedes are Roman Catholics' kan zowel 
een warrant als een backing zijn. Opgevat als een warrant, moet de uitspraak 
worden gelezen als: 'A Swede can be taken almost certainly not to be a Roman 
Catholic', een algemene uitspraak die 'bridge-like' is (1993: 109). Wordt de 
uitspraak daarentegen gezien als een backing, dan moet onder de uitspraak 
worden verstaan: 'The proportion of Swedes who are Roman Catholics is less 
than two percent', een feitelijke uitspraak, die kan worden geverifieerd (1993: 
109). De term 'major-premisse' verhult het verschil in praktische functie, zegt 
Toulmin: 

The customary form of expression will tend in either case to conceal from us the 

distinction between an inference-warrant and its backing. (...) A crucial difference 

in practical function can in this way pass unmarked and unnoticed. (Toulmin 

1993: 111) 

Toulmin meent dat het verschil tussen warrant en backing vooral om 'filoso
fische redenen' moet worden gemaakt: 
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The form of the statement 'All A's are B's' is as it stands deceptively simple: it 
may have in use both the force of a warrant and the factual content of its backing, 
two aspects which we can bring out by expanding it in different ways. Sometimes 
it may be used, standing alone, in only one of these two ways at once; but often 
enough, especially in arguments, we make the single statement do both jobs at 
once and gloss over, for brevity's sake, the transition from backing to warrant -
from the factual information we are presupposing to the inference-licence which 
that justifies in employing. The practical economy of this habit may be obvious; 
but for philosophical purposes it leaves the effective structure of our arguments 
insufficiently candid. (Toulmin 1993: 112) 

Hample (1977) betoogt dat ook het onderscheid tussen warrant en backing, net 
als dat tussen warrant en data, niet kan worden gebaseerd op een grammaticaal 
verschil tussen de twee vermeende functies van warrant en backing, zoals 
Toulmin doet: 

(...) is it fair for Toulmin to rely on a grammatical distinction between these two 
functions? (...) Since we have already quoted Toulmin expressing the concern that 
grammatical patterns may sometimes disguise warrant en backing, it seems clear 
that we should regard as merely a happy accident the fact that Toulmin the stylist 
has managed to find two sentence patterns that, if used in the argument, clearly 
distinguish warrant and backing. Insofar as a reliably-discernible difference exists, 
it must be a functional, not a grammatical one. (Hample 1977: 3) 

Welk functioned onderscheid heeft Toulmin dan op het oog met de warrant 
en backing} Sommige auteurs concluderen op grond van Toulmins eigen 
beschrijving van backings dat zo'n functioned onderscheid niet kan worden ge
maakt. Castaneda (1960: 285) bijvoorbeeld betoogt dit als volgt. Toulmin stelt 
dat in een redenering altijd een bepaalde warrant wordt gebruikt, want hij zegt: 

We cannot get from any set of data to a conclusion without some warrant. 
(Toulmin 1993: 128) 

Maar tegelijkertijd beschouwt Toulmin een redenering die alleen uit een datum 
(D), een backing (B) en een claim (C) bestaat niet als incompleet. De redenering 
van de vorm 'D, B, so C ' is volgens hem een 'alternatief' voor 'D, W, so C' 
(Toulmin 1993: 123). De consequentie daarvan is dat aan een redenering van de 
vorm van 'D, B, so C' dan ook geen warrant hoeft te worden toegevoegd. 
Warrant en backing hebben op die manier dezelfde functie. Ook Hample 
constateert dat de warrant en de backing afgaand op Toulmins beschrijving 
inwisselbaar zijn. Hij vindt het al met al zinloos vol te houden dat er een 
functioneel onderscheid tussen warrant en backing is:28 

The most reasonable conclusion to be drawn from those propositions is that 
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backing can serve the function of the warrant. Since the functions of backing and 

warrant thus overlap, and since grammatical structure will offer no consistently 

reliable hints to distinguish them (...), it seems pointless to insist that these are 

really two different things. (Hample 1977: 3) 

O o k Toulmins onderscheid tussen warrant en backing kan worden verklaard 
door te kijken naar de juridische procedure, Toulmins uitgangspunt. Daar geldt 
dat de rechtsregel die tot een bepaald vonnis leidt in de wet vermeld moet zijn: 
het is 'de bron'. In de argumentatie moeten de partijen de bron expliciet 
aangeven. De rechtsregel heeft de vorm van een voorwaardelijke uitspraak, net 
als Toulmins warrant. Het noemen van de bron heeft de vorm van een feitelijke 
uitspraak ('Dit staat vermeld in artikel 12 lid 2 van het Wetboek voor Straf
vordering'), net als Toulmins backing. Ook voor het onderscheid tussen warrant 
en backing geldt dus dat het binnen de geïnstitutionaliseerde context van het 
recht kan worden gemaakt. 

Maar buiten die context is het onderscheid moeilijker te maken. Het staat 
niet ter discussie dat warrants vaak nader worden ondersteund met andere 
uitspraken, maar wel of die ondersteunende uitspraken een andere vorm zouden 
hebben dan de warrants, zoals Toulmin beweert. Warrant-zchtige uitspraken 
kunnen immers worden ondersteund met allerlei soorten uitspraken, afhankelijk 
van het geval; niet alleen feitelijke uitspraken zoals Toulmin bedoelt, komen in 
aanmerking. Een eenvoudig voorbeeld kan dit illustreren: 

Al : Joop is autoritair, want hij is een jongen. 

BI: Wat heeft dat met elkaar te maken? 

A2: Jongens zijn autoritair. 

B2: Hoezo? 

A3: Mannen zijn in het algemeen autoritair. 

In Toulmins terminologie produceert A2 een warrant: een algemene regel die 
ook kan worden weergegeven in de vorm 'Als iemand een jongen is, dan is hij 
autoritair'. A3 geeft een verdere ondersteuning van deze uitspraak en dat zou 
in Toulmins visie dus de backing zijn. Maar ook de uitspraak in A3 kan worden 
weergegeven als een algemene regel, namelijk: 'Als iemand een man is, dan is 
hij autoritair'. Zowel A2 als A3 zijn gepresenteerd als feitelijke uitspraken (dus 
backing-achûg) en zowel A2 als A3 kunnen worden weergegeven in de vorm 
van algemene regels (dus warrant-achtïg). 

Misschien zou Toulmin in plaats van A3 een andere backing bij dit voor
beeld formuleren, bijvoorbeeld: 'Dit leert de ondervinding' of: 'Dit blijkt uit 
sociologisch onderzoek'. Zulke uitspraken kunnen inderdaad minder makkelijk 
worden weergegeven in de vorm van een algemene regel. In de praktijk van het 
argumenteren is het echter goed mogelijk dat de spreker volstaat met A2 en A3. 
Hij ondersteunt de warrant dan wel, maar niet met een uitspraak die voldoet 
aan Toulmins definitie van een backing. Toulmins beschrijving van warrants en 
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backings maakt het niet goed mogelijk een dergelijke situatie te beschrijven en 
te verklaren. 

3.1.3 De bruikbaarheid van Toulmins warrant 

Volgens critici is de warrant in Toulmins model onvoldoende uitgewerkt om 
toe te passen bij het analyseren van argumentatie (zie onder andere Van 
Eemeren en Grootendorst 1978: 239). Het probleem met het verschil tussen 
data en warrant is dat de algemene, verbindende uitspraak die Toulmin als de 
warrant aanmerkt, in een concreet geval net zo goed het expliciet geuite 
argument kan zijn. Dan is de vraag of de warrant nu opeens gelijk is aan de 
data; het is ook de vraag hoe kan worden achterhaald wat impliciet is als het 
niet de warrant is. Het verschil tussen backing en warrant is problematisch, 
omdat Toulmins definitie van deze twee concepten dermate vaag is dat een 
functioneel verschil niet is aangetoond. Daardoor kan een onderscheid tussen 
backing en warrant niet goed worden gemotiveerd. Een ander punt is dat in alle
daagse argumentatie vaak andere of complexere ondersteuningen worden 
gegeven bij warrants dan de backing die Toulmin beschrijft, zodat zijn 
beschrijving niet aansluit bij de werkelijkheid. Het Toulmin-model bevat geen 
concrete aanwijzingen voor het expliciet maken van impliciete onderdelen, als 
gevolg van het feit dat het model niet voor analysedoeleinden is opgezet.29 

Toulmin gaat uit van een bijzondere situatie, die van de juridische procedure, 
waarin alle onderdelen van de argumentatie expliciet zijn. De concepten van 
warrant en backing zijn problematisch zodra ze worden toegepast in situaties 
waarin dit niet het geval is. 

In verschillende publicaties is erop gewezen dat het Toulmin-model weinig 
nieuws bevat, omdat het op hetzelfde neerkomt als het syllogisme. Zo vertonen 
de warrant en het datum grote overeenkomsten met de traditionele concepten 
van major- en minor-premisse (terwijl Toulmin er juist op gericht was een 
functioneel onderscheid zichtbaar te maken). Over Toulmins voorbeelden van 
warrants merkt Johnson (1981b) op: 

If one looks carefully at the warrants Toulmin provides (...) one cannot help but 

be struck by the fact that 7 out of 10 of them (...) turn out to be the sort of "if 

... then" conditional proposition that a quasi-deductivist would supply as missing 

premises in reconstructing the argument using the traditional schema! (Johnson 

1981b: 24) 

3.2 Het Utrechtse Toulmin-model 

Door verschillende auteurs is geprobeerd de tekortkomingen van het Toulmin-
model te repareren en daarmee het model meer geschikt te maken voor de 
analyse en beoordeling van alledaagse argumentatie. In Nederland waren dat 
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vooral Drop, Schellens, Steehouder, Verhoeven en De Vries. Zij ontwikkelden 
in de jaren zeventig en tachtig een aangepaste versie van het Toulmin-model, die 
wel wordt aangeduid als het 'Utrechtse Toulmin-model' (Schellens 1979: 226).30 

Van het model wordt gebruik gemaakt in een aantal praktisch gerichte 
Nederlandse boeken, zoals Taalbeheersing van Drop en De Vries (1977; hier 
wordt de ongewijzigde herdruk uit 1981 gebruikt) en Argument en tegenargu
ment van Schellens en Verhoeven (1988). In verschillende artikelen is een 
theoretische verantwoording van het model gegeven (Steehouder 1976, Schellens 
1979 en Schellens en Verhoeven 1979). De aanpassingen in de Utrechtse versie 
van Toulmins model hangen samen met de hiervoor besproken theoretische en 
praktische problemen met de warrant.ix 

3.2.1 Het gebruik van formele logica 

In de opvatting van Drop, Schellens, Steehouder, Verhoeven en De Vries is het 
Toulmin-model goed te combineren met formele logica en het concept van 
logische geldigheid. In praktische publicaties van deze auteurs maakt formele 
logica onderdeel uit van de uitleg van het model, vooral als de warrant ter 
sprake komt. De manier waarop formele logica in het model wordt ingepast, 
verschilt echter. 

Schellens en Verhoeven (1979) geven het volgende algemene advies voor het 
expliciet maken van wat wordt genoemd 'de impliciet gebleven premisse in 
enthymema': 

Voeg aan de redenering een premisse toe die de redenering geldig maakt zonder 

de gegeven premisse(n) overbodig te maken.32 (Schellens en Verhoeven 1979: 7) 

In een noot melden zij: 

De 'impliciet gebleven premisse' vertoont nu grote overeenkomst met de 'warrant' 

in het model van Toulmin. (...)." (Schellens en Verhoeven 1979: 23) 

Er zijn meestal meerdere kandidaten die de redenering geldig maken en logische 
geldigheid is niet voldoende: wat de impliciete premisse is, hangt ook af van de 
vraag wat 'pragmatisch gezien het meest voor de hand liggend is', stellen 
Schellens en Verhoeven. Daarom kwalificeren zij het algemene advies: 

Voeg aan de redenering de in de context meest voor de hand liggende premisse toe 

die de redenering geldig maakt, zonder de gegeven premisse(n) overbodig te maken 

(cursivering SG). (Schellens en Verhoeven 1979: 8) 

In Drop en De Vries (1981) wordt de warrant beschreven als een 'geldige 
verbinding van datum naar claim', wat wordt uitgewerkt met formeel-logische 
concepten als hypothetische en categorische deductie en modus ponens en modus 
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tollens. De warrant wordt gelijkgesteld aan de major-premisse of 'als...dan'-
premisse. Een redenering met een impliciete warrant (of datum) heet, zo melden 
Drop en De Vries, in de syllogistische logica een 'enthymema' (1981: 88). 

In Schellens en Verhoeven (1988) wordt de warrant 'rechtvaardiging'. Zij 
geven de volgende omschrijving: 

(...) uitspraak in de als-dan-vorm die de stap van gegeven naar conclusie mogelijk 

maakt (cursivering SG). (Schellens en Verhoeven 1988: 29) 

Anders dan Drop en De Vries (1981) en Schellens en Verhoeven (1979) wordt 
in Schellens en Verhoeven (1988) het concept van de rechtvaardiging niet 
expliciet in verband gebracht met de logica; Schellens en Verhoeven bespreken 
de rechtvaardiging geheel in termen van het Toulmin-model. Wel behandelen 
zij in een apart hoofdstuk verderop in het boek ('Logische achtergronden'), de 
predikaat- en propositielogica. Ze besteden ook aandacht aan het verschil tussen 
logische connectoren en de tegenhangers van die connectoren in natuurlijke taal, 
wellicht om het verband tussen formele logica en alledaagse taal te laten zien. 

Het is niet duidelijk waarom Drop en De Vries en Schellens en Verhoeven 
formele logica opnemen in het Toulmin-model. Schellens (1979) reageert op de 
kritiek van logici op Toulmins visie op logische geldigheid,34 maar zegt alleen: 

Aangezien Toulmins model zich - tegen zijn pretenties in - laat rijmen met het 

begrip 'formele geldigheid', hoeft kritiek op Toulmins ideeën over geldigheid niet 

te leiden tot verwerping van zijn model als hulpmiddel bij de analyse van 

argumentatie. (Schellens 1979: 230) 

Maar hiermee is nog niet verklaard waarom het zinvol zou zijn formele logica 
tot onderdeel van het Toulmin-model te maken. 

Een vraag is hoe in het Utrechtse Toulmin-model formeel-logische concepten 
als modus ponens en modus tollens zich verhouden tot Toulmins warrant. De 
logica en de warrant worden in de verschillende publicaties telkens als aparte 
onderwerpen behandeld en het precieze verband tussen de warrant en de 
formeel-logische concepten wordt op verschillende manieren uitgelegd. In 
Schellens en Verhoeven (1979) bijvoorbeeld is de impliciet gebleven premisse 
geheel gedefinieerd in termen van logische geldigheid. Daarbij ontbreekt iedere 
verwijzing naar Toulmin, afgezien van de eerder geciteerde noot waarin 
Schellens en Verhoeven de opmerking maken dat de impliciet gebleven premisse 
'grote overeenkomst' vertoont met Toulmins warrant. Het accent in Schellens 
en Verhoeven (1979) ligt, ook als het gaat om de formulering van de warrant, 
bij de formele logica. 

Drop en De Vries (1981) behandelen formele logica en de warrant in één 
hoofdstuk, maar in aparte paragrafen. Eerst komt (kort) de logica aan bod en 
dan (veel uitgebreider) Toulmins omschrijvingen van de warrant. Drop en De 
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Vries gebruiken de formele logica vooral om de warrant als concept te 
introduceren en te definiëren: de warrant is de 'als-dan'-uitspraak in modus 
ponens en modus tollens. Als het gaat om de vraag hoe de warrant in de praktijk 
kan worden geformuleerd, laten zij formele logica buiten beschouwing en 
hanteren ze Toulmins concepten. 

In Schellens en Verhoeven (1988) wordt eerst de warrant in termen van het 
Toulmin-model behandeld en daarna wordt in een apart hoofdstuk ingegaan op 
formele logica, maar over het verband tussen deze twee hoofdstukken wordt in 
het boek niets gezegd. De volgorde van behandeling van warrant en logica (de 
warrant eerst en de logica daarna) en de hoofdstuktitel 'Logische achtergronden' 
impliceren dat bij Schellens en Verhoeven (1988), in tegenstelling tot bij 
Schellens en Verhoeven (1979), Toulmins warrant op de voorgrond staat en de 
logica op de achtergrond. 

Formele logica heeft in het Utrechtse Toulmin-model een plaats in de 
context van de uitleg over de warrant of rechtvaardiging. Maar wat de 
verhouding tussen formele logica en de warrant precies is, wordt niet duidelijk. 
Daarvoor is geen expliciete verantwoording gegeven en de verhouding wordt 
telkens anders gepresenteerd. Schellens en Verhoevens (1988) uitleg over het 
verschil in betekenis van connectoren in logica en in natuurlijke taal is mis
schien wel een poging een verband te leggen tussen formele logica enerzijds en 
alledaagse argumentatie anderzijds, maar daarmee is nog niet duidelijk welke rol 
formele logica in het Utrechtse Toulmin-model speelt. 

3.2.2 Het herkennen van warrant en datum 

In de uitwerking van het Utrechtse Toulmin-model is expliciet aandacht besteed 
aan het probleem dat datum en warrant in de praktijk lastig te onderscheiden 
zijn. Volgens Schellens (1979) is de oorzaak van dit probleem voor een deel dat 
Toulmins beschrijvingen van data en warrant niet consistent zijn. Bepaalde 
onderdelen van Toulmins uitleg over data en warrant staan op gespannen voet 
met elkaar: 

(...) 
3. Het datum bestaat uit feitelijke informatie; de warrant 'ui t een algemene 

hypothetische uitspraak van de vorm 'als D dan C', 'data zoals D geven ons 

het recht conclusies zoals C te trekken' of 'gegeven data zoals D mag men 

aannemen dat C het geval is'. 

4. O p het datum wordt expliciet een beroep gedaan; op de warrant impliciet. 

(Schellens 1979: 230) 

Terecht, zegt Schellens, is er in de literatuur op gewezen dat het mogelijk is dat 
juist de warrant expliciet is en het datum impliciet. Dus moet de definitie 
worden aangepast: 
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De conclusie moet zijn dat Toulmins karakterisering van datum en warrant knelt. 

Karakteristiek 3 of 4 zal moeten vallen. Ik kies voor de tweede mogelijkheid. 

(Schellens 1979: 231) 

In het Utrechtse Toulmin-model is implicietheid of explicietheid dan ook geen 
onderscheidingscriterium voor warrant en datum. 

O o k in praktische zin besteden de Utrechters aandacht aan de onderschei
dingsproblemen rond datum en warrant. Drop en De Vries (1981: 91) 
onderscheiden twee concrete analyseproblemen. In het eerste problematische 
geval is de warrant niet gepresenteerd in de 'als-dan'-vorm maar in een andere 
vorm. In het tweede problematische geval is er een uitspraak in de 'als-dan'-
vorm, maar is dat niet de warrant. Van het eerste geval, warrants die niet in 
'als-dan'-vorm worden gepresenteerd, geven Drop en De Vries de volgende 
voorbeelden: 

1. Als iemand docent is, dan is hij eigenwijs. 

2. Alle docenten zijn eigenwijs. 

3. Docenten zijn eigenwijs. 

4. Bij docenten hoort eigenwijsheid. 

5. Eigenwijsheid kenmerkt docenten. 

6. Heeft iemand wel eens een docent gezien die niet eigenwijs was? 

(Drop en De Vries 1981: 92) 

In dergelijke gevallen kan het lastig zijn, zo zeggen Drop en De Vries, de 
uitspraken als warrants te herkennen. Jammer genoeg geven Drop en De Vries 
niet aan waarom zij deze voorbeelden als warrants aanmerken: het zouden in 
een concreet geval immers net zo goed data kunnen zijn. 

Drop en De Vries geven van het tweede problematische geval, waarin de 'als-
dan'-uitspraak met de warrant is maar het datum, onder meer het volgende 
voorbeeld: 

Als Alabastine droogt, krimpt het niet, dus is het erg geschikt om scheuren te 

dichten. (Drop en De Vries 1981: 92) 

In deze redenering vervult de 'als-dan'-zin de functie van datum en niet die van 
warrant, stellen Drop en De Vries. Ook regelachtige uitspraken kunnen 
namelijk als datum of claim fungeren, geven zij aan. Ook hier ontbreekt echter 
nadere uitleg: waarom is de 'als-dan'-zin in dit geval het datum? 

Schellens zegt dat het ook op basis van zijn aangepaste definitie in de prak
tijk vaak lastig is te bepalen of een uitspraak datum of warrant is. Het gaat dan 
om 'redeneervormen waarin redelijkerwijs niet één of meer data en een warrant 
zijn te onderscheiden' (1979: 238). Schellens geeft geen beschrijving van de soort 
redeneringen waaraan hij refereert.35 Wel behandelt hi] onder meer het 
volgende voorbeeld van een redenering waarbij het Toulmin-model niet goed 
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te gebruiken zou zijn: 

Als je ontwikkelingshulp geeft aan landen met een dictatoriaal regime, kun je er 

zeker van zijn dat die hulp niet daar terecht komt waar hij nodig is. Ontwikke

lingshulp aan dictaturen is dus weggegooid geld. (Schellens 1979: 238) 

Hier vervult de eerste zin in Schellens' visie de functie van het datum, hoewel 
de 'als-dan'-formulering doet denken aan een warrant. In dit voorbeeld geldt de 
'als-dan'-vorm dus niet als aanwijzing dat het om de warrant gaat. Schellens legt 
niet uit op grond van welke overwegingen de eerste zin van het voorbeeld het 
datum is en niet de warrant, maar stelt alleen dat in dit soort gevallen het Toul
min-model dus niet zonder meer kan worden toegepast.36 

In het Utrechtse Toulmin-model is geprobeerd de onderscheidingsproblemen 
rond datum en warrant hanteerbaar te maken door de definities van Toulmin 
te preciseren en door het herkennen van de warrant te problematiseren met 
behulp van voorbeelden. Schellens laat bijvoorbeeld het vereiste vervallen dat 
de warrant impliciet moet zijn. Dat Toulmins definitie in dit opzicht niet klopt, 
is een correcte constatering, maar die is al eerder en vaker gedaan. Het onder
scheidingsprobleem is bovendien niet opgelost door de definitie aan te passen 
zoals Schellens doet. Het blijft in de praktijk lastig het verschil tussen datum en 
warrant te maken. 

Dat de besproken auteurs zich hiervan bewust zijn, blijkt uit het feit dat zij 
in hun leerboeken veel aandacht besteden aan het probleem van het herkennen 
van de warrant in de praktijk. De voorbeelden die worden gegeven, zijn goed 
gekozen en de analyse van de problemen is correct. Het is echter in het oog 
springend dat niet wordt ingegaan op de vraag hoe de analysator met de proble
men moet omgaan. Als een 'als-dan'-uitspraak niet de warrant is, hoe weet de 
analysator dat dan? Dezelfde vraag geldt voor de gevallen waarin de warrant een 
andere dan de 'als-dan'-vorm heeft. 

3.2.3 Strikte en ruime warrants 

In 'De warrant in het model van Toulmin' verdeelt Steehouder (1976) Toulmins 
warrants nader onder in strikte warrants, die alleen gelding hebben binnen de 
specifieke redenering waarbij ze horen, en ruime warrants, die van toepassing 
zijn bij meerdere redeneringen (1976: 400). Hij brengt het onderscheid in 
verband met de verschillende omschrijvingen die Toulmin van warrants geeft. 
Van strikte warrants is volgens hem sprake in Toulmins omschrijvingen 'Als 
data, dan claim' en 'Als gegeven is dat data, dan is het geoorloofd te conclu
deren dat C'. Toulmins omschrijving van de warrant als 'Data als D geven ons 
het recht conclusies als C te trekken' verbindt hij met ruime warrants?7 

Het onderscheid tussen strikte en ruime warrants is volgens Steehouder van 
belang bij de productie van argumentatie (1976: 401). Als een spreker de 
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warrant impliciet laat, dan geeft dit aan dat hij een beroep doet op een onderlig
gende ruime warrant die het publiek al bekend is en die wordt aanvaard, zo 
meent hij. Als de spreker daarentegen verwacht dat de warrant niet zonder meer 
zal worden aanvaard, kan hij beter de strikte warrant expliciet vermelden en 
vervolgens de backing geven. Waarom strikte warrants wel en ruime warrants 
niet expliciet moeten worden gemaakt, legt Steehouder niet uit. 

Vanuit het perspectief van de lezer is het volgens Steehouder belangrijk dat 
een strikte warrant altijd mag en kan worden toegevoegd. Maar meestal is het 
nodig een ruimere warrant toe te voegen om te kunnen nagaan of de data 
daadwerkelijk tot de claim leiden. Steehouder omschrijft het verruimen van de 
strikte warrant als volgt: 

Het vervangen van een uitspraak door een andere die niet alleen de situatie 

beschrijft waarop de oorspronkelijke uitspraak van toepassing is, maar ook andere 

soortgelijke situaties. (Steehouder 1976: 404) 

Deze omschrijving biedt weinig concreet houvast, maar Steehouder geeft nog 
de volgende specificaties. Bij het verruimen zijn volgens hem drie vragen aan de 
orde: ten eerste de vraag hoe je bij de strikte warrant een ruime warrant vindt, 
ten tweede hoe je kunt nagaan of de strikte warrant juist verruimd is en ten 
derde de vraag of de ruime warrant altijd van toepassing is (1976: 404).3S 

Het formuleren van een ruime warrant houdt in dat elementen uit de strikte 
warrant worden verruimd. Steehouder geeft het advies voor ieder element uit 
de strikte warrant een lijst te maken van verruimingen binnen de klasse waartoe 
het element behoort, bijvoorbeeld voor een element als 'tafel': deze tafel - een 
tafel - een meubel - een voorwerp. De warrant die op basis van deze lijsten 
uiteindelijk als ruime warrant wordt geselecteerd, moet voldoen aan de eis dat 
de strikte warrant een voorbeeld is van de ruime warrant. Maar de warrant mag 
niet zo ruim zijn dat er geen backing meer voor kan worden gegeven (1976: 404-
406). Ter controle op de verruiming kunnen zogenoemde verruimingscondities 
worden geformuleerd, bijvoorbeeld 'Het object behoort tot de klasse der 
voorwerpen'. 

Steehouder gaat niet nader in op de vraag hoe het formuleren van 
verruimingscondities iets zou bijdragen aan de beoordeling. Een toelichting zou 
hier op zijn plaats zijn, aangezien mag worden aangenomen dat verruimingscon
dities voorafgaand aan het verruimen moeten worden vastgesteld. Steehouder 
gaat ook niet in op de vraag hoe precies moet worden bepaald binnen welke 
klasse kan worden verruimd. Hoewel het in veel gevallen misschien volkomen 
duidelijk is om welke klasse het moet gaan, kan men zich toch voorstellen dat 
er ook gevallen zijn waarbij een keuze uit verschillende opties moet worden 
gemaakt. Het onderliggende theoretische punt is dat het opstellen van lijsten 
met verruimingen van elementen over bepaalde klassen vereist dat al is bepaald 
in welke richting de warrant moet worden verruimd. 

Als het gaat om de vraag of de ruime warrant correct is ingevuld, maakt 
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Steehouder een onderscheid tussen warrants die aan de antecedens-kant zijn 
verruimd en warrants die aan de consequens-kant zijn verruimd (1976: 408). 
Vaak is het volgens Steehouder niet mogelijk een warrant toe te voegen die aan 
de consequens-kant is verruimd. Dit heeft volgens hem te maken met het 
vereiste dat data en warrant samen rechtstreeks tot de claim moeten leiden:39 

als de warrant aan de consequens-kant wordt verruimd, is dit volgens hem vaak 
niet het geval. Hij illustreert dit met behulp van het volgende voorbeeld: 

Freule Marie gaat trouwen, dus koopt zij een japon bij Het Bruidshuis. (Steehouder 

1976: 

De warrant: 'Als Freule Marie gaat trouwen, dan koopt zij een japon bij een 
gerenommeerde zaak' is volgens hem niet van toepassing, omdat deze warrant 
samen met het datum niet direct tot de claim leidt. Het is immers op grond van 
die warrant ook mogelijk dat Freule Marie ergens anders dan bij Het Bruidshuis 
haar jurk gaat kopen. Verruiming van 'Het Bruidshuis' tot 'een gerenommeerde 
zaak' is hier dus niet toegestaan. Als de claim een ontkennende uitspraak is, dan 
is het vaak wel toegestaan een warrant met een verruimde consequens toe te 
voegen (Steehouder 1976: 408): 

Jan is lid van het N W , dus zal hij wel niet op de KVP stemmen. 

W: Als Jan lid is van het N W , zal hij wel niet op een confessionele 

partij stemmen. 

Ook Drop en De Vries (1981) hanteren het onderscheid tussen strikte en ruime 
warrants. Een strikte warrant heeft de standaardvorm 'Als Datum, dan Claim', 
zeggen zij: 

Als Socrates een mens is, dan is hij sterfelijk. 

Een ruime warrant is bijvoorbeeld: 

Alle mensen zijn sterfelijk. 

Drop en De Vries beschrijven het verschil tussen een strikte en een ruime 

warrant als volgt: 

Een ruime warrant is een échte warrant. Hij formuleert de ervaring met een aantal 

gevallen, en doet dus ook veel eerder een beroep op uw eigen ervaring, is veel 

eerder te beoordelen als waar of juist. Een strikte warrant is het produkt van een 

foefje, en zegt meestal niet iets wat u buiten de redenering om al kent of weet. U 

controleert vrijwel altijd zo'n strikte warrant door hem te verruimen, en te kijken 

of hij dan ook opgaat. (Drop en De Vries 1977: 93) 
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Over het verruimen van de strikte warrant merken Drop en De Vries op dat 
niet tot de verkeerde klasse mag worden verruimd en dat met het verruimen 
niet te ver mag worden gegaan. Zo zou in het 'Socrates is sterfelijk'-voorbeeld 
'Socrates' niet kunnen worden verruimd tot de klasse 'verschijnselen op dit 
ondermaanse', omdat voor die veel grotere klasse niet geldt dat alle leden 
sterfelijk zijn. De verruiming zou dan 'te ver' gaan (Drop en De Vries 1981: 93). 

O o k Drop en De Vries geven het advies dat de verruiming vooral aan de 
datum-kant van de warrant, die bij Steehouder 'antecedens-kant' heet, moet 
plaatsvinden. Verruiming aan de claim-kznt levert volgens hen meestal een 
warrant op die te ver gaat. Zij illustreren dit aan de hand van het volgende 
voorbeeld: 

Karel is een kenner van Chomsky, want hij is pas afgestudeerd als neerlandicus. 

Verruiming aan de datum-}aa.nx, zoals in a, is mogelijk: 

a Als iemand pas afgestudeerd neerlandicus is, dan is hij een kenner van 
Chomsky. 

Maar verruiming aan de claim-kznt, zoals in b, is niet mogelijk, want dat levert 
geen 'bewijskrachtige warrant' op, stellen Drop en De Vries: 

b Als iemand pas afgestudeerd neerlandicus is, dan is hij taalkundig geschoold. 

Waarom een verruiming als b de claim onvoldoende bewijst, leggen Drop en 
De Vries als volgt uit: 

De verruiming als zodanig is correct: wie Chomskykenner is, behoort ook tot de 
taalkundig geschoolden. Maar stel nu dat u de warrant b als waar accepteert. 
Bewijst die warrant dan de oorspronkelijke claim? Neen, zeker niet. Iemand kan 
taalkundig geschoold zijn zonder Chomskykenner te zijn. De te bewijzen claim 
gaat over een categorie van de taalkundig geschoolden, en deze categorie heeft een 
extra kenmerk dat andere categorieën missen: kennerschap van Chomsky. Een 
claim stelt iets specifieks, en de ruimere klasse als geheel heeft dat specifieke niet 
als eigenschap. (Drop en De Vries 1981: 94)40 

Dat in het Utrechtse Toulmin-model een onderscheid wordt gemaakt tussen 
strikte en ruime warrants maakt het model beter bruikbaar voor het analyseren 
dan het origineel. Maar de aanwijzingen die worden gegeven, zijn niet erg 
systematisch en precies. Bovendien is niet duidelijk waarom er moet worden 
verruimd en in welke zin verruiming bijdraagt aan de beoordeling van de 
redenering. 

Binnen het Utrechtse model geldt het algemene advies dat verruiming 
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meestal alleen mogelijk is aan de datum-kant van de strikte warrant. Het is 
twijfelachtig of dit advies correct is: de argumentatie van bijvoorbeeld Drop en 
De Vries is niet overtuigend. Het is eenvoudig om tegenvoorbeelden te 
bedenken. Zo laat Haft-Van Rees (1985) zien dat de vraag wat kan worden 
verruimd en hoe ver daarbij mag worden gegaan geheel wordt bepaald door de 
context. Zij geeft verschillende voorbeelden van argumentatie waarin een war
rant (zij gebruikt de term 'verzwegen argument') die verruimd is aan de claim-
kant (de kant van het standpunt) de meest passende toevoeging is, in afwijking 
dus van het algemene advies (Haft-Van Rees 1985: 53): 

Marijke moest op, dus deed ze haar trouwring af. 

Als een toneelspeler op moet, doet hij alle sieraden en andere dingen die niet bij de 

rol horen af. 

Het advies dat de verruiming beperkt moet blijven tot de datum-kzm van de 
warrant kan dus niet worden volgehouden. 

3.2.4 De bruikbaarheid van de Utrechtse warrant 

De warrant zoals gedefinieerd in het Utrechtse Toulmin-model is in de praktijk 
beter toepasbaar dan die in Toulmins origineel. De combinatie met formele 
logica en geldigheid, hoe onuitgewerkt ook, maakt dat in de Utrechtse versie 
minder vaag is dan bij Toulmin wat onder de warrant moet worden verstaan. 
Het problematiseren van het herkennen van de warrant met behulp van 
voorbeelden geeft enig inzicht in analyseproblemen in de praktijk, iets wat bij 
Toulmin zelf natuurlijk geheel ontbreekt. 

Als echter preciezer wordt gekeken naar de voordelen van de Utrechtse 
invulling van de warrant, dan moet worden geconstateerd dat die voordelen in 
zekere zin los staan van het Toulmin-model. Het gebruik van formele logica 
maakt de warrant weliswaar beter toepasbaar, maar als bij de analyse alleen 
gebruik wordt gemaakt van formele logica en niet van het Toulmin-model is de 
situatie hetzelfde. Met andere woorden: formele logica is op zichzelf nuttig voor 
het analyseren zonder dat de warrant of de rest van het Toulmin-model daarbij 
nodig is. In het Utrechtse Toulmin-model is er - terecht - aandacht voor het 
logische niveau van analyse, maar zonder dat dit goed is ingepast in het model. 

Dat het herkennen van de warrant wordt geproblematiseerd aan de hand van 
voorbeelden, lost het probleem waarom het ging niet op: datum en warrant 
blijven nog steeds lastig van elkaar te onderscheiden. Omdat niet is aangeven 
hoe met het herkenbaarheidsprobleem moet worden omgegaan, geldt ook in het 
Utrechtse Toulmin-model een grammaticaal criterium voor de warrant. Het is 
de uitspraak in de 'als-dan'-vorm, behalve in die gevallen waarin dat criterium 
niet werkt. Maar welke gevallen dat in algemene zin zijn en wat de analysator 
dan moet doen, is een vraag. 
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Het onderscheid tussen strikte en ruime warrants ten slotte staat ook los van 
het Toulmin-model. In de meeste benaderingen van enthymemen, impliciete 
premissen en verzwegen argumenten wordt met een vergelijkbaar onderscheid 
gewerkt. In de informele logica worden bijvoorbeeld het logical minimum en 
de generalized conditional onderscheiden (zie hoofdstuk 4); in de pragma-
dialectiek wordt een verschil gemaakt tussen het logisch minimum en het 
pragmatisch optimum (zie hoofdstuk 5). Een onderscheid in strikte en ruime 
warrants is weliswaar nuttig, maar het is geen specifiek voordeel van het 
Toulmin-model. Bovendien is het van betekenis dat de noodzaak van het 
onderscheid in het Utrechtse Toulmin-model niet is aangetoond: er is immers 
niet gemotiveerd waarom de strikte warrant moet worden verruimd. Verrui
ming draagt bij aan de beoordeling, stellen Steehouder en Drop en De Vries. 
Maar hoe dan precies? O p basis van Toulmins model kan niet worden aangege
ven wat een onderscheid tussen strikte en ruime warrants in theoretische en 
praktische zin nodig maakt. 

De uitbreidingen in het Utrechtse Toulmin-model zijn wel gebaseerd op 
goede overwegingen: ze zijn erop gericht het logische en het pragmatische 
niveau verder te specificeren. Maar het verband tussen de uitbreidingen en 
Toulmins concept van warrant in het originele model is niet aangegeven. De 
uitbreidingen hebben daardoor een ad-hoc-ka.rak.ter. Hierbij komt dat het U-
trechtse model nog steeds dezelfde problemen kent als het originele Toulmin-
model. 

3.3 Conclusie 

Ten tijde van de publicatie van The uses of argument (1958) was er vooral 
aandacht voor het logische niveau van argumentatie, als gevolg van de domi
nante positie die de logische benadering in de loop der tijd had gekregen. Het 
is Toulmins grote verdienste dat hij zich met nadruk richt op het pragmatische 
niveau van argumentatie en op dat niveau probeert een model uit te werken. 
Het is vanwege deze pragmatische invalshoek niet verwonderlijk dat het 
Toulmin-model veel bijval en navolging van retorici en argumentatietheoretici 
heeft gekregen. Het model is waardevol, en veel van Toulmins observaties en 
opmerkingen over alledaagse argumentatie zijn scherpzinnig en correct. 

Het probleem is echter dat het perspectief en de doelstelling van het 
Toulmin-model wel pragmatisch zijn, maar dat in de uitwerking nog onmisken
baar, zij het impliciet, de invloed van formele logica aanwezig is. Als gevolg 
daarvan lopen het pragmatische en het logische niveau door elkaar. De 
verwarring van de niveaus wordt weerspiegeld in de invulling die Toulmin geeft 
aan de warrant: de ene omschrijving refereert aan het logische niveau ('de 
warrant heeft de "als-dan"-vorm'), de andere omschrijving aan het pragmatische 
niveau ('de warrant kan worden omschreven als "Gegeven deze feiten, is deze 
conclusie op zijn plaats'"). Ook in het onderscheid tussen warrant en backing 

http://ad-hoc-ka.rak.ter
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komt de verwarring tussen het logische en het pragmatische niveau naar voren. 
Toulmin brengt in zijn model de warrant in verband met de vorm (het logische 
niveau) en de backing met de inhoud (het pragmatische niveau). In het 
Utrechtse model is geprobeerd de verschillende niveaus beter uit te werken, 
maar deze pogingen zijn te weinig systematisch: ze heffen de tekortkomingen 
van het model niet op en roepen bovendien nieuwe vragen op. 

Als gevolg van de verwarring van niveaus en de diversiteit van de beschrij
vingen is het concept van warrant, in het originele Toulmin-model en in de 
Utrechtse versie, ambigu: het is vlees noch vis. Dit probleem is inherent aan het 
Toulmin-model en binnen het model ook niet oplosbaar, omdat het een gevolg 
is van het feit dat Toulmin in de opzet de verschillende niveaus niet heeft 
onderscheiden. 





4 De informeel-logische benaderingen 
van verzwegen premissen 

4.1 Verzwegen premissen in de informele logica 

Het onderzoek naar verzwegen onderdelen in alledaagse argumentatie heeft een 
belangrijke impuls gekregen van de informele logica, die vooral ontstond in 
reactie op het werk van Toulmin (1958), Perelman en Olbrechts-Tyteca (1958) 
en Hamblin (1970). Blair en Johnson (1980) noemen verzwegen premissen als 
een van de problemen waarmee de informele logica zich moet bezighouden: 

The problem of assumptions and missing premises41: 

What exactly is a missing premise? What different kinds of assumptions can be 

distinguished in argumentation? Which are significant for argument evaluation? 

How are missing premises to be identified and formulated? Are these just practical 

and pedagogical questions, or theoretical as well? (Blair en Johnson 1980: 25) 

Aanvankelijk richtten de informele logici zich vooral op het maken van 
praktisch gerichte leerboeken over het analyseren en beoordelen van argumenta
tie. Daarin werden vaak ook nieuwe visies op verzwegen premissen gepresen
teerd, vooral in reactie op de tekortkomingen van de standaardbenadering van 
verzwegen premissen van bijvoorbeeld Copi (1953). Invloedrijke leerboeken uit 
deze eerste periode zijn Thomas (1973) en Scriven (1976). Vervolgens was het 
doel van veel informeel-logische publicaties het concept van verzwegen premisse 
nader te preciseren. De centrale vraag is dan welke criteria moeten gelden voor 
de selectie van verzwegen premissen, onder andere besproken door Enms (1982), 
Burke (1985) en Hitchcock (1980, 1981). In 1987 geeft Govier een overzicht van 
de stand van zaken en van de onbeantwoorde vragen over verzwegen premissen, 
waarop door verschillende auteurs is gereageerd. Zo onderzoekt Hitchcock 
(1987) volgens welke algemene procedure verzwegen premissen moeten worden 
toegevoegd, en bespreken Berg (1992) en Groarke (1995) of zo'n algemene 
procedure deductivistisch moet zijn. Blair (1992) en Freeman (1992) onderzoe
ken het verband tussen verzwegen premissen en relevantie, argumentatiesche
ma's en afleidingsregels. 
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4.2 Reacties op de logische standaardbenadering van verzwegen 
premissen 

Een prototype van de logische standaardbenadering van verzwegen premissen 
is te vinden in Introduction to logic van Copi (1953; hier wordt een herdruk uit 
1986 gebruikt).42 Veel informele logici gaan in hun kritiek op de standaardbe
nadering uit van Copi's visie. Copi hanteert het traditionele, formeel-logische 
concept van enthymeem: hij voegt alleen verzwegen premissen toe aan syllo-
gistische redeneringen die deductief ongeldig zijn en bestaan uit een premisse en 
een conclusie, en die deductief geldig kunnen worden gemaakt door toevoeging 
van een premisse. De redeneringen in Copi's voorbeelden en oefeningen zijn 
ook duidelijk als zodanig herkenbare syllogistische redeneringen, bijvoorbeeld: 

The soul through all her being is immortal, for that which is ever in motion is 

immortal. 

All physicians are college graduates, so all members of the American Medical 

Association must be college graduates.43 (Copi 1986: 233) 

Copi behandelt ook niet-deductieve redeneringen, zoals de analogieredenering, 
maar bij die redeneringen spelen verzwegen premissen geen rol.44 In de logi
sche standaardbenadering zijn verzwegen premissen immers beperkt tot enthy-
memen en die zijn weer beperkt tot de deductieve redeneringen of syllogismen. 

De standaardbenadering brengt bij toepassing in de praktijk een aantal 
problemen met zich mee. In Copi's voorbeelden kunnen de verzwegen pre
missen zonder veel moeite worden geformuleerd, omdat ze alle gemakkelijk te 
herkennen syllogismen zijn, maar in de praktijk komen zulke redeneringen niet 
veel voor. De standaardbenadering geeft dan weinig houvast. Daarnaast schrijft 
de standaardbenadering voor dat de verzwegen premisse de redenering deductief 
geldig moet maken, maar vaak zijn er verschillende kandidaten die aan dit 
vereiste voldoen. O p grond van het criterium van deductieve geldigheid alleen 
kan geen keuze worden gemaakt. Ten slotte moet volgens de standaardbenade
ring aan inductieve redeneringen geen verzwegen premisse worden toegevoegd 
en aan deductieve wel. Dit vergt dat het onderscheid deductieve en inductieve 
redeneringen goed kan worden gemaakt, terwijl het notoir problematisch is en 
in de praktijk meestal moeilijk toe te passen. Taalgebruikers geven immers 
zelden aan of de premissen in hun redeneringen waarschijnlijk of noodzakelijk 
tot de conclusie leiden. Ook is een vraag, vooral voor informele logici, vanuit 
welk perspectief moet worden beoordeeld of het om noodzakelijkheid of waar
schijnlijkheid gaat: dat van de spreker/schrijver of van degene die analyseert? 

Deze problemen waren voor Thomas, Scriven en anderen aanleiding een 
alternatieve benadering van verzwegen premissen uit te werken. Scriven 
motiveert dat als volgt (hij duidt de standaardbenadering aan met 'the enthy-
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mematic approach' en spreekt over 'assumptions' en niet over verzwegen premis
sen): 

(...) almost every real argument involves assumptions, but (...), as far as I know, 

there has never been a moderately successful attempt to analyze the concept of an 

assumption. (The enthymematic approach is not even moderately successful as a 

pragmatic device.) Without such an analysis, effective criticism of an argument, or 

an arguer, is hopelessly crippled. (Scriven 1976: xvi) 

De benaderingen van verzwegen argumenten die informele logici hebben 
ontwikkeld, wijken in specifieke opzichten af van de logische standaard
benadering. Ten eerste wordt het expliciteren van verzwegen premissen 
gekoppeld aan een bepaald doel, terwijl in de standaardbenadering niet duidelijk 
is waarom het nodig zou zijn om verzwegen premissen te expliciteren. In de 
informeel-logische benaderingen wordt uitgegaan van een van de volgende twee 
doelstellingen, zoals beschreven door Govier: 

There are two directions we may go, one, emphasizing the issue which the 

argument is about, so that we try to fill out the best argument possible for the 

conclusion; and the other, a more closely interpretive approach, emphasizing what 

the arguer said and whether the stated reasons should be amended, in accordance 

with his or her implied beliefs and intentions. (Govier 1987: 100). 

Ik duid de eerste doelstellingen aan als 'filosofisch' en de tweede als 'pragma
tisch'. Govier noemt ze respectievelijk de reconstructive en de interpretative view 
(1987: 100), maar in mijn visie zijn deze begrippen meer van toepassing op de 
werkwijze die bij de verschillende doelstellingen past. Ik vind de term 
'reparatief' ook passender dan 'reconstructief', omdat hij minder aanleiding geeft 
tot verwarring.45 Dit levert de volgende twee doelstellingen en werkwijzen van 
de informele logica op: 

- filosofische doelstelling en reparatieve werkwijze 
Het doel van het expliciteren van verzwegen premissen is te bevorderen dat 
de waarheid wordt gevonden. Het gaat erom na te gaan welke verzwegen 
premissen nodig zijn wil de conclusie noodzakelijk uit de premissen volgen. 
Dit staat los van eventuele intenties van de spreker/schrijver.46 

pragmatische doelstelling en interpretatieve werkwijze 
Het doel van het expliciteren van verzwegen premissen is het mogelijk te 
maken een kritisch oordeel te geven over de argumentatie van een 
spreker/schrijver. Het gaat erom na te gaan op welke verzwegen premissen 
de spreker/schrijver zich baseert.47 

Een tweede verschil met de logische standaardbenadering is dat in de informeel-
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logische benaderingen vaak bij meer typen redeneringen verzwegen premissen 
worden toegevoegd. De meeste informele logici beperken zich niet tot de 
syllogistische redeneringen: volgens sommigen moeten verzwegen premissen 
worden toegevoegd aan alle deductieve redeneringen maar niet aan de inductieve 
redeneringen, terwijl anderen geen onderscheid maken tussen deductieve en 
inductieve redeneringen en ongeacht het type redenering verzwegen premissen 
toevoegen. 

Een derde verschil is dat in de informeel-logische benaderingen van 
verzwegen premissen wordt uitgegaan van een andere opvatting van logische 
geldigheid dan in de standaardbenadering. Bij logische geldigheid in traditionele, 
formeel-logische zin staan deductief geldige redeneervormen centraal: de vorm 
van de redenering is bepalend voor de vraag of de redenering geldig is, ongeacht 
de inhoud van de premissen. Informele logici wijzen dit over het algemeen af: 
zij willen geldigheid vanuit een inhoudelijk perspectief benaderen. Zij vragen 
zich voor ieder specifiek geval af of de inhoud van de premissen, indien waar, 
ook de inhoud van de conclusie garandeen. Is dit het geval, dan is de redenering 
deductief geldig. Het traditionele concept van deductief geldige redeneervormen 
speelt daarbij nauwelijks of geen rol, in veel praktische leerboeken van 
informele logici wordt er niet eens op ingegaan. Ook voor de informele logici 
zelf is niet altijd zonder meer duidelijk wat onder deze niet-traditionele definitie 
van geldigheid moet worden verstaan. Ennis (1982) legt expliciet uit wat een 
niet-formele invulling van logische geldigheid volgens hem inhoudt en hoe het 
zich verhoudt tot de traditionele invulling. Ook Goviers opmerkingen (1987) 
over de informeel-logische opvatting van geldigheid geven meer duidelijkheid. 

4.2.1 Thomas: filosofische doelstelling en reparatieve werkwijze 

In Practical reasoning in natural language (1973; hier wordt de derde druk uit 
1986 gebruikt) geeft Thomas aan dat het analyseren van argumentatie niet tot 
doel heeft te achterhalen wat de spreker/schrijver heeft bedoeld om de 
argumentatie te kunnen aanvaarden of af te wijzen.48 Volgens hem is het doel 
van de analyse te achterhalen of de conclusie waar is, want in het algemeen is 
het doel van argumenteren in zijn ogen de hoeveelheid kennis uit te breiden 
door uit bekende waarheden nieuwe waarheden af te leiden. Hij pleit dus voor 
een filosofische doelstelling: 

The best reason for studying logic probably is not for its use in winning 

arguments and convincing other people of the truth of our beliefs, but rather as 

a means of discovering for ourselves what the truth really is. Knowing the truth 

generally helps a person to live well and be happy. Thus, a primary reason for 

studying logic is that it is in one's own personal best interests to do so. Logic is 

useful for gaining genuine knowledge and using it to live well and be happy. (Tho

mas 1986: 3) 
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Thomas' algemene analysemethode bestaat uit twee fasen. In de eerste fase moet 
de argumentatie zorgvuldig worden geïnterpreteerd en geschematiseerd, waarbij 
zo dicht mogelijk bij de bedoelingen van de spreker/schrijver wordt aange
sloten. In de tweede fase, die Thomas de final analysis noemt, moet de 
argumentatie zo worden gereconstrueerd dat een zo sterk mogelijke verdediging 
van de conclusie wordt gegeven, waarbij wordt geabstraheerd van de spre
ker/schrijver en zijn bedoelingen.49 

In beide fasen van Thomas' methode worden verzwegen uitspraken expliciet 
gemaakt. Hij noemt ze allemaal verzwegen premissen, maar op grond van zijn 
omschrijvingen lijkt het om verschillende uitspraken te gaan. De verzwegen uit
spraken die in de eerste fase worden toegevoegd, beschrijft hij als volgt: 

(...) further basic reasons or intermediate or final conclusions that it seemed proper 

to attribute to the author, although the author nowhere explicitly stated them. (...) 

Usually we considered such additions justified because it seemed reasonable to 

assume that they were intended or believed by the author. (...) I will say that such 

additional assumptions (or "suppressed premises") were indirectly contained, or 

implicit, in the original discourse. (Thomas 1986: 253) 

Thomas noemt twee aanleidingen om in de eerste analysefase verzwegen premis
sen expliciet te maken: als de toe te voegen premisse zonder meer wordt 
geaccepteerd door de spreker/schrijver, en als de premisse waar is en de 
argumentatie sterker maakt: 

There are two situations in which you may (but are not required to)30 add 

additional assumptions: 

(1) if it is reasonable to think that the further assumption you add is actually 

assumed or would be accepted by the author and its addition raises the degree of 

support (validity) of the reasoning; 

(2) if you yourself know (or at least, confidently believe) that the assumption you 

add is true and adding it raises the degree of validity. Also, adding the assumption 

sometimes makes reasoning easier to evaluate. (Thomas 1986: 56) 

Hij schenkt verder nauwelijks aandacht aan de vraag op welke manier de 
verzwegen premissen in de eerste fase moeten worden geformuleerd. Als hij 
voorbeelden analyseert, spreekt hij alleen over de tweede soort aannames. 

De tweede soort verzwegen premissen moeten in de tweede fase, de final 
analysis, expliciet worden gemaakt: het zijn de uitspraken die nodig zijn om de 
argumentatie deductief geldig te maken. Thomas noemt ze sufficient suppressed 
assumptions (or premises). (In een noot legt hij uit dat sufficient betekent sufficient 
to make the reasoning deductively valid51, zonder overigens toe te lichten wat 
hij hiermee bedoelt.) Uit zijn beschrijving blijkt dat bij het formuleren van deze 
premissen wordt geabstraheerd van spreker/schrijver en context: 
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(...) unlike earlier sections where we were very careful not to put in anything that 

was not actually believed or intended by the author, in this section we will not 

concern ourselves with accurate interpretation of the author; instead we will 

formulate whatever assumptions are sufficient to make the argument deductively 

valid. For convenience I will call this "supplying sufficient suppressed assumptions 

(or premises)". (Thomas 1986: 253) 

De premissen die in At final analysis expliciet worden gemaakt, zijn nodig voor 
wat Thomas de beoordeling noemt. Hij geeft een enigzins vreemde uitleg over 
de noodzaak in de tweede fase verzwegen premissen te formuleren. Soms, stelt 
hij, zijn na het formuleren van de verzwegen premissen in de eerste fase nog 
steeds niet alle argumentaties deductief geldig, maar de analysator hoeft de argu
mentatie dan niet direct te verwerpen:52 vaak biedt het uitkomst de premissen 
van de tweede fase te formuleren en die op waarheid te beoordelen (1986: 
254).53 

Thomas vindt het niet altijd zinvol voldoende verzwegen premissen toe te 
voegen, bijvoorbeeld niet als het gaat om 'evidence, statistical samplings, or 
scientific hypotheses' (1986: 254). Dan kan beter worden geprobeerd nieuwe 
argumenten voor of tegen de conclusie te bedenken. Als het gaat om ethische, 
juridische, politieke, theologische, filosofische en theoretische argumentatie in 
het algemeen, meent hij dat het wel zinvol is voldoende premissen expliciet te 
maken (1986: 254).54 

Thomas' sufficient suppressed premises zijn uitspraken die samen met de 
expliciete premissen moeten garanderen dat de conclusie waar is: het geheel van 
de premissen moet zo zijn dat het uitgesloten is dat de premissen waar zijn en 
de conclusie onwaar is. De analysator moet in de tweede analysefase nagaan of 
dit het geval is en het zo nodig alsnog realiseren door verzwegen uitspraken toe 
te voegen. Meestal, zegt Thomas, zijn daarvoor meer verzwegen premissen 
nodig. Bij het selecteren van de verzwegen premissen moet bepalend zijn dat de 
argumentatie zo sterk mogelijk wordt en daarom moet de analysator waar dat 
mogelijk is ware premissen toevoegen, want zo krijgt de argumentatie een 
maximale kans van slagen. 

Een gevolg van Thomas' werkwijze is dat argumentatie na de final analysis 
nooit kan worden verworpen omdat de stap van de premissen naar de conclusie 
niet in orde zou zijn, want in de final analysis zijn alle argumentaties geheel in 
orde, dat wil zeggen (in Thomas' zin) deductief geldig, gemaakt. Argumentaties 
kunnen daarom pas worden verworpen als deductieve geldigheid alleen kan 
worden bereikt door premissen toe te voegen die onwaar zijn. In de praktijk 
betekent dit dat in een analyse volgens Thomas' methode alle denkbare 
kandidaten moeten worden nagegaan. Pas als er geen enkele kandidaat is die 
waar is en de argumentatie deductief geldig maakt, kan de argumentatie worden 
verworpen: 

If a falsehood arises in every possible set of suppressed premises whose addition 
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would create a deductively valid expansion of the original argument, then the 

original argument is unsound. For practical purposes, you can take this to mean 

that if every reasonable attempt to supply the argument's suppressed assumptions 

requires the addition of a falsehood, then for all intents and purposes you may re

gard the original argument as unsound. (...) the final conclusion need not to be 

accepted on the basis of this argument. The argument has been refuted and can be 

discarded. (Thomas 1986: 257-258) 

Thomas illustreert zijn werkwijze met het volgende voorbeeld: 

Without any current in a circuit to heat the resistor, the resistor has practically 

no change with age. The shelf-life of resistors is usually no problem, therefore. 

(Thomas 1986: 259) 

De afleiding van de premisse naar de conclusie in deze argumentatie is niet 
deductief geldig, zegt Thomas, daarom moet de volgende premisse worden 
toegevoegd: 

When resistors are just sitting on shelves in the parts store, no electrical current 

is going through them. (Thomas 1986: 260) 

Door deze aanvulling ontstaat de volgende argumentatie: 

Without any current in (When resistors are 

a circuit to heat sitting on shelves in 

the resistor, the resistor + a store, there is no 

has practically current going through 

no change with age them) 

(deductively valid) 

The shelf-life of resistors 

is usually no problem 

Nu is volgens Thomas wel gegarandeerd dat, als de premissen waar zijn, de 
conclusie ook waar is. 

Blijkbaar betreft het hier een explicitering van een verzwegen premisse in de 
tweede analysefase; Thomas legt niet uit hoe hij precies aan deze verzwegen pre
misse is gekomen. Hij gaat ook niet in op de vraag of er nog andere aanvul
lingen mogelijk zijn en waarom de aanvulling die hij kiest de voorkeur zou 
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verdienen. In het algemeen besteedt hij bij de analyse van voorbeelden 
nauwelijks aandacht aan deze aspecten: hij stelt eenvoudig dat er van een 
bepaalde verzwegen premisse sprake is.55 Hij geeft wel een, wat hij noemt, 
'aanwijzing voor moeilijke gevallen': in ieder geval kan aan de argumentatie de 
uitspraak 'If Reasons, then Conclusion', door Thomas de conditional genoemd, 
worden toegevoegd.56 Een dergelijke toevoeging maakt de argumentatie deduc
tief geldig,57 maar Thomas raadt het alleen aan als alle andere pogingen om de 
verzwegen premissen te formuleren, hebben gefaald - zonder toe te lichten 
waarom (1986: 260). 

Thomas' werkwijze verschilt in een aantal opzichten van de logische standaard
benadering. Hij gaat uit van een filosofische doelstelling: dat betekent dat het 
hem erom gaat voorwaarden te formuleren die samen garanderen dat de 
conclusie waar is als de premissen waar zijn. De reparatieve werkwijze is hier
van het resultaat. Thomas gaat niet expliciet in op de vraag of verzwegen 
premissen alleen van toepassing zijn bij enthymemen in de traditionele zin, 
maar uit zijn voorbeelden blijkt dat hij ook verzwegen premissen toevoegt aan 
inductieve argumentaties, bijvoorbeeld aan een statistische generalisatie (1986: 
262-264). O o k in dit opzicht wijkt zijn benadering van verzwegen premissen af. 

Thomas ' opvatting van geldigheid is niet dezelfde als in de logische 
standaardbenadering.58 Voor hem staat de inhoud van de premissen centraal: 
garanderen deze de waarheid van de conclusie? Dat bijvoorbeeld modus ponens 
een geldige redeneervorm is, acht hij niet van belang; het gaat hem om de 
inhoud van de p en de q in een specifiek geval en hij vraagt zich vervolgens af 
of deze p tot deze q leidt en zo nee, wat ervoor nodig is om dat wel te 
bereiken. In combinatie met de filosofische doelstelling betekent zijn opvatting 
van geldigheid dat in de praktijk net zo lang (ware) verzwegen premissen 
worden toegevoegd tot de waarheid van de conclusie door de premissen wordt 
gegarandeerd. 

4.2.2 Scriven: pragmatische doelstelling en interpretatieve benadering 

In Reasoning (1976) presenteert ook Scriven een benadering van verzwegen 
premissen (hij gebruikt de term 'assumptions'), die afwijkt van de logische 
standaardbenadering. Hij gaat uit van een pragmatische doelstelling: de analyse 
van argumentatie moet het mogelijk maken kritisch te beoordelen hoe overtui
gend de argumentatie is die iemand naar voren heeft gebracht (1976: ix). Hij 
hanteert een analysemethode die bestaat uit zeven stappen. Verzwegen 
elementen zijn aan de orde bij stap 1, 2 en 4: 

1. het verhelderen van de betekenis; 

2. het identificeren van conclusies (verzwegen en niet-verzwegen); 

3. het opstellen van de argumentatiestructuur; 

4. het formuleren van verzwegen premissen {unstated assumptions); 
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5. het bekritiseren van premissen en afleidingen; 

6. het aanhalen van andere, relevante argumentatie; 

7. het geven van een eindoordeel over het geheel. 

(Scriven 1976: 39, vertaling SG) 

Bij stap 1, het verhelderen van de betekenis, worden de verzwegen uitspraken 
die de spreker op het oog had expliciet gemaakt. Scriven beschrijft ze als volgt: 

(...) any important unstated but intended implications or suggestions of the 

premises, the conclusions, and the argument as a whole. (What's it trying to get 

across that isn't actually spelled out?) (Scriven 1976: 40) 

Bij stap 2, het identificeren van conclusies, worden eventuele verdere verzwegen 
uitspraken expliciet gemaakt (Scriven noemt ze nu 'unstated conclusions'). Deze 
hoeven niet noodzakelijk door de spreker bedoeld te zijn: 

Some of the unstated conclusions turn up in Step 1 while you're trying to get the 

meaning straight. (...) Are there any more, perhaps unintended but unavoidable 

ones? Get them all stated clearly and fairly. (Scriven 1976: 41) 

Scriven besteedt nauwelijks aandacht aan de verzwegen onderdelen die bij stap 
1 en 2 van zijn methode moeten worden aangevuld. Hij concentreert zich op 
stap 4, waar hij een onderscheid maakt in drie soorten verzwegen premissen: 
aannames van de spreker, aannames van de argumentatie en optimale aannames. 

1. De aannames van de spreker {arguer's assumptions): wat hij of zij bewust heeft 

verondersteld en desgevraagd zou accepteren als veronderstelling; 

2. De minimale aannames van de argumentatie {minimal assumptions): dat wat 

logisch gezien noodzakelijk is om van de premissen op de conclusie van de 

spreker te komen. De minimale aannames zijn nodig voor soundness. 

3. De optimale aannames {optimal assumptions): meestal sterkere claims dan die 

bij 2., die logisch adequaat zijn en onafhankelijk goed verdedigd kunnen 

worden. Dit zijn aannames die de argumentatie sound maken en die bovendien 

houdbaar zijn. 

(Scriven 1976: 42, vertaling SG) 

Scriven ziet het aanvullen van verzwegen premissen als een 'process of careful 
trial and error (1976: 85). Wat hij daarmee bedoelt, blijkt bijvoorbeeld uit zijn 
analyse van de volgende argumentatie: 

She's a redhead, so she's probably quick-tempered. 

Scriven m e e n t dat de verzwegen premisse zou k u n n e n zijn (hij mo t ivee r t di t 

niet): 
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All redheads are quick-tempered. 

Maar hij verwerpt deze kandidaat: de uitspraak is te sterk, de spreker kan niet 
eraan worden gehouden. Als deze uitspraak wordt toegevoegd, creëert de 
analysator volgens Scriven een stroman:59 

A popular answer to this is that the woman is assuming, "All redheads are quick

tempered". That's incorrect; it's much too strong an assumption to saddle the 

speaker with. By making this assumption, you're setting up a "straw man", and 

it seems easy to refute the argument by saying that it depends on an assumption 

to which you know a number of exceptions. (Scriven 1976: 81) 

Omdat de conclusie het woord 'probably' bevat, is de volgende kandidaat voor 
de verzwegen premisse: 

Most redheads are quick-tempered. 

O o k deze kandidaat vindt Scriven niet correct: de argumentatie kan ook 
houdbaar zijn als niet waar is dat de meeste roodharige mensen opvliegend zijn. 
De argumentatie gaat over een vrouw, niet over een man, en daarom is de 
correcte verzwegen premisse in zijn visie: 

Most redheaded women are quick-tempered. 

Dit noemt Scriven de minimal assumption (1976: 81-82), omdat het de uitspraak 
is die volgens hem minimaal nodig is om de argumentatie sluitend te maken. 

Het is niet in alle gevallen nodig verzwegen premissen expliciet te maken: 
Scriven vindt het niet de moeite waard als de verzwegen premisse een uitspraak 
is van de vorm 'Als (premisse), dan (conclusie)'. Zo'n uitspraak is niet meer dan 
een herhaling van de argumentatie, stelt hij: de uitspraak maakt de argumentatie 
logisch gezien waterdicht, maar voegt niets nieuws toe en is daarom niet 
verhelderend {illuminating) (1976: 81-84). 

Als het wel nodig is de verzwegen premissen te formuleren, geeft hij het 
advies zorgvuldig af te wegen op welke verzwegen uitspraken de argumentatie 
berust. In problematische gevallen, bijvoorbeeld als er meer kandidaten zijn, 
moet een keuze worden gemaakt op grond van drie overwegingen. Allereerst 
moet de toe te voegen verzwegen premisse sterk genoeg zijn om de afleiding 
van premisse naar conclusie te garanderen: de verzwegen premisse moet de 
afleiding sound maken. Ten tweede moet de verzwegen premisse ook weer niet 
zo sterk zijn dat hij niet meer waar kan zijn, want dan heeft de analysator een 
stroman begaan:60 de analysator mag alleen ware uitspraken aanvullen. Ten 
derde moet worden geprobeerd bij het formuleren van de verzwegen premisse 
aan te sluiten bij wat bekend is over de opvattingen van de spreker of schrijver. 
Het gaat bij het analyseren weliswaar niet per se om de bedoelingen van de 
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spreker, zegt Scriven, maar als de analyse erop gericht is de spreker vooral aan 
te vallen en niet zozeer de argumentatie, dan is het toch nodig zo veel mogelijk 
uit te gaan van zijn bedoelingen (1976: 85).61 

Scriven werkt deze laatste aanwijzing uit aan de hand van de volgende 
variant op het roodharigen-voorbeeld: 

She's a left-handed, cross-eyed, 6-foot redhead - you can bet she's a quick-tempered 

witch. 

Hij bespreekt hoe de verzwegen premisse hier moet worden geïdentificeerd als 
er weinig of niets over de spreker bekend is. De minimale aanname van de 
argumentatie is volgens hem: 'Most left-handed, cross-eyed, 6-foot female 
redheads are quick-tempered', maar dit is niet de verzwegen premisse. Hij voegt 
een verzwegen premisse toe met een beperktere inhoud, omdat een deel van de 
minimale aanname waarschijnlijk niet kan worden bewezen. Zo is het onwaar
schijnlijk dat de spreker bewijs heeft dat linkshändigen opvliegend zijn. Ook het 
element van de scheelheid heeft waarschijnlijk geen verband met opvlie
gendheid, maar dat bevat in Scrivens ogen misschien nog enige waarheid. In 
dergelijke gevallen raadt Scriven aan op grond van het Principle of Charity 
welwillend te zijn.62 Dat leidt tot de volgende verzwegen premisse (1976: 84-
85): 

Redheaded, cross-eyed females tend to be quick-tempered.63 

Dit is volgens Scriven de optimale aanname (optimal assumption) van de 
argumentatie, omdat het een aanname is die logisch adequaat is en die kan 
worden verdedigd. Verzwegen premissen zijn in zijn visie altijd optimale aanna
mes. Optimale aannames zijn sterkere uitspraken dan de minimale aannames: 
de minimale aanname is weliswaar logisch adequaat, maar kan niet worden 
ondersteund met bewijs en de optimale aanname wel. 

Scriven gaat apart in op het verschil tussen 'belangrijke en minder 
belangrijke aannames' (significant and unsignificant assumptions) (1976: 162). Hij 
vindt het nodig meer over verzwegen aannames te zeggen, omdat de traditionele 
logicaboeken de zaak eenvoudiger voorstellen dan het in de praktijk is. Hij 
vindt een aantal activiteiten in verband met verzwegen premissen niet zinvol. 
Zo heeft het geen zin om bij de analyse lange lijsten op te stellen van expliciet 
gemaakte aannames die triviaal zijn. Wat een triviale aanname is en wat niet, is 
een kwestie van beoordeling, stelt Scriven. In ieder geval is het een triviale 
aanname dat de conclusie volgt uit de premisse of dat de premisse enige 
ondersteuning geeft voor de conclusie. Dat soort toevoegingen zijn volgens hem 
niet zinvol, want het gaat er juist om dubieuze verzwegen elementen boven 
tafel te krijgen: 

Your task in reasoning, and in particular in argument analysis, is to call attention 
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to, and work on the analysis of, the important, the debatable, the hazardous, and 

the hidden points, not the ones that no one could possibly disagree with.64 

(Scriven 1976: 164). 

Scriven benadrukt dit punt: 

You can see from this discussion that assumption hunting consists mainly in 

looking for assumptions that are either obviously assumed but of debatable nature, 

or not obviously assumed and hence perhaps overlooked, and also debatable. In 

short, you're searching for a weak link in the chain, not trying to point out that 

there are lots of strong links that nobody actually put into words. (Scriven 1976: 

164). 

Ook, zegt Scriven, moet een analysator zo min mogelijk onware uitspraken 
toevoegen, omdat hij welwillend moet zijn ten opzichte van de spreker. O m de 
drogreden van de stroman te vermijden, moet uit alle kandidaten voor de 
verzwegen premisse de uitspraak worden gekozen waarvoor het meeste bewijs 
kan worden gegeven. Hij noemt deze uitspraak de minimum plausible claim 
(1976: 166). 

Tot slot noemt Scriven drie vereisten waaraan een verzwegen aanname moet 
voldoen, wil het de moeite waard zijn hem te expliciteren: de aanname moet 
nieuw, relevant en overtuigend zijn. De aanname moet nieuw zijn opdat geen 
triviale aannames worden aangevuld. De aanname moet relevant zijn omdat de 
uitspraak de argumentatie sluitend moet maken.63 De aanname moet over
tuigend zijn om te voorkomen dat een premisse wordt aangevuld die niet 
bewezen kan worden terwijl er een andere kandidaat is waarvoor wel bewijs 
kan worden gegeven. 

Scrivens benadering van verzwegen premissen kan als volgt worden gekarakte
riseerd. Hij formuleert een duidelijk doel: hij richt zich erop boven tafel te 
krijgen wat discutabele stappen zijn in een concrete alledaagse argumentatie, 
waarbij hij wil aansluiten bij de bedoelingen van de spreker. Zijn doelstelling 
is pragmatisch en zijn werkwijze is interpretatief. Daarmee wijkt Scriven af van 
de standaardbenadering en ook van Thomas. Het opvallende verschil blijkt 
bijvoorbeeld uit het feit dat Scrivens boek veel voorbeelden bevat van complexe 
argumentatie uit ingezonden brieven en dergelijke, terwijl Thomas voornamelijk 
bedachte, enkelvoudige argumentaties behandelt. 

Scriven vult verzwegen premissen aan waar hem dat zinvol lijkt met het oog 
op de kritische beoordeling; hij hanteert dus niet de standaardopvatting dat 
verzwegen premissen alleen bij enthymemen horen. Hij spreekt niet over een 
verschil tussen typen redeneringen (deductie en inductie) en over eventuele 
consequenties van zo'n verschil voor verzwegen premissen. Daarmee wijkt hij 
nog meer dan Thomas af van de standaardbenadering. 

Scrivens invulling van het concept 'verzwegen premisse' is breder dan dat 
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van Thomas, mede als gevolg van het verschil in doelstelling. Thomas vult 
alleen aan wat nodig is om de conclusie waar te maken, Scriven vult aan wat 
in zijn ogen nodig is om de argumentatie te beoordelen. Scriven spreekt daarbij 
door elkaar van conclusies, premissen en aannames. Hij besteedt geen aandacht 
aan eventuele conceptuele verschillen. Scriven hanteert in verband met logische 
geldigheid niet 'deductive validity , maar 'soundness''. 'Soundness' houdt in dat de 
inhoud van de premissen de waarheid van de conclusie moet garanderen. Het 
begrip verschilt in feite niet van Thomas' idee over deductieve geldigheid (maar 
Scriven wil wellicht de term 'geldigheid' vermijden). 

Een verschil tussen Scriven en Thomas is dat Thomas de uitspraak die hij 
de conditional noemt, toestaat als een mogelijke aanvulling (in noodgevallen), 
terwijl Scriven die uitspraak geen kandidaat vindt voor de verzwegen premisse. 
Deze kwestie komt later nog vaak aan de orde in de discussie over verzwegen 
premissen. Ook maakt Scriven een onderscheid in minimale en optimale 
aannames: de optimale aannames zijn betere kandidaten voor de verzwegen 
premisse dan de minimale aannames. Hoewel hij het niet duidelijk uitlegt, is het 
een belangrijk onderscheid, dat ook in de meeste benaderingen van verzwegen 
premissen/argumenten na Scriven wordt gemaakt. 

Al met al blijft Thomas dichter bij de standaardbenadering dan Scriven. 
Scriven heeft meer aandacht voor de alledaagse praktijk van het argumenteren 
en geeft door middel van de voorbeeldanalyses meer inzicht in de pragmatische 
aspecten van de analyse. Zijn benadering kent wel veel conceptuele onduidelijk
heden. 

4.2.3 Barry, Hitchcock en Hoaglund: combinaties van doelstellingen en werkwij-

Verschillende andere informele logici hebben benaderingen van verzwegen 
premissen gepresenteerd. H u n benaderingen verschillen alle, en elk op een 
andere manier, van de standaardbenadering. 

In Practical logic van Barry (1976) is de doelstelling filosofisch: het doel van 
logica is de waarheid te vinden. De analyse bij Barry is erop gericht de 
argumentatie zo te reconstrueren dat als de premissen waar zijn de conclusie 
noodzakelijk ook waar is: de werkwijze is reparatief. Barry's benadering komt 
in dit opzicht overeen met die van Thomas. Maar anders dan Thomas hanteert 
Barry het traditionele concept van het enthymeem, wat betekent dat hij alleen 
verzwegen premissen toevoegt aan syllogistische redeneringen. Ook Barry's 
concept van logische geldigheid is traditioneel: hij hanteert het criterium van de 
deductief geldige vorm. Praktisch gezien leidt dit tot een groot verschil tussen 
de benaderingen van Thomas en Barry. Waar bij Thomas alle uitspraken 
moeten worden toegevoegd die in inhoudelijk opzicht nodig zijn om de conclu
sie waar te maken ongeacht het type redenering, houdt Barry's benadering in 
dat alleen aan syllogistische redeneringen een premisse wordt toegevoegd die de 
redenering in formeel-logische zin (voor wat de vorm betreft) geldig maakt.66 
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Barry's benadering van verzwegen premissen verschilt daarmee in praktisch 
opzicht niet van de logische standaardbenadering. 

In een aantal artikelen beschrijft Hitchcock (1980, 1981) zijn visie op verzwegen 
premissen. Hij stelt dat de analyse van argumentatie er niet op gericht moet zijn 
te achterhalen wat de precieze bedoelingen en intenties van de spreker waren; 
de aandacht moet uitgaan naar de vraag of de conclusie houdbaar is op grond 
van de expliciete en verzwegen premissen. Hitchcock is dus een voorstander van 
een filosofische doelstelling. 

Hij verwoordt deze visie naar aanleiding van Fohr (1980a, 1980b) in een 
discussie over deductie en inductie.67 Onderdeel van de discussie is de vraag in 
hoeverre een interpretatieve werkwijze de voorkeur verdient boven een repara-
tieve werkwijze. Fohr is, in tegenstelling tot Hitchcock, een voorstander van 
een interpretatieve werkwijze: hij meent dat de intenties van de spreker bepa
lend moeten zijn als het erom gaat vast te stellen of een redenering deductief of 
inductief is. Zouden we aanwijzingen in de tekst over de intenties van de 
spreker negeren, dan heeft dit in Fohrs visie tot gevolg dat we niet de argu
mentatie van de spreker beoordelen, maar een heel andere argumentatie. Fohr 
benadrukt dat het doel van de analyse moet zijn de geuite argumentatie te 
beoordelen: 

(...) arguments are made by people to convince people of the truth of a certain 

proposition. (...) The person giving the argument usually has some intention regar

ding his argument. And these intentions determine whether his argument is 

deductive or inductive. (Fohr 1980a: 6). 

When people's intentions are indicated we should honor them, even when we can 

see that they sold themselves short. If we do not honor a person's intentions then 

we are not truly dealing with that person's argument. Instead of judging that 

person's argument we will end up judging a different argument. (Fohr 1980b: 7). 

Hitchcock stelt in reactie hierop dat de intenties van de spreker over de kracht 
van de afleiding in de argumentatie niet bepalend moeten zijn. Hij geeft twee 
redenen: 

In the first place (...) the claimed or intended strength of the inferential link is par

tly a function of psychological temperament. Bold reasoners will claim more 

strength than the inference has, timid ones less. In assessing their arguments, 

however, we would discount the hyperbole of the one and the hesitation of the 

other, and apply the standards of correctness appropriate to the argument itself. 

(...) 
In the second place, arguers may in fact have no intentions at all about the 

strength of the link between premises and conclusion. (Hitchcock 1980: 3) 
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Het gaat hem om de kracht van het verband tussen premissen en conclusie: 

The main question to be asked in this connection about any argument is how 

strong the link is between the arguer 's premises and his conclusion, not whether 

the arguer's claim about this connection is correct. (Hitchcock 1980: 10) 

Hitchcocks doelstelling is vergelijkbaar met die van Thomas: de aandacht is niet 
gericht op de intenties van de spreker, maar op de vraag of de conclusie 
noodzakelijk volgt uit de premissen. Als gevolg hiervan is Hitchcocks 
werkwijze reparatief. Dit blijkt ook uit zijn uitgebreide behandeling van 
onderstaand voorbeeld. Hij wil er vooral mee laten zien dat in inductieve 
argumentaties geen verzwegen premisse moet worden aangevuld, maar zijn 
uitleg bij het voorbeeld is een treffende illustratie van de reparatieve werkwijze: 

Redenering 1 
Jim and Mary are carriers of sickle cell anemia. 

In reproduction Jim's sperm which have the sickle cell gene have a chance of 

uniting with a fertile egg equal to that of his sperm with the normal gene. 

Likewise, Mary's eggs which have the sickle cell gene have a chance of being 

fertilized equal to that of those which have the normal gene. 

Sickle cell anemia is a single-gene recessive trait. 

Therefore, if Jim and Mary have a child, there is a 25% probability that this child 

will have sickle cell anemia. 

(Hitchcock 1981: 5) 

Deze redenering is volgens Hitchcock deductief geldig,68 omdat het uitgesloten 
is dat de premissen waar zijn terwijl de conclusie niet waar is. De conclusie 
volgt dus met zekerheid uit de premissen. De deductieve geldigheid van de 
redenering berust volgens Hitchcock op de inhoud van de tweede en derde 
premisse: deze premissen geven aan dat er een wetmatigheid van toepassing is 
waardoor is uitgesloten dat als de premissen waar zijn de conclusie niet waar is. 
Zonder die tweede en derde premisse is de redenering dan ook niet deductief 
geldig: 

Redenering 2 

Jim and Mary are carriers of sickle cell anemia 

Sickle cell anemia is a single-gene recessive trait 

Therefore, if Jim and Mary have a child, there is a 25% probability that this child 

will have sickle cell anemia. 

(Hitchcock 1981: 6) 

Deze redenering is deductief ongeldig, zegt Hitchcock, omdat er omstandig-
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heden denkbaar zijn waarin de premissen waar zijn, terwijl de conclusie onwaar 
is. De redenering zou wel deductief geldig kunnen worden gemaakt door een 
aantal verzwegen premissen toe te voegen die maken dat de conclusie noodzake
lijk volgt uit de premissen. Volgens Hitchcock verdient het echter de voorkeur 
hier geen verzwegen premissen aan te vullen, want dan wordt de redenering 
benaderd alsof hij deductief is, terwijl de toe te voegen premissen niet sterk zijn. 
Het resultaat is een redenering die niet sterk genoeg is om aan de eis van deduc
tieve geldigheid te voldoen.69 Als daarentegen geen verzwegen premissen 
worden toegevoegd, is de redenering sterker, betoogt Hitchcock: de redenering 
hoeft dan alleen te voldoen aan de minder strenge eis van inductieve geldigheid. 
In het algemeen is het daarom volgens hem aan te raden aan inductieve 
redenerings geen verzwegen premissen toe te voegen: 

I concede that it is possible to fill out the premises of a traditionally inductive 

argument in such a way as to make it deductively valid, but argue that in general 

this requires the addition of premises justifiable only by inductively weak 

standards. It is therefore a better strategy in argument appraisal to omit such 

premises and take the argument to be inductively strong. (Hitchcock 1981: 7) 

Hitchcocks (1980, 1981) benadering sluit aan bij die van Thomas: de doelstelling 
en de werkwijze zijn hetzelfde. Een verschil is dat Hitchcock van mening is dat 
inductieve redeneringen niet met verzwegen premissen moeten worden aange
vuld, terwijl Thomas dit in voorbeeldanalyses wel doet. Hitchcock laat open 
hoe het onderscheid tussen inductieve en deductieve redeneringen in de praktijk 
kan worden gemaakt. 

In Critical thinking van Hoaglund (1984) is de algemene doelstelling van een 
analyse te bepalen of we ons door de argumentatie moeten laten overtuigen. 
Ook bij de analyse van voorbeelden is het doel telkens een kritisch oordeel te 
geven over de naar voren gebrachte argumentatie. Hoaglund maakt geen onder
scheid tussen deductieve en inductieve redeneringen en vult verzwegen 
uitspraken aan waar dat volgens hem nodig is voor de beoordeling. In deze 
opzichten is zijn benadering vergelijkbaar met die van Scriven: het doel is 
pragmatisch en de werkwijze is vooral interpretatief. 

Hoaglund benadrukt echter niet, zoals Scriven wel doet, dat het bij de 
analyse van argumentatie gaat om het achterhalen van dubieuze stappen. O o k 
refereert hij bij het formuleren van verzwegen premissen niet aan het Principle 
of Charity. Hij voegt altijd maar één premisse toe (1984: 74-80), terwijl Scriven 
regelmatig meer premissen expliciteert. Dit hangt samen met zijn opvatting van 
geldigheid: Hoaglund lijkt bij het formuleren van de verzwegen premisse 
stilzwijgend uit te gaan van het traditionele criterium van de logische vorm. Hij 
is dus minder sterk dan Scriven gericht op het kritisch beoordelen en hij lijkt 
minder dan Scriven het concept van formeel-logische geldigheid te vermijden. 
Maar omdat Hoaglund maar beperkt aandacht schenkt aan formele logica en 
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benadrukt dat zijn doel is een kritisch oordeel te geven over iemands argumen
tatie, is Hoaglund het best met Scriven te vergelijken. 

De benaderingen van verzwegen premissen door informele logici verschillen 
dus nogal van elkaar, vooral waar het gaat om de te hanteren doelstelling en de 
werkwijze en voor wat betreft de rol van formele logica en de opvatting van 
geldigheid waarvan wordt uitgegaan. 

4.3 Criteria voor de selectie van verzwegen premissen 

In de periode tussen 1980 en 1987 gaat de discussie onder informele logici met 
name over de criteria die moeten gelden voor de toe te voegen verzwegen 
premisse. De belangrijkste vraag in dit verband is welke typen verzwegen 
aannames moeten worden onderscheiden: er zijn veel verzwegen aannames en 
dat zijn kennelijk niet allemaal verzwegen premissen, maar wat is precies het 
verschil? De tweede vraag is hoe uit een aantal kandidaten voor de verzwegen 
premisse de correcte kan worden gekozen: op grond van welk criterium of 
welke criteria kan de keuze worden gemaakt? Bijdragen aan deze discussie zijn 
vooral geleverd door Ennis, Burke en Hitchcock. 

4.3.1 Het verschil tussen gebruikte en nodige aannames 

In het artikel 'Identifying implicit assumptions' (1982) betoogt Ennis dat een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen zogenoemde gebruikte aannames {used 
assumptions) en nodige aannames {needed assumptions). Het gaat om twee 
verschillende categorieën, zegt hij. 

Gebruikte aannames omschrijft Ennis als verzwegen aannames die een 
spreker werkelijk op het oog had en die hij werkelijk heeft gebruikt in zijn 
argumentatie. Het formuleren van de gebruikte aannames komt neer op het 
doen van empirische claims, omdat ze een reconstructie zijn van wat de spreker 
heeft gedacht bij het uiten van zijn argumentatie. Het doel van dergelijke 
aanvullingen is de spreker beter te begrijpen: 

Used assumptions are unstated reasons. We look for them when we are engaged 

in understanding someone. (...) One might want to secure this sort of understan

ding of a person in order to judge motives, or in order to predict what a person 

will do in the future, or to correct a mistaken view held by the assumer, or, as 

counsellors sometimes do, to reflect back to a person the nature of that person's 

thinking to help the person understand himself or herself. Claims that a used 

assumption has been identified are empirical mental-events-or-state claims about 

the thinking of a person. (Ennis 1982: 64) 

Ennis geeft een voorbeeld van het expliciteren van een gebruikte aanname in de 
context van onderwijs: 
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Teacher 

Student 

Teacher 

Student 

(Ennis 1982: 68) 

What type of word is "skiing" in the sentence, "Skiing is dangerous"? 

A gerund. 

Why? 

Because it ends in "ing". 

O m te begrijpen hoe de leerling heeft geredeneerd, is het noodzakelijk te 
achterhalen op welke verzwegen aanname zijn argumentatie berust. Er zijn 
volgens Ennis vijf mogelijkheden: 

1. All words ending in "ing" are gerunds. 

2. All verbals ending in "ing" are gerunds. 

3. All verbals ending in the suffix "ing" and serving as the subject of a sentence 

are gerunds: "ing" is a suffix in "skiing". 

4. All verbals ending m the suffix "ing" and functioning as a noun are gerunds: 

"ing" is a suffix in "skiing". 

5. All gerunds end in the suffix "ing"; "mg" is a suffix in "skiing". 

Van deze vijf mogelijkheden voor de gebruikte aanname is alleen 5 onwaar. 
Maar het feit dat 5 tot de mogelijkheden behoort, betekent volgens Ennis dat 
het identificeren van gebruikte aannames niet noodzakelijk neerkomt op een 
'rationele reconstructie' van de argumentatie: gebruikte aannames kunnen 
onware uitspraken zijn. Mensen maken vaak fouten bij het argumenteren en dit 
gegeven moet in overweging worden genomen als wordt geprobeerd te 
achterhalen hoe iemand in een bepaald geval heeft geargumenteerd. 

Nodige aannames zijn verzwegen aannames die moeten worden toegevoegd 
om de redenering deductief geldig te maken: ze moeten worden aangevuld als 
het doel is de argumentatie te beoordelen. Ennis denkt hierbij aan de 
filosofische doelstelling: zo zegt hij dat de nodige premissen per definitief waar 
moeten zijn (1982: 66).70 

Ennis noemt geen andere auteurs bij het beschrijven van gebruikte en nodige 
aannames, maar het onderscheid sluit aan bij onderscheidingen die ook al bij 
Thomas en Scriven te vinden zijn: 

Gebruikte en nodige aannames 

Ennis used assumptions needed assumptions 

Thomas suppressed premises sufficient suppressed premises 

Scriven arguer's assumptions argument's assumptions 
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Ennis is de enige van de genoemde drie auteurs die een voorbeeld geeft van de 
eerste soort aannames en dat voorbeeld is verhelderend, omdat het duidelijk 
maakt wat onder gebruikte aannames wordt verstaan. Maar hij geeft niet aan 
hoe hij de kandidaten voor de aanname heeft geformuleerd en de meest 
passende heeft geselecteerd. Ook Scriven en Thomas gaan niet op deze vraag in. 
Daarmee blijft onduidelijk hoe de informele logici gebruikte aannames denken 
te kunnen expliciteren. Ook is onduidelijk in hoeverre de gebruikte aannames 
van belang zijn voor een informeel-logische argumentatieve analyse. Geen van 
de drie genoemde auteurs besteedt veel aandacht aan deze vraag. Maar als de 
doelstelling pragmatisch is, als het erom gaat de geuite argumentatie kritisch te 
beoordelen, lijkt vooral deze categorie aannames relevant. Scriven bepleit 
weliswaar een pragmatische doelstelling, maar ook hij richt zich, althans in de 
werkwijze, vaak op de aannames van de tweede soort. 

De tweede categorie zijn aannames die nodig zijn voor de 'beoordeling', zegt 
Ennis. Deze term is verwarrend, omdat de vraag is: de beoordeling van wat? 
Informele logici bedoelen met de term 'beoordeling' niet altijd hetzelfde. Soms 
wordt beoordeeld of de conclusie bevredigend ondersteund is door de 
spreker/schrijver (interpretatie), soms wordt beoordeeld of de conclusie 
bevredigend ondersteund kan worden door de analysator (reparatie). Ennis lijkt 
het laatste te bedoelen. Bij Ennis en Thomas is het onderscheiden van de tweede 
soort aannames een consequentie van de filosofische doelstelling waarvan zij 
uitgaan: 'beoordeling' is bij hen het filosofische onderzoek naar de houdbaar
heid van de conclusie. De nodige aannames zijn bij hen verbonden aan een 
criterium van deductieve geldigheid: ze zorgen dat het geheel van premissen, 
indien deze waar zijn, de conclusie ook noodzakelijk waar maakt. 

Scrivens indeling in twee soorten aannames lijkt op het eerste gezicht 
dezelfde als die van Thomas en Ennis, maar dat is niet het geval. Scriven maakt 
geen gebruik van een criterium van logische geldigheid en (als gevolg daarvan) 
is zijn concept van argument's assumptions niet scherp afgebakend. Bedoelt 
Scriven er toch iets mee dat lijkt op Ennis' used assumptions} Hij stelt immers 
herhaaldelijk bij de bedoelde betekenis te blijven en te willen achterhalen op 
welke dubieuze stappen de argumentatie van de spreker berust. Daar past Ennis' 
(en Thomas') concept van needed assumptions in ieder geval niet bij. Maar in 
voorbeelden voegt Scriven vaak aannames toe die een reparatief karakter hebben 
en daarmee wèl lijken op de needed assumptions. 

4.3.2 Het verschil tussen premissen en presupposities 

Ennis (1982) stelt ook de vraag aan de orde wat het verschil is tussen (verzwe
gen) premissen en presupposities. 'Premissen' definieert hij als de aannames die 
de premissen vormen van de redenering, ze ondersteunen de conclusie. 'Presup
posities' zijn uitspraken die, als ze onwaar zijn, maken dat een andere propositie 
zinloos is of geen waarheidswaarde heeft:71 
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Roughly speaking premises are propositions that are part of an argument, the 

truth of which would be thought to contribute to the support provided for the 

conclusion, and the falsity of which would be thought to diminish or destroy the 

support provided for the conclusion. O n the other hand, a presupposition, 

roughly speaking, is a proposition the falsity of which appears to make another 

proposition (that for which it is a presupposition) without point or truth. (Ennis 

1982: 62). 

Ennis baseert zijn beschrijving van presupposities op klassieke teksten van 
Strawson (1950, 1952) en Donnellan (1966, 1968),72 maar geeft een modern 
voorbeeld: in ' J a n s e n is opgehouden haar echtgenoot te slaan' is de uitspraak 
'Jansen sloeg ooit haar echtgenoot' een presuppositie, want als de uitspraak niet 
waar is, kan niets worden gezegd over de waarheid van de eerste bewering. 

Het concept van presuppositie heeft een lange geschiedenis in de studie van taal 
en taalgebruik. Het lijkt duidelijk dat presupposities niet hetzelfde zijn als 
verzwegen premissen, terwijl beide wel verzwegen aannames bij een argumen
tatie zijn. Het is dan ook zinvol en relevant dat Ennis het verschil ter sprake 
brengt in een discussie over de vraag wat precies moet worden verstaan onder 
een verzwegen premisse. Maar zijn bespreking van presupposities is erg 
beknopt, traditioneel en bevat in die zin weinig nieuws. Het concept van 
presuppositie heeft ook in latere jaren in de informele logica (en argumentatie
theorie) weinig expliciete aandacht gekregen.73 Dit komt misschien doordat het 
moeilijk te definiëren is. Een reden kan ook zijn dat presupposities in de con
text van discussies normaliter niet tot problemen leiden, omdat de waarheid van 
de presuppositie in een discussie in principe voorondersteld is en zelden in het 
geding is. Presupposities hoeven in een argumentatieve analyse dan ook zelden 
expliciet te worden gemaakt (zie ook hoofdstuk 5 over de rol van presupposities 
in een analyse).74 

4.3.3 Het verschil tussen gap-fillers en back-ups 

Binnen de categorie van verzwegen premissen maakt Ennis een nader 
onderscheid: premisse-achtige verzwegen aannames vallen uiteen in zogenoemde 
back-ups en gap-fillersP Back-ups maken deel uit van de argumentatie, zegt 
Ennis, maar niet van de directe ondersteuning van de conclusie. Gap-fillers 
daarentegen vormen samen met de expliciete premissen de ondersteuning van 
de conclusie. {Back-ups en gap-fillers kunnen in een concreet geval zowel gebruik
te als nodige aannames zijn.) Ennis illustreert het verschil aan de hand van het 
volgende voorbeeld (1982: 62): 

conclusie: Mike is not a dog. 

premisse: If Mike is a dog, Mike is an animal. 

gap-filler: Mike is not an animal. 
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back-up: All dogs are animals. 

In deze argumentatie is 'Mike is not an animal' de gap-filler, zegt Ennis, omdat 
de uitspraak een hiaat (gap) in de argumentatie dicht en samen met de expliciete 
premisse de ondersteuning is van de conclusie. 'All dogs are animals' beschouwt 
Ennis als de back-up, omdat deze uitspraak de expliciete premisse wel onder
steunt, maar niet samen met de expliciete premisse een verdediging van de 
conclusie vormt. Ennis geeft afgezien van dit voorbeeld geen verdere uitleg van 
gap-fillers en back-ups. Hij geeft ook niet duidelijk aan hoe de twee soorten 
verzwegen premissen in een concreet geval moeten worden geformuleerd. 

Burke (1985: 106) gaat nader in op Ennis' onderscheid in gap-fillers en back
ups. Hij geeft een ander voorbeeld (maar licht het niet toe): 

conclusie: This wine can't be port, 

premisse: If it were, it would be sweet, 

gap-filler: This wine is not sweet, 

back-up: Port is sweet. 

Burke beschrijft de gap-fillers als impliciet gebleven aannames bij de afleiding; 
back-ups daarentegen zijn impliciet gebleven aannames bij de expliciete premisse. 
Hij geeft geen verdere bespreking van de back-ups. 

Het verschil tussen gap-fillers en back-ups dat Ennis en Burke willen maken, 
roept associaties op met Toulmins' warrants en backings. Ennis en Burke verwij
zen niet naar Toulmin, maar er zijn wel overeenkomsten. Met name de 
omschrijving van de gap-filler bij Ennis en Burke lijkt sterk op Toulmins 
omschrijving van de warrant. Bij de back-up valt de terminologische gelijkenis 
met Toulmins backing op. De beschrijving van de functie is echter anders dan 
die bij Toulmin: Ennis en Burke beschrijven de back-up niet als ondersteuning 
van de gap-filler, terwijl Toulmins backing wel een ondersteuning is van de 
warrant. 

De voorbeelden van Ennis en Burke maken duidelijk dat de concepten lastig 
te definiëren zijn. Vooral de back-up is problematisch. Het is opvallend dat de 
voorbeelden van Ennis en van Burke volgens modus tollens kunnen worden 
weergegeven; hebben Ennis en Burke gebruik gemaakt van formele logica? Met 
behulp van modus tollens wordt de functie van de gap-filler en back-up in de 
voorbeelden van Ennis en Burke duidelijker: 

premisse: Als B, dan C 
If Mike is a dog, Mike is an animal 
If this wine were port, it would be sweet 

conclusie: A is niet B 
Mike is not a dog 
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This wine is not port 

gap-filler: A is niet C 
Mike is not an animal 
This wine is not sweet 

back-up: B is C 
All dogs are animals 
Port is sweet 

Zoals deze formeel-logische reconstructie laat zien, zijn Ennis' en Burkes gap-
fillers vereist voor de formeel-logische geldigheid van de redeneringen (op grond 
van de traditionele opvatting). Het ligt voor de hand dat Ennis en Burke deze 
uitspraken daarom als de verzwegen premissen zien. Er zijn ook niet echt 
andere kandidaten denkbaar. In deze specifieke voorbeelden kan eenvoudig 
worden nagegaan hoe de gap-filler moet luiden, namelijk met behulp van sche
ma's voor geldige redeneervormen. Ennis' en Burkes analyse van de gap-fillers 
lijkt correct, maar de voorbeelden zijn wel erg eenvoudig. 

De back-ups van Ennis en Burke vormen een onduidelijke categorie. O o k uit 
de formele reconstructie blijkt dat de back-ups in ieder geval geen backings zijn 
in Toulmins zin: de uitspraken ondersteunen de gap-fillers niet. Maar wat zijn 
ze dan wel? De back-ups in de voorbeelden lijken taalkundig voort te vloeien uit 
de inhoud van de expliciete premisse (Als B, dan C): misschien moeten ze 
gelden als presupposities bij de expliciete premisse? Het zijn in ieder geval geen 
zelfstandige premissen. De vaagheid van het concept van back-up komt snel aan 
het licht als andere voorbeelden dan die van Ennis en Burke worden gekozen. 
Een back-up zoals zij op het oog hebben, kan namelijk wel eenvoudig worden 
aangewezen in een argumentatie volgens modus tollens, maar in de meeste geval
len van alledaagse argumentatie is modus tollens niet aan de orde. De back-up is 
dan veel lastiger te formuleren: 

premisse: A is C 
Jij hebt koorts 

conclusie: A is B 
Jij bent ziek 

gap-filler: Als C, dan B 
Als je koorts hebt, dan ben je ziek 

back-up: ? 

Het concept van gap-filler wordt later in de discussie over verzwegen premissen 
nog veel genoemd, onder andere door Govier (1987). Het concept van back-up 
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wordt echter niet meer aan de orde gesteld. 

4.3.4 De criteria voor de verzwegen premisse: gap-filling 

Het eerste criterium waaraan een verzwegen premisse moet voldoen, is dat de 
premisse moet bijdragen aan gap-filling, stelt Ennis (1982: 71).76 Dit houdt in 
dat de verzwegen aanname ervoor zorgt dat de conclusie uit de premissen is af 
te leiden, waarvoor meestal meer gap-fillers nodig zijn: 

A gap is filled when one can infer without any question a conclusion (...) from its 

support. (...) To pass the gap-filling test, a candidate for an assumption must be 

one of a set of propositions all of which satisfy the contribution-to-gap-filling-

requirement and which jointly fill the gap(s). Unless there is only one proposition 

that fills a gap by itself, gap-filling is a cooperative enterprise. (Ennis 1982: 71). 

Bij gap-filling hoeft het niet te gaan om deductief geldige afleidingen, zegt Ennis: 
een complete, gereconstrueerde argumentatie hoeft niet per se deductief geldig 
te zijn. Hij geeft daarvoor de vaker genoemde reden: een redenering is volgens 
een inductieve analyse soms sterker dan wanneer hij geanalyseerd zou zijn als 
deductief.77 Ennis geeft echter wel de voorkeur aan een deductieve aanpak bij 
het toevoegen van gap-fillersJ1 Hij licht dit niet toe, maar lijkt ermee te 
bedoelen, afgaande op zijn voorbeelden, dat verzwegen premissen moeten 
worden aangevuld ongeacht het type de redenering volgens het criterium van 
deductieve geldigheid. Zo'n deductieve aanpak dwingt de analysator iedere niet-
deductieve stap expliciet te maken, stelt hij, en daardoor is het onwaarschijnlij
ker dat de analysator een bepaalde stap over het hoofd ziet (1982: 70). Gap-
filling betekent in praktische zin dus hetzelfde als 'deductief geldig maken' (in 
informeel-logische zin). Ennis legt uit dat deductieve geldigheid voor hem niet 
beperkt is tot formele geldigheid. Eerder denkt hij aan een 'pretheoretische 
notie van deductieve afleiding' (1982: 75). Daarmee bedoelt hij dat in een 
deductief geldige afleiding de conclusie in niet-formele maar in inhoudelijke zin 
noodzakelijk uit de premissen volgt, wat volgens hem een variant is van het 
traditionele criterium van deductieve geldigheid. Hij lijkt te refereren aan de 
opvatting van geldigheid die eerder bij Thomas (1986) en Hitchcock (1980, 
1981) te vinden is, maar is de eerste die de opvatting expliciet uitlegt. 

Naast gap-filling of deductieve geldigheid, zijn er volgens Ennis nog twee 
criteria waaraan verzwegen premissen moeten voldoen: wat hij noemt fidelity 
en plausibility (1982: 70-71). Ennis' fidelity-crherium heeft bij nadere beschou
wing geen directe betrekking op de verzwegen premisse, maar meer op de 
analyse als geheel. Het houdt namelijk in dat de expliciet geuite argumentatie 
alleen mag worden aangepast als dit gezien het doel van de analyse passend is: 
als de aandacht van de analysator uitgaat naar de waarheid van conclusie 
(filosofische doelstelling), dan kan het verantwoord zijn de expliciete argumen
tatie te wijzigen en te verbeteren. Als de aandacht echter uitgaat naar de 
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argumentatie, dat wil zeggen als het gaat om de vraag of de conclusie door de 
naar voren gebrachte premissen afdoende is verdedigd (pragmatische doelstel
ling), dan vindt Ennis het niet verantwoord de expliciete argumentatie te 
wijzigen. 

Het plausibility-criterium heeft wel direct betrekking op de aan te vullen 
verzwegen premissen. Het houdt in dat de analysator zo genereus mogelijk 
moet zijn bij het toevoegen van verzwegen premissen:79 uit de kandidaten voor 
de gap-fillers moet de meest aannemelijke worden gekozen, want zo wordt de 
argumentatie een maximale kans van slagen gegeven. Ennis specificeert niet wat 
hij met 'meest aannemelijke' bedoelt. 

Ook Burke (1985) bespreekt welke criteria voor de verzwegen premisse moeten 
gelden. Volgens hem zijn er twee waarover algemene consensus bestaat: 
preservation en sufficiency. Het preservation-cnterium houdt in dat de expliciete 
premissen niet mogen worden gewijzigd, want de analyse moet gebaseerd zijn 
op de premissen zoals ze naar voren zijn gebracht (1985: 108). Het is vergelijk
baar met Ennis' fidelity-cnterium.m Sufficiency betekent dat de verzwegen 
premisse de redenering deductief geldig moet maken (Burke bedoelt in 
informeel-logische zin). Een wat zwakkere versie noemt Burke de opvatting van 
Schwartz (1980: 245): de verzwegen premisse moet de redenering versterken.81 

Burke erkent dat deze twee criteria onvoldoende zijn om een keuze te maken 
uit verschillende kandidaten voor de verzwegen premissen. Hij bespreekt de 
voorstellen van een aantal auteurs voor aanvullende criteria, maar wijst alle 
voorstellen af. 

Het criterium van plausibiliteit, zoals onder andere Ennis heeft voorgesteld, 
wijst Burke af omdat in zijn ogen de meest plausibele kandidaat82 altijd de 
zwakste kandidaat83 is, want het is volgens hem per definitie de uitspraak 'Als 
-de premissen-, dan -de conclusie-' (door Burke de reiterative candidate of logical 
minimum genoemd). Dit logisch minimum is zelden of nooit een goede 
invulling van de verzwegen premisse, betoogt hij, want het is niet meer dan een 
explicitering van de claim dat de conclusie uit de premissen volgt.84 

Hitchcock (1983) heeft als aanvullend criterium onder andere het testability-
criterium voorgesteld (1983: 83): het logisch minimum is volgens Hitchcock 
geen toetsbare uitspraak, voldoet niet aan het testability-cnterium en is dus geen 
kandidaat voor de verzwegen premisse. Maar in Burkes visie is het logisch 
minimum even goed toetsbaar als de afleiding in de oorspronkelijke argumenta
tie (1985: 110-111) en daarom is het testability-cnterium volgens hem niet 
bruikbaar. 

Burke wijst ook de benadering van Schwartz (1980) af, die - naast sufficiency, 
preservation en plausibility - als extra criterium generality hanteert: de meest 
algemene uitspraak moet als de verzwegen premisse worden aangewezen. De 
meest algemene kandidaat is volgens Schwartz vaak een waarschijnlijker reden 
of rechtvaardiging voor de conclusie: het is een waarschijnlijker 'ultimate reason 
(1980: 236). Volgens Burke is dit criterium gebaseerd op de onjuiste veronder-
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stelling dat alleen ultimate reasons echte premissen kunnen zijn85. 
Burkes eigen voorstel is een specifieke invulling van het plausibility-criterium: 

de analysator moet alleen uitspraken toevoegen die hij zelf aanvaardbaar vindt. 
Die uitspraken moeten ook voldoen aan het sufficiency- en het préservation-
critérium. Als de analysator meer kandidaten allemaal even aanvaardbaar vindt, 
dan moet de kandidaat worden gekozen die 'dialectisch het meest efficiënt is', 
zegt Burke. Dit houdt in dat de meest plausibele kandidaat geselecteerd moet 
worden en dat zal volgens hem vaak de sterkste kandidaat zijn.86 Dat is 
dialectisch efficiënt, omdat door de sterkste kandidaat te kiezen wordt vermeden 
dat de verzwegen premisse nog nader moet worden ondersteund (1985: 116). 

In ongepubliceerde artikelen uit de periode 1982 tot 1985 bepleit Hitchcock dat 
aan alle redeneringen, ongeacht het eventuele type, verzwegen premissen 
moeten worden toegevoegd om de redenering deductief geldig en een 
beoordeling mogelijk te maken. Hij noemt zo'n werkwijze 'methodological 
deductivism'17; daarin is deductieve geldigheid het belangrijkste criterium. 
Hitchcock wijkt hiermee af van zijn eerdere visie (1981) en sluit zich aan bij 
Ennis' opvattingen (1982). 

Hitchcock maakt in zijn methodologische deductivisme nog wel een 
onderscheid tussen deductieve en inductieve redeneringen, maar dit heeft geen 
consequenties voor de verzwegen premisse, alleen voor de verdeling van de 
bewijslast voor de waarheid van de verzwegen premisse. Hij stelt dat in 
deductieve redeneringen, waarin wordt geclaimd dat de afleiding van premissen 
naar conclusie noodzakelijk is, de bewijslast voor de verzwegen premisse geheel 
bij de spreker ligt. In inductieve en andere niet-deductieve redeneringen, waar 
het verband tussen premissen en conclusie hooguit waarschijnlijk is, ligt de 
bewijslast voor de verzwegen premissen volgens hem echter gedeeltelijk bij de 
spreker en gedeeltelijk bij een eventuele criticus. Bij dergelijke redeneringen 
heeft de spreker namelijk niet de verplichting te bewijzen dat de verzwegen 
premisse waar is: hij heeft aan zijn verplichtingen voldaan als hij de waarheid 
aannemelijk heeft gemaakt. Als een criticus dat niet afdoende vindt, is het in 
Hitchcocks ogen aan de criticus aan te geven waarom de verzwegen premisse 
niet waar zou zijn. 

Dit verschil in de verdeling van de bewijslast voor de verzwegen premisse 
licht Hitchcock toe met het volgende voorbeeld: 

Alle onderzochte K's zijn F, dus alle K's zijn E 

Deze argumentatie beschouwt Hitchcock als een generalisatie op basis van 
waarnemingen: het is een inductieve redenering. Als verzwegen premisse stelt 
hij voor: 

De onderzochte K's zijn representatief voor alle K's voor wat betreft E 
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De spreker is aan deze uitspraak gebonden, maar hoeft niet onomstotelijk te 
bewijzen dat de onderzochte K's ook daadwerkelijk representatief zijn voor alle 
K's. Hij voldoet aan zijn verplichtingen door alleen goede redenen te geven; 
verder gaat de bewijslast voor een niet-deductieve redenering niet. 

4.4 Deductie en relevantie 

4.4.1 Goviers overzicht van problemen met verzwegen premissen 

In 1987 geeft Govier een overzicht van onbeantwoorde vragen over verzwegen 
premissen.88 Zij gaat daarbij uit van twee hoofdvragen. Ten eerste: moeten alle 
redeneringen met een verzwegen premisse deductief geldig worden gemaakt, 
ongeacht het type redenering? Ten tweede: hoe verschillen verzwegen premissen 
van andere soorten verzwegen aannames? 

Met betrekking tot de eerste vraag constateert Govier dat sommige auteurs, 
zoals Thomas (1976), verzwegen premissen toevoegen aan redeneringen die 
traditioneel als niet-deductief worden beschouwd. Dergelijke benaderingen 
beschouwt Govier als voorbeelden van 'deductivisme', dat is volgens haar de 
visie dat alleen deductief geldige redeneringen goede redeneringen kunnen zijn: 

Since (Thomas', SG) account is applied to all arguments, without qualification, we 

can only suppose that Thomas holds that for an argument to work, the premises 

have got to entail the conclusion. This, of course, is deductivism. (Govier 1987: 

84)89 

Govier is van mening dat er in de afleidingen van redeneringen verschillende 
graden van zekerheid moeten worden onderscheiden; een deductivistische visie 
is principieel onjuist omdat die hieraan voorbijgaat. 

Ook heuristisch of methodologisch deductivisme, zoals Ennis (1982) en 
Hitchcock90 voorstaan, wijst Govier af.91 Die visie betekent volgens haar dat 
er wel een verschil wordt gemaakt tussen deductieve en niet-deductieve 
redeneringen, maar zonder dat dit gevolgen heeft voor de verzwegen premissen. 
Zij vraagt zich af hoe kan worden verantwoord dat iedere redenering met een 
verzwegen premisse deductief geldig wordt gemaakt als de analysator niet van 
mening is dat goede redeneringen ook altijd deductief geldig horen te zijn: 

(...) it is hard to give a good reason for seeking to render an argument deductively 

valid, if one does not endorse a deductivist theory of argument. We can find a 

missing premise, or gap-filler, such that, if it is added, the resulting argument 

becomes deductively valid. But if someone asks, why should we want to render 

this argument deductively valid, no answer is forthcoming. (Govier 1987: 89) 

Een ander probleem is volgens Govier dat de deductivistische werkwijze te 
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weinig selectief is: ook drogredenen kunnen met een verzwegen premisse 
deductief geldig worden gemaakt. In een deductivistische werkwijze kunnen 
volgens haar dus geen drogredenen meer worden onderscheiden.92 Een ander 
probleem is volgens Govier dat het criterium van deductieve geldigheid meer 
kandidaten oplevert; er is daarom behoefte aan aanvullende criteria voor de 
verzwegen premisse, maar die zijn volgens haar nog helemaal niet duidelijk. 

Kan de associated conditional, het logisch minimum, een kandidaat zijn voor 
de verzwegen premisse? In principe wel, zegt Govier, omdat zo'n uitspraak de 
redenering altijd logisch geldig maakt. Maar een dergelijke aanvulling is weinig 
zinvol: de associated conditional is alleen een herhaling van de expliciete 
redenering. Zij meent dat een redenering dan net zo goed kan worden 
beoordeeld zonder de associated conditional als verzwegen premisse toe te 
voegen. 

Generalisaties van de associated conditional maken de redenering meestal ook 
deductief geldig, maar Govier ziet ook daar een probleem. Generalisaties zijn 
al gauw interpretatief onjuist, omdat de analysator te ver gaat bij het formuleren 
ervan: een voorwaarde is dat de spreker of schrijver aan de generalisatie 
gehouden kan worden. Dit maakt het erg lastig een passende kandidaat te 
selecteren: 

If you don't like merely reiterating the whole argument, you can choose from 

countless prospective premises which will entail the reiterative conditional 

statement. (Govier 1987: 26) 

Op de vraag welke soorten verzwegen aannames moeten worden onderscheiden, 
gaat Govier in, omdat 'verzwegen premisse' en 'verzwegen aanname' volgens 
haar in veel boeken ten onrechte door elkaar worden gebruikt, bijvoorbeeld in 
Copi (1972: 154), Scriven (1976: 173) en Johnson en Blair (1977: 43, 186). 
Verzwegen premissen zijn in haar visie een deelverzameling van de verzameling 
van alle verzwegen aannames, die zij als volgt omschrijft: 

(1) The truth of A may be a necessary condition for the terms used in the 

argument to have a referent. 

(2) The truth of A may be a necessary condition for the subject of the argument 

to be of interest to anyone. 

(3) The truth of A may be a necessary condition for the meaningfulness of any 

language. 

(4) The truth of A may be a necessary condition for properly inferring the 

conclusion from the stated premises. 

(5) The truth of A may be a necessary condition for the appropriacy of the 

methodology used by the arguer when he or she cites the premises as support 

for the conclusion. 

(6) The truth of A may be a necessary condition for the truth of one of the stated 

premises. 
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(7) The truth of A may be a necessary condition for words used in stating the 

premises and conclusion to have the meaning which they do have, and on 

which proper understanding of the argument depends. 

(Govier 1987: 92) 

Er moet nader worden bepaald welke van deze uitspraken de verzwegen 
premisse is, betoogt Govier. Ennis' concept van gap-filler kan hierbij een 
bruikbaar uitgangspunt zijn: de vraag is dan waaruit de gap bestaat en hoe hij 
ingevuld kan worden. Govier stelt zich voor dat dit wordt uitgewerkt in een 
theory of argument, die specificeert welke typen redeneringen er zijn en welke 
eisen per type gelden (zij is hiermee een voorstander van wat wel een 
'pluralistische argumentatietheorie' wordt genoemd).93 De theorie bepaalt of 
er al dan niet een verzwegen premisse moet worden toegevoegd: 

We say, with Ennis, that arguments have missing premises when they have 

inference 'gaps'. These gaps are identified when we apply our theory of argument 

and canons of interpretation to the discourse in which the argument appears. If 

we see the argument as an inference to the best explanation, and we understand 

that argument as one in which the inferential pattern must go in such-and-such a 

way, then when the argument fails to exemplify the appropriate pattern, it will 

have a 'gap'. (Govier 1987: 95). 

In ieder geval komen methodologische afleidingsregels, zoals noodzakelijke 
waarheden en inferential assumptions (afleidingsaannames), met in aanmerking 
als kandidaten voor de verzwegen premisse, hoewel ze vaak wel zo worden 
gezien. Govier bespreekt het voorbeeld: 

This is red. Therefore this is colored. (Govier 1987: 96) 

Veel auteurs menen dat hier de volgende verzwegen premisse moet worden 
toegevoegd: 

Whatever is red, is colored. 

Maar volgens Govier is deze toevoeging geen verzwegen premisse: de redenering 
is namelijk al compleet in zijn oorspronkelijke vorm, omdat de waarheid van 
de premisse de waarheid van de conclusie garandeert. De redenering is dus ook 
deductief geldig zonder toevoeging van een verzwegen premisse. Wie hier 
desondanks een verzwegen premisse toevoegt, is in haar ogen een 'formalist'. 

Voor inferential assumptions geldt hetzelfde. In een vergelijking is bijvoor
beeld altijd voorondersteld dat de twee vergeleken gevallen in relevante aspecten 
overeenkomen, maar het zou in Goviers visie onjuist zijn een premisse met die 
strekking aan de redenering toe te voegen: dan gaan we deductivistisch te werk 
en vullen we een gap dat er niet is. Er moet wel worden beoordeeld of de 
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inferential assumption juist is, zegt zij, maar dat betekent niet dat het een 
premisse van de redenering is. 

O m te bepalen welke uitspraken wel gap-fillers zijn, is een goede theory of 
argument nodig, waarin ook het doel van de analyse moet vastliggen. Govier 
noemt de twee mogelijke doelen van een analyse: de reconstructive view (eerder 
de 'filosofische doelstelling' en 'reparatieve werkwijze' genoemd) en de 
interpretative view (eerder de 'pragmatische doelstelling' en 'interpretatieve 
werkwijze' genoemd). In het eerste geval gaat het erom de conclusie zo goed 
mogelijk te verdedigen, in het tweede geval is het doel de naar voren gebrachte 
argumentatie te beoordelen. 

De reconstructive view is volgens Govier populair onder filosofen en logici, 
maar in theoretisch, praktisch en pedagogisch opzicht zeer problematisch. De 
visie betekent dat zo veel mogelijk bewijs wordt verzameld voor de conclusie 
en dat moet volgens haar niet het doel van een analyse zijn. In het meest 
extreme geval is het zelfs de vraag waarom een analysator nog aandacht zou 
besteden aan de argumenten die iemand naar voren heeft gebracht als het toch 
alleen om de conclusie gaat. Govier is voorstander van de interpretative view. 
Wat die visie precies inhoudt, moet nog nader worden ingevuld, maar zij meent 
dat bij het identificeren en formuleren van verzwegen premissen in ieder geval 
de volgende stappen moeten worden gezet. Eerst moet worden vastgesteld welke 
uitspraken in een bepaalde tekst de premissen en de conclusie zijn. Daarna moet 
op basis van de theory of argument worden bepaald van welk type redenering 
sprake is en of de afleiding van premissen naar conclusie sound is. Zo niet, dan 
moet worden beoordeeld of er sprake is van een enthymeem, en of de gap met 
een verzwegen premisse moet worden opgevuld. Zo ja, dan moet uit de in 
aanmerking komende kandidaten op basis van epistemische criteria en 
interpretatieve overwegingen de passende verzwegen premisse worden 
geselecteerd: de tekst wordt gerespecteerd en de analyse moet in overeen
stemming zijn met opvattingen die de spreker heeft (of geacht mag worden te 
hebben). 

Govier geeft een goed overzicht van de problemen met verzwegen premissen 
in de informele logica, maar biedt geen oplossingen. Dat komt vooral doordat 
de volgens haar zo noodzakelijke theory of argument nog niet geformuleerd is, 
terwijl een benadering van verzwegen premissen in haar visie geheel afhankelijk 
is van de beschikbaarheid van zo'n theorie. In Goviers leerboek (1992) wordt 
dan ook maar heel summier op verzwegen premissen ingegaan en alleen in de 
context van wat Govier als deductieve redeneringen beschouwt: zij hanteert 
daarbij Ennis' terminologie van gaps (1992: 53-55). Na een behandeling van 
formeel-logische concepten, geeft zij vier zogenoemde strategies voor het 
formuleren van de verzwegen premisse. Die strategieën zijn echter eerder vier 
noodzakelijke voorwaarden: er moet een logical gap zijn, die gevuld moet 
worden door de toe te voegen premisse, de spreker moet aan die premisse 
gehouden kunnen worden en de toevoeging moet zo plausibel mogelijk zijn 
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(Govier 1992: 55). 
Verder gaat Govier (1992) in op wat zij inductive logic noemt, waaronder 

analogieën, conductieve en inductieve redeneringen vallen. Zij bespreekt welke 
eigenschappen deze redeneringen hebben, in welke situaties sprekers ze 
gebruiken en welke eisen voor de redeneringen gelden. Verzwegen premissen 
komen hierbij niet meer aan bod: de redeneringen worden wel beoordeeld, ook 
de stap van premisse naar conclusie, maar niet op basis van een geformuleerde 
verzwegen premisse. 

Goviers praktische aanpak van verzwegen premissen - alleen van toepassing 
bij deductieve redeneringen - bestaat eruit dat er een soort criterium van 
logische geldigheid geldt (gap-filling), in combinatie met eisen over de 
gebondenheden en de mate van plausibiliteit (deze eisen doen overigens denken 
aan de pragma-dialectische voorwaarden voor verzwegen argumenten). Maar in 
alledaagse argumentatie is de claim maar zelden dat de premissen de conclusie 
noodzakelijk maken, dus is meestal Goviers inductive logic van toepassing. Voor 
Govier is het concept 'verzwegen premisse', als gevolg van haar niet-deductivis-
tische standpunt, dus maar in een zeer beperkt aantal gevallen van argumentatie 
aan de orde. O p zichzelf hoeft dit niet ernstig te zijn, maar de vraag is wel hoe 
in een pluralistische aanpak zoals Govier voorstaat de afleiding van premissen 
naar conclusie moet worden beoordeeld als er geen verzwegen premisse 'mag' 
worden toegevoegd. Wat is het alternatief? Zonder het concept 'verzwegen 
premisse' lijkt de beoordeling van het verband tussen premissen en conclusie al 
snel ad hoc, onsystematisch en oncontroleerbaar te worden. Pluralisten zoals 
Govier hebben dan ook de taak een bruikbaar alternatief voor de verzwegen 
premisse (en voor deductivisme) uit te werken. 

4.4.2 Hitchcocks universele-generalisatiethesis 

In 1985 presenteert Hitchcock een benadering van verzwegen premissen die 
opnieuw afwijkt van zijn eerdere visies. Hoewel hij dit niet met zoveel woorden 
zegt, lijkt zijn nieuwe benadering een reactie te zijn op de kritiek die Govier 
(1987) naar voren heeft gebracht. Hitchcock is nu namelijk geen voorstander 
meer van methodologisch deductivisme. Hij houdt zich bezig met twee 
problemen. Ten eerste het demarcatieprobleem: hoe kan worden bepaald of een 
argumentatie een enthymeem is en dus met een verzwegen premisse deductief 
geldig moet worden gemaakt? Ten tweede het zogenoemde beoordelingspro
bleem: hoe moet de afleiding van premissen naar conclusie worden beoordeeld? 

Het demarcatieprobleem probeert Hitchcock op te lossen door een definitie 
van het enthymeem te formuleren. Hij gaat uit van drie kenmerken. Allereerst 
moet de redenering deductief ongeldig zijn. Ten tweede moet het een redenering 
zijn die met deductieve criteria moet worden beoordeeld en met met inductieve 
criteria of criteria die bij andere niet-deductieve redeneringen horen. Ten derde 
is vereist dat de redenering geen overduidelijk geval is van de drogreden non 
sequitur. O p basis van deze drie kenmerken geeft Hitchcock de volgende 
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definitie: een enthymeem is een deductieve redenering die niet deductief geldig 
is en ook geen overduidelijke non sequitur?* 

Hitchcock besteedt geen aandacht aan de vraag hoe moet worden bepaald of 
een redenering deductief of niet-deductief is. Aangezien het maken van dit 
onderscheid in de praktijk vaak moeilijk is, lost zijn definitie dit gedeelte van 
het probleem niet op. Bovendien gelden de eerste twee kenmerken die hij 
noemt traditioneel ook al als kenmerken van het enthymeem, zodat de definitie 
in dit opzicht weinig oplost. Hitchcocks eigen toevoeging, het derde kenmerk, 
houdt in dat een enthymeem geen non sequitur mag zijn. Dit lijkt een reactie 
op de constatering die onder anderen Govier (1987) doet, namelijk dat met 
behulp van een verzwegen premisse iedere redenering deductief geldig kan 
worden gemaakt, ook drogredenen. Hitchcock probeert dit uit te sluiten. Maar 
ook hier lost hij het probleem niet op: hoe kan immers a priori worden bepaald 
of een redenering een non sequitur is?95 

Hitchcock besteedt wel aandacht aan problemen met de definitie van 
deductieve geldigheid. In zijn visie is het bij de huidige stand van zaken niet 
mogelijk te bepalen of een redenering wel of niet deductief geldig is: de formeel-
logische systemen zijn daarvoor nog niet voldoende ontwikkeld en ze lenen 
zich niet goed voor toepassing op natuurlijke taal (1985: 84). Daarom formuleert 
Hitchcock een nieuwe definitie van deductieve geldigheid. Volgens hem heeft 
een deductief geldige redenering een zogenoemde atomic form die het 
onmogelijk maakt dat de premissen waar zijn terwijl de conclusie onwaar is. 
Onder atomic form verstaat Hitchcock de verzameling zinnen die kan worden 
gevormd op basis van (de structuur van) één bepaalde zin. In de zin 'De hond 
zit op de mat' kan bijvoorbeeld de term (door Hitchcock atomic content 
expression genoemd) 'hond' vervangen worden door ieder ander dier, en 'mat ' 
door ieder ander object waarop je kunt zitten. De atomic form, zegt Hitchcock, 
kan ook gezien worden als een onderliggend schema; iedere mogelijke zin uit 
de verzameling is een specifieke invulling van dat schema.96 

Hitchcock claimt dat op basis van deze definitie de deductieve (on)geldigheid 
van een redenering snel kan worden vastgesteld. Een redenering is ongeldig, stelt 
hij, als er een tegenvoorbeeld kan worden gegeven: een redenering met dezelfde 
atomic form maar met andere termen en waarvan bekend is dat hij ongeldig is. 
Een redenering is deductief geldig als het niet mogelijk is op basis van dezelfde 
atomic form een tegenvoorbeeld te bedenken. 

Hitchcocks definitie van deductieve geldigheid is een variant van klassieke 
logische omschrijvingen: het concept van atomic form doet denken aan logisch 
geldige redeneerschema's en de tegenvoorbeeldprocedure is ook bekend uit de 
formele logica. De tegenvoorbeeldprocedure werkt wel in de formele logica, 
maar niet in natuurlijke taal, anders dan Hitchcock claimt. Dat kan worden 
aangetoond met behulp van een voorbeeld van hem zelf (persoonlijke 
correspondentie Hitchcock en Gerritsen 1992): 
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Redenering 1 
De kernwapens hebben een nieuwe wereldoorlog tussen de grootmachten 
voorkomen, want sinds de kernwapens er zijn, is er geen oorlog tussen de 
grootmachten meer geweest. 

Volgens Hitchcock kan deze redenering worden weerlegd met het volgende 
tegenvoorbeeld, want de twee redeneringen hebben dezelfde atomic form, maar 
de tweede redenering is duidelijk absurd en daarmee ongeldig:97 

Redenering 2 
De nieuwe auto's hebben voorkomen dat de buren met elkaar ruzie maken, 
want sinds beide buren nieuwe auto's hebben, maken zij geen ruzie meer. 

Uit de ongeldigheid van de tweede redenering zou, uitgaande van Hitchcocks 
definitie, volgen dat de eerste redenering ook ongeldig moet zijn, want een 
geldige redenering kent geen enkel tegenvoorbeeld. Maar dit is absurd, want het 
zou betekenen dat geen enkele redenering waarin een bepaald gevolg aan een 
bepaalde oorzaak wordt gekoppeld, zoals in redenering 1 en 2, ooit geldig kan 
zijn. Die redeneringen zullen immers dezelfde atomic form als redenering 1 en 
2 hebben, zoals in het onderstaande voorbeeld: 

Redenering 3 
De nieuwe schutting heeft voorkomen dat we nog inkijk hebben in de tuin, 
want sinds die schutting er staat, hebben we geen last meer van inkijk. 

De oorzaak-gevolgrelatie in redenering 3 kan heel goed waar (of aanvaardbaar) 
zijn. Dit betekent dat de (on)geldigheid van redenering 2 niets zegt over de 
(on)geldigheid van redenering 1. Je kunt in alledaagse argumentatie niet op deze 
manier met tegenvoorbeelden ongeldigheid (of beter 'onaanvaardbaarheid') van 
redeneringen aantonen. Er is nog een ander probleem: wil een redenering als 
een tegenvoorbeeld kunnen gelden, dan moet bekend zijn dat die redenering 
ongeldig is. Hitchcock neemt de ongeldigheid van het tegenvoorbeeld a priori 
aan. De tegenvoorbeeldprocedure is daardoor circulair. 

Bij het beoordelingsprobleem gaat het Hitchcock erom te bepalen wat bij de 
afleiding van de premissen naar de conclusie moet worden beoordeeld. Volgens 
hem moeten dat de impliciete aannames zijn waarop de redenering daadwerke
lijk berust en niet de aannames die de spreker ofschrijver eventueel in het hoofd 
had. Daarbij verwijst hij naar Ennis' (1982) onderscheid in 'nodige' en 
'gebruikte' aannames: hij zelf is alleen op zoek naar nodige aannames. 

Het logisch minimum is in ieder geval een nodige aanname, stelt Hitchcock. 
Volgens hem wordt er in een enthymeem echter meestal meer als waar 
verondersteld: dat 'meer' kan worden geformuleerd als een generalisatie van het 
logisch minimum. Dit idee verwoordt hij in een these: 
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Let us call the thesis that an enthymematic argument implicitly assumes the t ruth 

of a universal generalization of its associated conditional with respect to at least 

one repeated content expression the universal generalization thesis. (Hitchcock 1987: 

De aannemelijkheid van de these (dat de afleiding berust op een generalisatie 
van het logisch minimum) blijkt volgens Hitchcock uit het feit dat relevante 
kritiek vaak betrekking heeft op de generalisatie. Hij bespreekt het volgende 
voorbeeld: 

Depo-Provera is safe, because it is an effective contraceptive. 

Mogelijke en relevante kritiek op deze argumentatie is bijvoorbeeld: 'Het feit 
dat iets een effectief voorbehoedsmiddel is, betekent niet dat het ook veilig is'. 
Dat deze kritiek relevant is, toont volgens Hitchcock aan dat de aanvaardbaar
heid van de redenering berust op een algemenere uitspraak dan het logisch 
minimum. 

Hij preciseert zijn universele-generalisatiethese nader. Er is in de these niet 
gespecificeerd hoeveel termen uit het logisch minimum moeten worden 
gegeneraliseerd en ook niet hoe ver de generalisatie van een bepaalde klasse of 
categorie moet gaan. Hitchcock adviseert zoveel mogelijk termen over de gehele 
klasse te generaliseren, tenzij dat onaannemelijk zou zijn, dan kan een minder 
vergaande generalisatie worden aangevuld. Dat laatste kan worden verantwoord 
met behulp van het Principle of Charity, betoogt hij: op grond van dat principe 
moet een zo sterk mogelijke redenering worden geformuleerd.98 De gekwalifi
ceerde versie van de universele-generalisatiethese bevat deze richtlijn: 

The author of an enthymematic argument implicitly assumes the truth of a 

universal generalization of the argument's associated conditional with respect to 

one or more content expressions which occur more than once. Unless it would 

be implausible, where a molecular content expression is repeated, this generali

zation is over the most molecular content expressions. If more than one distinct 

content expression is repeated, this generalization is over all such distinct content 

expressions except those over which it would be implausible to generalize. Unless 

the context of utterance of the argument or considerations of plausibility indicate 

a restriction, the generalization is over the entire category of items within which 

the content expression's significatum occurs. (Hitchcock 1985: 94) 

De impliciete aanname die Hitchcock op het oog heeft, wordt naar hij zegt 
algemeen als een (verzwegen) premisse van de redenering beschouwd, maar hij 
is van mening dat de impliciete aanname beter als een rule of inference 
(afleidingsregel) (1987: 94) kan worden opgevat." Zo'n afleidingsregel is een 
niet-formele regel, waarmee Hitchcock bedoelt dat er in ieder geval een content 
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expression in voorkomt. Het heeft in zijn visie de voorkeur de impliciete 
aanname te zien als een afleidingsregel, omdat hij het onaannemelijk vindt dat 
de impliciete aanname een premisse is. Als de impliciete aanname een premisse 
is, impliceert dit volgens hem dat er in een enthymeem iets ontbreekt, dat het 
incompleet of gebrekkig is. Maar enthymemen komen zoveel voor dat 
Hitchcock het vreemd vindt ze als incompleet te zien. Bovendien zijn sprekers 
zich er niet van bewust dat zij delen van hun argumentatie zouden weglaten. 

Het biedt bepaalde voordelen om de impliciete aanname als een afleidingsre
gel op te vatten. Als de aanname een afleidingsregel is, impliceert dit volgens 
Hitchcock dat een enthymeem niet incompleet is in logische zin. Als in een 
redenering een formele afleidingsregel als modus ponens impliciet is, dan wordt 
die redenering immers niet als incompleet gezien, stelt hij. Een ander voordeel 
vindt hij dat nu de afleiding van de premisse naar de conclusie in een enthy
meem kan worden beoordeeld zonder de impliciete aanname expliciet te maken. 
De procedure die hierbij wordt gevolgd, lijkt op zijn tegenvoorbeeldprocedure: 
als er een passend tegenvoorbeeld kan worden gegeven, is daarmee aangetoond 
dat het enthymeem 'enthymematisch ongeldig' is. O m te laten zien dat een 
enthymeem wel enthymematisch geldig is, moet de afleidingsregel wel expliciet 
worden gemaakt, betoogt Hitchcock. De enthymematische geldigheid kan 
namelijk niet worden afgeleid uit het feit dat er geen tegenvoorbeelden kunnen 
worden gegeven: het kan ook het gevolg zijn van een gebrek aan voorstellings
vermogen en inventiviteit bij de criticus. Alleen als de impliciete aanname 
aanvaardbaar is, is de enthymematische geldigheid in Hitchcocks ogen 
aangetoond.100 

Hitchcock probeert een algemene procedure te formuleren voor de verzwegen 
premisse. Daarin specificeert hij dat de verzwegen premisse een impliciete 
aanname is die een bepaalde, passende generalisatie van het logisch minimum 
is. In vergelijking met eerdere informeel-logische benaderingen is zijn benadering 
duidelijker en bruikbaarder. Zijn benadering leunt sterk op de traditionele 
logica: de oplossing voor het demarcatie- en beoordelingsprobleem heeft hij 
gebaseerd op het klassieke idee van de tegenvoorbeeldprocedure. De tegenvoor
beeldprocedure kan echter niet worden gebruikt om alledaagse argumentatie te 
beoordelen, zoals uit de besproken voorbeelden blijkt, en de procedure is 
circulair. Daarmee heeft Hitchcock de problemen waarop hij zich richtte dan 
ook niet opgelost. 

4.4.3 Berg en Groarke over deductïvisme 

Berg (1992) en Groarke (1992) bespreken de vraag of een deductivistische 
werkwijze bij het analyseren van argumentatie de voorkeur verdient. Berg 
(1992) ondersteunt Goviers betoog tegen deductivisme, Groarke pleit voor een 
deductivistische werkwijze. 

Berg sluit zich aan bij Goviers bezwaar dat er in een deductivistische 



4 • De informeel-logische benaderingen van verzwegen premissen [91] 

benadering geen onderscheid kan worden gemaakt tussen noodzakelijke en 
waarschijnlijke redeneringen, terwijl waarschijnlijke redeneringen erg veel 
voorkomen. Hij noemt als voorbeelden analogieredeneringen, redeneringen 
waarin uit een aantal waarnemingen een hypothese wordt afgeleid en redenerin
gen waarin de premissen alleen samen de conclusie aannemelijk maken, 'best 
reasons arguments' (1992: 25).101 O m de verschillende typen redeneringen 
passend te kunnen analyseren, is volgens Berg een pluralistische argumentatie
theorie nodig. 

Groarke (1992) stelt dat er in een deductivistische aanpak wel verschillende 
graden van zekerheid kunnen worden aangegeven. Dat gebeurt niet door niet-
deductieve redeneringen anders te analyseren dan deductieve redeneringen, maar 
op een andere manier. O m te beginnen kan volgens hem bij redeneringen 
waarin de conclusie hooguit waarschijnlijk is een zogenoemde qualifier worden 
opgenomen, bijvoorbeeld het woord 'waarschijnlijk'. De redenering is dan wel 
als een deductieve redenering gereconstrueerd, maar de qualifier doet recht aan 
de beperkte mate van zekerheid (Groarke 1992: 115).102 In andere gevallen is 
de mate van zekerheid volgens Groarke een gevolg van de betekenis van de 
premissen: die verklaart dat het hooguit om een waarschijnlijk verband kan 
gaan. Groarke legt dit uit aan de hand van twee voorbeelden die Govier ook 
bespreekt en die zij ontleend heeft aan Stove (1987: 24):103 

a All the 10 flames observed in the past have been hot, so the next flame 
observed will be hot. 

b All of the one million flames observed in the past have been hot, so the 
next flame observed wil be hot. 

Een deductivist kan volgens Govier niet laten zien dat de premisse in b meer 
ondersteunende kracht heeft dan die in a. Hij behandelt de redeneringen precies 
hetzelfde door aan beide een premisse toe te voegen die de redenering deductief 
geldig maakt. Maar Groarke meent dat dit niet juist is. Het verschil in kracht 
kan in dit geval worden verklaard op basis van de relatieve kracht van de 
inhoud van de premissen (1992: 115-116): de relatieve kracht van de premisse in 
redenering b is groter dan die van de premisse in redenering a. Groarke stelt dat 
deductief geldig maken en het toeschrijven van een bepaalde mate van zekerheid 
in feite twee verschillende dingen zijn, terwijl de niet-deductivist doet alsof het 
één automatisch het ander impliceert (1992: 116). 

Berg (1992) verbindt aan de constatering dat iedere redenering deductief geldig 
kan worden gemaakt de conclusie dat een deductivistische werkwijze (hij 
bedoelt daarmee in eerste instantie het toevoegen van het logisch minimum) ons 
niet helpt de redenering te beoordelen. Volgens hem wordt het probleem 
verschoven: in plaats van een kwestie van logische geldigheid wordt het een 
kwestie van de waarheid van de premissen. Logische geldigheid wordt op die 
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manier triviaal: 

But adding an implicit premise (...) does not get us anywhere. For the initial 
question of the argument's validity then merely becomes reformulated as a 
question of the argument's soundness, or more specifically as a question of the 
truth of one of the argument's premises. This merely trivializes the notion of 
validity - every argument would be deductively valid - thus dissolving the domain 
of logic. (Berg 1992: 106) 

De trivialiteit kan wel worden voorkomen door alleen niet-triviale premissen 
toe te voegen, maar het is in de praktijk vaak moeilijk zulke kandidaten te 
vinden, zegt Berg: soms zijn er te veel niet-triviale kandidaten, in andere 
gevallen juist helemaal geen. Zo is het volgens Berg bij best reasons arguments 
vrijwel altijd alleen mogelijke triviale premissen toe te voegen.104 Als ook nog 
is vereist dat de spreker de toe te voegen premisse echt op het oog had bij het 
uiten van de argumentatie, wordt het nog lastiger een passende kandidaat te 
selecteren (1992: 105-6). 

Groarke meent dat het geen probleem is dat de waarheid van de premissen 
moet worden beoordeeld. Naar zijn mening moet in de analyse van argumenta
tie sowieso meer nadruk worden gelegd op de inhoud van de premissen en de 
conclusie. Goviers bezwaar dat logisch ongeldige redeneringen en drogredenen 
niet meer bestaan in een deductivistische werkwijze, verwerpt Groarke ook. Hij 
pleit voor een drogredenconcept dat meer omvat dan alleen de logische 
redeneerfouten: ook de inhoud van de premissen moet er een onderdeel van 
zijn. Dan kan bijvoorbeeld beter worden verklaard waarom de cirkelredenering, 
hoewel logisch geldig, toch een drogreden is (Groarke 1992: 117). Groarke 
onderschrijft dat het vaak lastig is de verzwegen premisse te selecteren, maar 
meent dat een keuze alleen kan worden gemaakt op basis van de context. 
Daarom is het belangrijk te onderzoeken welke toevoegingen mogelijk zijn: 

There are, of course, a variety of possibilities and one cannot choose between 
them without reference to the particular context in which the argument arises. For 
our purposes, the important point is the investigation of the possibilities - not the 
curt dismissal of the argument - which is the best way to understand the 
argument. (Groarke 1992: 119) 

Pluralisten doen het voorkomen alsof zij een alternatief hebben en dat dit 
minder problematisch zou zijn dan deductivisme, maar dat is volgens Groarke 
niet bepaald het geval: 

Any such impression is an illusion (...), the non deductivist exchanges one kind of 
complexity for another, eliminating the complexities of implicit premises, 
replacing them with the complexities required by an account of the relationship 
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between premises and conclusion that must distinguish different kinds of 

inferences. (Groarke 1992: 118). 

Hieruit volgt niet noodzakelijk dat deductivisme een goede werkwijze is, maar 
dat is volgens Groarke wel zo: deductivisme geeft in vergelijking met niet-
deductivisme een eenvoudiger en concreter concept van argumentatie en draagt 
beter bij aan, wat hij noemt, het dialectische proces, omdat er vragen moeten 
worden gesteld die dit proces bevorderen (1992: 120). Daarmee bedoelt Groarke 
blijkbaar dat het op deductieve wijze formuleren van een verzwegen premisse 
bijdraagt aan een goede analyse en beoordeling van de argumentatie. 

Groarke zegt voorstander te zijn van wat Govier 'reconstructief deductivis
me' noemt, maar dit lijkt te berusten op een verkeerde interpretatie van wat 
Govier daarmee bedoelt. Zij refereert met dat begrip aan deductivistische 
benaderingen waarin het doel is de verdediging van de conclusie zo sterk 
mogelijk te maken, zoals bij Thomas. Groarke is geen voorstander van zo'n 
benadering: hij pleit immers voor interpretatieve correctheid in de analyse. De 
deductivistische aanpak draagt daaraan het best bij. Hij is daarmee eerder een 
voorstander van wat Govier 'heuristisch deductivisme' noemt. 

4.4.4 Blair en Freeman: de relevantie van premissen 

Blair (1992) en Freeman (1992) onderzoeken wat het betekent dat premissen 
relevant moeten zijn voor de conclusie. In het kader daarvan stellen zij dat de 
verzwegen premisse geen premisse is van de redenering, maar een afleidingsregel, 
vergelijkbaar met Toulmins warrant. Dit komt overeen met Hitchcocks (1985) 
opvattingen. 

4.4.4.1 Blair: afleidingsrechtvaardigingen en warrants 

Blair stelt dat premissen relevant zijn voor een conclusie als de premissen een 
ondersteuning van de conclusie vormen. Daarbij gaat het in zijn ogen niet alleen 
om deductieve relaties, want ook in niet-deductieve argumentaties ondersteunen 
de premissen de conclusie (1992: 207). Als een spreker in zijn argumentatie met 
behulp van bepaalde uitspraken een ondersteuning wil geven voor andere 
uitspraken, dan kan de spreker worden gehouden aan de propositie dat het 
gerechtvaardigd is de conclusie uit de premissen af te leiden. Wie zegt: 'Zij heeft 
veel verstand van computers. We moeten haar dus aannemen', is ook gehouden 
aan een propositie die ongeveer luidt: 'Onder overigens gelijke omstandigheden 
is het in deze situatie gerechtvaardigd dat het gegeven 'Zij heeft veel verstand 
van computers' leidt tot 'We moeten haar aannemen'.' 

De relevantie van premissen voor een conclusie berust op zo'n onuitgespro
ken propositie bij de afleiding, zegt Blair. Is de propositie bij de afleiding 
onhoudbaar, dan is daarmee in zijn visie twijfelachtig of de premissen wel 
relevant zijn (1992: 207). De onuitgesproken proposities bij de afleiding hebben 
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volgens Blair dezelfde algemene vorm als Toulmins warrants en hij noemt ze 
daarom inference warrants (afleidingsrechtvaardigingen): 

An inference warrant is a proposition which a person takes to authorize drawing 

a given conclusion from a given set of premises. (Blair 1992: 208) 

Blair geeft aan dat een inference warrant alleen van toepassing is op het speci
fieke geval, namelijk de argumentatie waarvan de warrant deel uitmaakt, maar 
iedere inference warrant kan wel worden herleid tot een meer algemene formule: 

De familie Bakker is thuis, want hun lichten zijn aan. 

De spreker kan deze argumentatie baseren op de volgende specifieke inference 
warrant: 

Normaal gesproken heeft de familie Bakker de lichten aan als ze thuis zijn en dat 

maakt dat het gerechtvaardigd is uit het feit dat hun lichten aan zijn te conclude

ren dat ze thuis zijn. 

Deze bijzondere inference warrant kan worden herleid tot de volgende algemene 
formule (1992: 208): 

From "X normally only when Y" and "Y" one may infer "X". 

Blair stelt dat in een inference warrant soms ook wordt gezegd dat een bepaalde 
uitzondering niet van toepassing is: dan is er in Toulmins termen sprake van 
een warrant waarin is opgenomen dat bepaalde conditions of rebuttal niet 
opgaan. De inference warrant heeft dan de volgende algemene vorm (1992: 210): 

From "Usually X", "Usually when X, then Y" and "Y" one may infer "X". 

Dergelijke algemene formules beschouwt Blair als gegeneraliseerde warrants. Ze 
vormen de afleidingsprincipes. 

De gegeneraliseerde inference warrants hebben geen waarheidswaarde, stelt 
Blair, maar de specifieke inference warrants wel: een specifieke warrant is waar 
als de zogenoemde general conditional die bij de warrant hoort waar is. Daarmee 
bedoelt hij dat het in het specifieke geval van de redenering waar moet zijn dat 
'If (normally only when Y, and Y), then X' . Of dit zo is, hangt af van de 
bijzonderheden van het geval: er moet worden nagegaan in hoeverre de 
conditions of rebuttal opgaan. 

Blair acht de inference warrants vergelijkbaar met Aristoteles' topoi. 
Aristoteles spreekt soms over algemene principes bij de afleiding in een 
redenering en dat zijn volgens Blair vaak associated general conditionals, 
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bijvoorbeeld in de volgende ^-/bm'orz-redenering van Aristoteles: 

Men zou bijvoorbeeld kunnen redeneren dat als zelfs de goden niet alwetend zijn, 

de mensen het zeker niet zijn. Het principe hier is dat als een eigenschap niet 

voorkomt waar het meer waarschijnlijk zou zijn dat het voorkomt, diezelfde 

eigenschap zeker niet voorkomt waar het minder waarschijnlijk zou zijn. (Rhet. 

11.23, 1397b 13-15, vertaling S.G.) 

Blair brengt inference warrants ook in verband met de moderne notie van 
argumentatieschema's, zoals die worden gebruikt in Van Eemeren en Kruiger 
(1987), Schellens (1985, 1987) en Kienpointner (1987, 1992). Ter illustratie 
noemt hij Kienpointners weergave van het argumentatieschema van a-fortiori-
redeneringen: 

If even X does not have property P and it is less probable that Y has property P, 

then Y does not have P. 

(Even) X does not have P. 

Y does not have P 

Blair licht toe dat Aristoteles' afleidingsprincipe in de eerste uitspraak is 
weergegeven. Het is niet geformuleerd als een propositie, maar als het inference 
pattern (afleidingspatroon) waarop ^-/örtz'orz'-redeneringen zijn gebaseerd. 

Blairs bijdrage vestigt de aandacht op verschillende aspecten van de analyse van 
argumentatie die meer op het pragmatische dan het logische niveau van 
toepassing zijn. Hij koppelt het concept 'verzwegen premisse' expliciet aan de 
gebondenheden van de spreker: het gaat erom waaraan de spreker in een 
specifiek geval kan worden gehouden. Govier (1987) betoogde ook dat het in 
de analyse moet gaan om de gebondenheden van de spreker. Blair brengt de 
verzwegen premisse ook in verband met argumentatieschema's, of in het 
algemeen met algemene afleidingsprincipes. Het concept 'argumentatieschema' 
was eerder in de informele logica nog niet in de context van verzwegen 
premissen besproken. Ten slotte legt Blair een verband met Aristoteles' 
benadering van enthymemen door middel van de topoi. Eerder werd wel aan 
Aristoteles' definitie van het enthymeem gerefereerd, onder anderen door 
Hitchcock, maar aandacht voor de retorische aspecten van Aristoteles' 
enthymeemtheorie was minder duidelijk aanwezig. 

4.4.4.2 Freeman: leading principles en warrants 

Freeman (1992) stelt zich ten doel descriptief en normatief aan te geven wat het 
zegt dat premissen op grond van de warrant relevant zijn voor de conclusie: wat 
houdt die relevantie in en hoe kan worden bepaald of een warrant waar is? Hij 
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neemt als voorbeeld de volgende dialoog (1992: 219): 

1- "Father, I have decided that we should all come to church every day!" 

2- "Why?" 

3- "It has been very hot this summer."103 

Freeman vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de eerste spreker blijkbaar wel 
vindt dat zijn naar voren gebrachte premisse in 3 relevant is voor zijn conclusie 
in 1, terwijl voor de luisteraar (of een derde) de premisse in 3 geen verband lijkt 
te houden met de conclusie. O m uit te leggen hoe oordelen over relevantie zo 
kunnen verschillen, maakt Freeman gebruik van het concept van leading 
principle, dat hij ontleend heeft aan Peirce (1955). Peirce heeft betoogd dat 
iedere luisteraar een verzameling standaardgedachten in zijn hoofd heeft, de 
habits of thought (gewoontegedachten) genoemd: sprekers baseren hun 
afleidingen daarop. De habit of thought die een spreker in een argumentatie heeft 
gebruikt, kan worden weergegeven als een propositie en is dan het leading 
principle (1955: 131) waarop de argumentatie is gebaseerd. Freeman neemt het 
idee van leading principle over, maar stelt dat het in de praktijk ook als een 
afleidingsregel kan worden weergegeven. Hij illustreert dit met een voorbeeld 
van Peirce (Peirce 1955: 132): 

Enoch was a man. Enoch died 

Weergegeven als propositie luidt het leading principle; 'All men die'. Geformu
leerd als afleidingsregel luidt het: 'From x is human, we may take it that x is 
mortal ' . Aan deze laatste formulering geeft Freeman de voorkeur.106 

Freeman betoogt dat het leading principle overeenkomt met Toulmins 
concept van warrant: beide vormen het antwoord op de vraag naar de relevantie 
van de premissen voor de conclusie.107 De warrant is volgens Toulmin het 
antwoord op de vraag: hoe kom je van de data (de premissen) op de claim (de 
conclusie)? Het leading principle beschouwt Freeman ook als het antwoord op 
de vraag waarom de premissen tot de conclusie leiden:108 als de spreker wordt 
gevraagd naar de relevantie van de premissen, zal hij meestal het leading 
principle expliciet maken. Ieder mens heeft zijn eigen verzameling van leading 
principles en daarom ligt het voor de hand dat oordelen over relevantie niet 
altijd met elkaar overeenstemmen. 

Freeman baseert zijn descriptieve weergave van de notie 'relevantie van 
premissen' uiteindelijk op het concept van warrant: A is relevant voor B binnen 
een bepaald systeem van warrants, zegt hij. Dat systeem kan ook onware of 
onhoudbare uitspraken bevatten. De normatieve invulling van de notie 
'relevantie van premissen' houdt volgens Freeman in dat moet kunnen worden 
bepaald of een gegeven warrant waar of aanvaardbaar is. Hierbij is Toulmins 
concept van backing aan de orde. 
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De backing geeft aan waarom de warrant waar is en dus moet de backing 
worden beoordeeld, stelt Freeman (1992: 224). Hij meent dat er verschillende 
soorten backings moeten worden onderscheiden die op verschillende soorten 
gegevens en criteria berusten: statistische gegevens, juridische gegevens et cetera. 
Om te weten of warrants acceptabel zijn, zou volgens Freeman per soort 
backing moeten worden uitgezocht wanneer ze waar zijn. Een indeling in 
soorten backings impliceert ook een indeling in soorten warrants, maar zo'n 
indeling is er vooralsnog niet. Freeman stelt voor in ieder geval het onderscheid 
tussen zogenoemde formele en materiële warrants te hanteren, zoals Peirce doet 
(Peirce 1955: 134). Een formele warrant maakt het mogelijk op basis van de 
warrant uit premissen die een bepaalde vorm hebben een conclusie af te leiden 
die een bepaalde vorm heeft. Modus ponens is zo'n formele warrant, zegt 
Freeman: 

From statements of the form: - if p then q 

-P 
We may take it that: - q 

In de volgende voorbeelden gaat het om materiële warrants: 

From the fact that: x is a bachelor 
We may take it that: x is unmarried 

From the fact that: x was born in Bermuda 
We may take it that: x is a British subject 

De houdbaarheid van formele warrants kan volgens Freeman eenvoudig worden 
nagegaan: in de formele logica is voor een groot deel van de afleidingen bepaald 
wanneer ze geldig zijn en hoe die geldigheid kan worden aangetoond (1992: 
225). Het is minder eenvoudig vast te stellen of materiële warrants houdbaar 
zijn, constateert Freeman. Volgens hem gaat het dan om de vraag hoe de 
associated generalized conditional afdoende kan worden ondersteund, want de 
waarheid van de warrant is afhankelijk van de bijbehorende associated 
generalized conditional}m De verschillende soorten associated generalized 
conditionals behoren tot verschillende typen kennis en kunnen volgens Freeman 
op grond daarvan worden geclassificeerd. Het maken van zo'n classificatie ligt 
echter niet op het terrein van de informele logica, maar op dat van de 
kennistheorie. 

Freeman richt zich meer dan Hitchcock, en net als Blair, op het pragmatische 
niveau van analyse. Hij gaat bijvoorbeeld uit van alledaagse taalgebruiksver
schijnselen (zoals in de voorbeelddialoog) en brengt verzwegen premissen door 
middel van Peirces habits of thought in verband met de cognitieve processen van 
taalgebruikers. De beoordeling van verzwegen premissen koppelt Freeman aan 
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inhoudelijke criteria en verschillende onderwerps- en kennisgebieden. Freeman 
heeft net als Blair al met al duidelijk aandacht voor de analyse van alledaagse 
argumentatie vanuit een pragmatisch perspectief. 

4.5 Conclusie 

In 1980 formuleerden Johnson en Blair de in het begin van dit hoofdstuk 
geciteerde vragen met betrekking tot verzwegen premissen. Sindsdien hebben 
verschillende auteurs geprobeerd antwoorden op deze vragen te formuleren. Het 
tussentijdse overzicht van Govier uit 1987 laat zien dat de vragen van Johnson 
en Blair nog niet zijn beantwoord en ook daarna lijkt er niet meer duidelijkheid 
te zijn gekomen over wat een informeel-logische benadering van verzwegen 
premissen precies inhoudt: er is vanuit de informele logica vooralsnog geen 
duidelijk alternatief voor de logische standaardbenadering voorhanden. De 
belangrijkste reden daarvoor is dat de informeel-logische benaderingen van 
verzwegen premissen theoretisch en conceptueel problematisch zijn. Er wordt 
nog steeds gediscussieerd over de analysedoelen en in de benaderingen zijn de 
doelen meestal niet duidelijk gedefinieerd. Het logische en het pragmatische 
niveau van analyse lopen in de benaderingen door elkaar. Definities en termen 
zijn meerduidig. De criteria voor de verzwegen premisse zijn niet duidelijk en 
de gehanteerde werkwijzen zijn vaak inconsistent. De discussie over een 
deductivistische versus een pluralistische argumentatietheorie verdeelt de 
informele logici in twee kampen, met standpunten die moeilijk verenigbaar zijn. 

O p bepaalde punten is er in de informeel-logische visies op verzwegen 
premissen echter wel consensus bereikt. Er heeft in het algemeen een 
verschuiving plaatsgevonden van het filosofische perspectief en de reparatieve 
werkwijzen naar het pragmatische perspectief en interpretatieve werkwijzen. 
Deze verschuiving is een gevolg van de overeenstemming over de volgende vijf 
aspecten van de problematiek met verzwegen premissen. 

Ten eerste zijn informele logici het er al van het begin af aan over eens dat 
het formeel-logisch criterium van deductieve geldigheid niet afdoende is voor de 
analyse en beoordeling van alledaagse argumentatie. De meeste informele logici 
menen dat het daarom moet worden vervangen door een informeel-logische 
invulling van geldigheid of dat het maar zeer beperkt van toepassing is, namelijk 
alleen op deductieve redeneringen. Het is in principe ook denkbaar het 
traditionele formeel-logische criterium met andere criteria aan te vullen (zoals 
in de pragma-dialectiek is gebeurd), maar deze optie ligt voor informele logici 
minder voor de hand. Kenmerk van de informele logica is immers dat het 
gebruik van formele logica min of meer categorisch wordt afgewezen. 

Ten tweede is in de loop der jaren duidelijk geworden dat het doel van een 
informeel-logische analyse niet moet zijn dat de argumentatie zo wordt 
gerepareerd dat een zo sterk mogelijke verdediging van de conclusie wordt 
bereikt. Het doel is interpretatie: de aandacht moet uitgaan naar de argumenta-
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tie die daadwerkelijk naar voren is gebracht. Dit is onder meer betoogd door 
Govier. Het merendeel van de informele logici lijkt deze opvatting inmiddels 
te delen, Hitchcock (1985) vormt een uitzondering. 

Ten derde lijken informele logici het er inmiddels over eens te zijn dat er 
voor de beoordeling van de argumentatie in ieder geval een verzwegen uitspraak 
moet worden geformuleerd, want er is consensus dat de afleiding van de 
premissen naar de conclusie moet worden beoordeeld. Hoe uitgesproken niet-
deductivisten als Govier en Berg hier tegenover staan, is iets minder duidelijk, 
maar ook zij zijn op zijn minst van mening dat de stap van de premissen naar 
de conclusie op de een of andere wijze moet worden beoordeeld. De discussie 
lijkt vervolgens vooral te gaan over de (theoretische) vraag of die verzwegen 
aanname als een premisse van de redenering moet worden behandeld. De 
algemene opvatting onder informele logici is intussen dat dit niet het geval is: 
Ennis (1982), Govier (1987), Hitchcock (1987), Blair (1992) en Freeman (1992) 
betogen allen dat de verzwegen aanname geen premisse is maar een afleidings
rechtvaardiging {warrant, gap-filler, inference assumption, leading principle). De 
vraag is vervolgens hoe deze kan worden geformuleerd. De toegenomen 
aandacht voor argumentatieschema's en -patronen, onder anderen bij Hitchcock, 
Blair en Freeman, hangt hiermee samen. 

Ten vierde wordt er in de informele benaderingen inmiddels vanuit gegaan 
dat de beoordeling van argumentatie context- en kennisafhankelijk is. Blair en 
Freeman benaderen verzwegen premissen vooral vanuit dit perspectief. Deze 
veranderde zienswijze is met name van belang in contrast met de filosofische 
doelstelling en de reparatieve werkwijzen, waarin dergelijke pragmatische 
aspecten geen rol van betekenis spelen. 

Ten vijfde lijkt er consensus te bestaan over de aard van de te formuleren 
aanname, wat praktisch gezien van belang is. Zowel Hitchcock, Groarke, Blair 
als Freeman komen immers uit op de eis dat er een passende generalisatie van 
het logisch minimum geformuleerd en beoordeeld moet worden. Het logisch 
minimum zelf wordt algemeen niet als een geschikte kandidaat voor de 
verzwegen premisse beschouwd. 





5 De pragmadialectische benadering van 
verzwegen argumenten 

5.1 Verzwegen argumenten in de pragmadialectiek 

In de pragmadialectische argumentatietheorie staat het concept 'kritische 
discussie' (een discussie die erop is gericht een verschil van mening op redelijke 
wijze op te lossen) centraal (Van Eemeren en Grootendorst 1984: 18; 1987b, 
1992a: 34). De pragmadialectische theorie omvat een ideaalmodel en regels 
waarmee argumentatie als kritische discussie kan worden geanalyseerd en 
beoordeeld (1984, 1988, 1992a). Het expliciteren van verzwegen argumenten is 
onderdeel van de analyse. 

In de pragmadialectiek worden verzwegen argumenten gezien als een 
gewoon, alledaags taalgebruiksverschijnsel en het pragmadialectische concept van 
verzwegen argumenten is gebaseerd op regels voor communicatie en alledaags 
taalgebruik. Van Eemeren en Grootendorst hebben verzwegen argumenten, in 
ieder geval letterlijk genomen in de loop van de tijd enigszins anders beschre
ven: aanvankelijk (1984) brengen zij verzwegen argumenten in verband met 
regels voor de relevantie van taaluitingen en de stelregels van Grice, later (1992a) 
beschrijven zij verzwegen argumenten vooral in verband met regels voor zinvol 
taalgebruik op basis van inzichten uit de taalhandelingstheorie. In dit hoofdstuk 
wordt nagegaan of er sprake is van verschillende beschrijvingen en zo ja, hoe 
het verschil kan worden verklaard. Daarnaast bespreek ik de vraag of de 
pragmadialectische methode voor verzwegen argumenten deductivistisch is, zoals 
wel wordt beweerd. Ten slotte ga ik in op een aantal analyseproblemen 
besproken dat zich kan voordoen bij toepassing van de pragmadialectische 
methode voor verzwegen argumenten in de praktijk. 

5.2 Het verband tussen relevantie en logische geldigheid 

Van Eemeren en Grootendorst (1984: 132-6) betogen dat verzwegen argumenten 
kunnen worden beschreven met behulp van Grices Samenwerkingsbeginsel, de 
conversationele stelregels en zijn concept van conversationele implicatuur:110 

verzwegen argumenten zijn een specifiek geval van conversationele implicaturen. 
Zij illustreren dit met behulp van een voorbeeld van Grice (Van Eemeren en 
Grootendorst 1984: 132): ,u 

(1) John is English, therefore he is brave 
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Deze redenering kan in complete vorm als volgt worden weergegeven: 

(2) John is English 

(3) All Englishmen are brave 

therefore 

(4) John is brave 

Uitspraak (3) is de conversationele implicatuur in (1). 
Van Eemeren en Grootendorst verklaren als volgt hoe de luisteraar in staat 

is de conversationele implicatuur (3) af te leiden. In de expliciet naar voren 
gebrachte argumentatie is de onderliggende redenering logisch ongeldig en 
daarom ondeugdelijk, stellen zij (1984: 133). Als de redenering ongeldig is, heeft 
de spreker Grices stelregel van relatie geschonden, want (2) houdt strikt 
genomen geen verband met (4). De luisteraar heeft echter geen reden te 
veronderstellen dat de spreker zich onttrekt aan het Samenwerkingsbeginsel en 
zal daarom de ogenschijnlijke schending van de stelregel van relatie proberen op 
te heffen door de redenering alsnog geldig te maken, stellen Van Eemeren en 
Grootendorst. Uitspraak (3) maakt de redenering geldig en heft de schending 
van de stelregel van relatie op. Als de luisteraar bovendien geen aanwijzingen 
heeft dat de spreker (3) niet heeft bedoeld, dan is (3) de conversationele 
implicatuur en daarmee ook het verzwegen argument in (1) (1984: 133).m 

Door Griceaanse inzichten op deze manier te combineren met het traditionele 
criterium van logische geldigheid, is volgens Van Eemeren en Grootendorst pre
ciezer dan m andere benaderingen verklaard wat verzwegen argumenten zijn en 
hoe zij door luisteraars worden geformuleerd (1981a, 1981b, 1982a, 1982b, 1984: 
137), omdat de verklaring een pragmatische basis heeft. 

Van Eemeren en Grootendorst leggen in deze beschrijving van verzwegen 
argumenten een verband tussen logische geldigheid en relevantie: in argumenta
tie met een verzwegen argument is het expliciete argument niet relevant voor 
het standpunt omdat de onderliggende redenering ongeldig is. De irrelevantie 
kan worden opgeheven door de redenering logisch geldig te maken. Zij stellen 
dus dat logische geldigheid een voorwaarde is voor relevantie (voor het voldaan 
zijn aan de stelregel van relatie): 

(...) an unexpressed premiss must at the very least have the quality of being able 

to make the speaker's argument valid if added to it as a premiss (otherwise the 

maxim of relation is not observed). (Van Eemeren en Grootendorst 1984: 137) 

(...) (the speaker) can be held to a statement that (...) makes his argument (valid), 

so that it accords with the maxim of relation (...). (Van Eemeren en Grootendorst 

1984: 140) 
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Deze beschrijving is echter problematisch, omdat logische geldigheid niet 
voldoende is om in inhoudelijke zin relevantie te garanderen, in ieder geval niet 
als wordt uitgegaan van de traditionele opvatting van formele geldigheid. Bij 
formele geldigheid worden immers geen eisen gesteld aan de inhoud van de 
premissen. Van Eemeren en Grootendorst (1992b) brengen dit bezwaar ook zelf 
naar voren in een kritiek op Govier (1987). Zij stelt volgens hen relevantie en 
deductieve geldigheid aan elkaar gelijk, terwijl er eenvoudig voorbeelden kunnen 
worden gegeven van redeneringen die formeel, deductief geldig zijn, terwijl er 
toch geen sprake is van relevantie.113 Het verband tussen logische geldigheid 
en relevantie is in verschillende opzichten niet duidelijk, zeggen Van Eemeren 
en Grootendorst: 

Is the relevance of the premises to the conclusion in a valid argument always 

guaranteed? O r is it also possible for the argument to be valid even though the 

premises are not relevant to the conclusion? Do relevant premises perhaps 

guarantee that the argument is valid? O r is it also possible for the premises to be 

relevant while the argument is invalid? (Van Eemeren en Grootendorst 1992b: 147) 

Deze kritische vragen zijn echter net zo goed van toepassing op Van Eemeren 
en Grootendorsts (1984) eigen benadering van verzwegen argumenten. Dat 
luisteraars redeneringen aanvullen met een verzwegen argument kan niet 
bevredigend worden verklaard op basis van Grices stelregel van relatie. 

Van Eemeren en Grootendorst (1992a) beschrijven verzwegen argumenten later 
in verband met het vereiste dat taaluitingen zinvol moeten zijn (dit wordt hier 
verder de 'geïntegreerde aanpak van verzwegen argumenten' genoemd). In Van 
Eemeren en Grootendorst (1987b) wordt een integratie gepresenteerd van 
Griceaanse stelregels en Searleaanse taalhandelingsvoorwaarden. Zij geven onder 
meereen herformulering van Grices Samenwerkingsbeginsel: het Communicatie
beginsel (1989b: 371). Het beginsel houdt in dat taalgebruikers duidelijk, eerlijk, 
efficiënt en ter zake moeten zijn en er vloeien de volgende vijf communicatieve 
spelregels uit voort (1989b: 371): 

1. Voer geen onbegrijpelijke taalhandelingen uit. 

2. Voer geen onoprechte taalhandelingen uit. 

3. Voer geen overbodige taalhandelingen uit. 

4. Voer geen zinloze taalhandelingen uit. 

5. Voer geen nieuwe taalhandelingen uit die geen passend vervolg of passende 

reactie vormen op voorafgaande taalhandelingen.114 

Het voordeel van de integratie van Griceaanse stelregels met Searleaanse taal
handelingsvoorwaarden is volgens Van Eemeren en Grootendorst onder meer 
dat de communicatieve spelregels specifieker zijn dan de Griceaanse stelregels, 
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omdat de spelregels zun gekoppeld aan de Searleaanse voorwaarden voor 
taalhandelingen. De communicatieve spelregels zijn ook algemener: de 
Griceaanse stelregels zijn alleen van toepassing op beweringen, maar de commu
nicatieve spelregels zijn van toepassing op alle soorten taalhandelingen (1989b: 
373). De communicatieve spelregels worden in de pragmadialectiek gebruikt bij 
de reconstructie van argumentatief taalgebruik, bijvoorbeeld bij de interpretatie 
van indirecte taalhandelingen (1992a:52-9). 

Van Eemeren en Grootendorst (1992a: 61) zien verzwegen argumenten als 
een speciaal geval van indirecte taalhandelingen (1992a: 61). Wanneer een argu
ment verzwegen is, betekent dit volgens hen in eerste instantie dat een van de 
communicatieve spelregels is geschonden, namelijk de vierde spelregel: 'Voer 
geen zinloze taalhandelingen uit' (1992a: 62). l l3 De argumentatie is zinloos, 
omdat de onderliggende redenering ongeldig is,116 en de argumentatie is 
daarmee geen goede poging de luisteraar te overtuigen. Maar op grond van de 
verantwoordelijkheidsvoorwaarde voor argumentatie, Van Eemeren en Grooten-
dorsts benaming voor Searles oprechtheidsvoorwaarde,117 mag ervan worden 
uitgegaan dat de spreker gelooft dat zijn redenering wel logisch geldig is. O p 
grond van de voorbereidende voorwaarde mag verder worden aangenomen dat 
de spreker gelooft dat ook de luisteraar aanneemt dat de redenering logisch 
geldig is (1992a: 61-2). Daarom zal de luisteraar volgens Van Eemeren en 
Grootendorst alsnog proberen de argumentatie zinvol te maken door een 
verzwegen argument toe te voegen dat de onderliggende redenering logisch 
geldig maakt. 

Van Eemeren en Grootendorst (1984) betogen dat de logische ongeldigheid van 
argumentatie met een verzwegen argument een relevantieprobleem is. Van 
Eemeren en Grootendorst (1992a) stellen dat een ongeldige redenering zinloze 
argumentatie oplevert. In hoeverre is hier sprake van een verschil en hoe kan 
dit eventuele verschil worden verklaard? Deze vragen kunnen worden 
beantwoord met behulp van Van Eemeren en Grootendorsts opvattingen over 
relevantie. 

Van Eemeren en Grootendorst (1992b) betogen dat Grices stelregel van rela
tie niet goed bruikbaar is: de stelregel is problematisch, want hij is te algemeen 
en te breed.118 De stelregel is tegelijkertijd te beperkt, want relevantiepro
blemen kunnen zich volgens Van Eemeren en Grootendorst naar aanleiding van 
alle Griceaanse stelregels voordoen. Wie bijvoorbeeld de stelregel van kwantiteit 
schendt door overbodige dingen te zeggen, doet ook irrelevante uitspraken: 

Het begrip relevantie heeft naar onze mening betrekking op alle vier Griceaanse 

stelregels (of de equivalenten daarvan in een ander theoretisch kader) en 

relevantieproblemen kunnen zich voordoen met betrekking tot alle vier de 

stelregels. (Van Eemeren en Grootendorst 1990: 185) 

U i t di t ci taat k a n w o r d e n afgeleid welk v e r b a n d er volgens Van E e m e r e n en 
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Grootendorst (1992a) is tussen relevantie en de door hen zelf geformuleerde 
communicatieve spelregels. Die spelregels zijn immers 'equivalenten in een 
ander theoretisch kader' en ook hier geldt dus dat naar aanleiding van alle 
spelregels relevantieproblemen kunnen optreden. Bij verzwegen argumenten 
wordt de vierde spelregel geschonden en is de argumentatie zinloos. Of dat een 
relevantieprobleem is, geven Van Eemeren en Grootendorst niet expliciet aan, 
maar het is aannemelijk dat zij 'zinloosheid' beschouwen als een van de moge
lijke vormen van irrelevantie. 

Zowel in Van Eemeren en Grootendorst (1983) als in (1992a) worden ver
zwegen argumenten dus in verband gebracht met relevantie, maar de manier 
waarop dat gebeurt, verschilt. In de benadering op basis van Grice werd rele
vantie zonder meer gelijkgesteld aan logische geldigheid. Deze opvatting van 
relevantie is echter te beperkt en te problematisch, zoals Van Eemeren en 
Grootendorst later ook zelf betogen. In de geïntegreerde aanpak is het concept 
van relevantie breder en tegelijkertijd preciezer: het is nu in principe van 
toepassing op alle spelregels en vervolgens kan er een onderscheid worden 
gemaakt in soorten (irrelevantie, afhankelijk van de spelregel die in het geding 
is. 

De geïntegreerde benadering van argumentatie met een verzwegen argument 
is dus niet zo zeer anders als wel specifieker dan de benadering op basis van 
Grice, omdat in de geïntegreerde aanpak preciezer is aangegeven van welk soort 
relevantie bij verzwegen argumenten sprake is en waarom de logische 
ongeldigheid van de onderliggende redenering ongedaan moet worden gemaakt. 
Uit een schematische weergave van de twee benaderingen komt dit verschil in 
precisie goed naar voren: 

Benadering op basis van Grice (1984) 

1. Het argument is irrelevant voor het standpunt. 

want 
2. De onderliggende redenering is logisch ongeldig. 

Dus moet een verzwegen argument worden toegevoegd, want 

3. Dan is de redenering wel logisch geldig, 
en dus 
4. Is het argument wel relevant voor het standpunt. 

Benadering op basis van geïntegreerde aanpak (1992a) 

1. Argumentatie met een verzwegen argument is zinloos (en dit is een 
relevantieprobleem). 

want 
2. De argumentatie is geen goede poging te overtuigen. 
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want 
3. De onderliggende redenering is ongeldig. 

Dus moet een verzwegen argument worden toegevoegd, want 

4. Dan is de redenering wel logisch geldig, 
en dus 
5. Is de argumentatie een betere poging te overtuigen, 
en dus 
7. Is de argumentatie wel zinvol (en is het relevantieprobleem opgelost). 

5.2.1 Criteria voor het verzwegen argument 

Uit de pragmadialectische beschrijving van verzwegen argumenten vloeit als 
eerste criterium voor het verzwegen argument voort dat het verzwegen 
argument in ieder geval de onderliggende redenering in de argumentatie (in 
formele zin) logisch geldig moet maken in het kader van communicatieve 
spelregel 4. Van Eemeren en Grootendorst constateren, net als vele anderen, dat 
dit criterium niet voldoende is, omdat meerdere kandidaten eraan zullen 
voldoen: logische geldigheid is wel een noodzakelijke, maar geen voldoende 
voorwaarde. Een verzwegen argument moet niet alleen logisch, maar ook 
pragmatisch adequaat zijn, stellen Van Eemeren en Grootendorst (1992a: 63). 
De te selecteren kandidaat moet daarom niet alleen in overeenstemming zijn 
met communicatieve spelregel 4, maar met alle communicatieve spelregels. Dit 
betekent onder meer dat het logisch minimum 'Als (argument), dan (standpunt)' 
geen goede kandidaat is: het is geen informatieve uitspraak, maar alleen een 
herhaling van de argumentatie, daarmee overbodig en een schending van 
spelregel 3. Verder moet het te selecteren verzwegen argument behoren tot de 
gebondenheden van de spreker119 en moet het passen in de rest van de tekst 
en de context. Al met al betekent het formuleren van het verzwegen argument 
volgens Van Eemeren en Grootendorst meestal (predominantly) dat het logisch 
minimum op een verantwoorde en passende wijze wordt gegeneraliseerd (1992a: 
64). 

Voor het formuleren van het verzwegen argument bevelen Van Eemeren en 
Grootendorst de volgende werkwijze aan. Eerst wordt de analyse op het 
logische niveau uitgevoerd: de argumentatie wordt logisch geldig gemaakt met 
behulp van het logisch minimum. Daarmee is de aanvankelijke schending van 
spelregel vier opgeheven. Dan wordt de analyse op het pragmatische niveau 
uitgevoerd. Dit houdt in dat wordt nagegaan waaraan de spreker gebonden is, 
op basis waarvan het pragmatisch optimum wordt geformuleerd: de uitspraak 
die de redenering logisch geldig maakt en die ook verder in overeenstemming 
is met alle spelregels (1992a: 64). De algemene procedure voor het expliciteren 
van verzwegen argumenten is als volgt (Van Eemeren en Grootendorst 1992a: 
66-67): 
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1. Determine what the argumentation is in which a premise has been left 

unexpressed. 

2. Determine how well-defined the context is in which the argumentation occurs. 

3. Determine which added premises could validate the argument underlying the 

argumentation. 

4. Determine which of these added premises may, in the context at hand, be 

considered to be part of the commitments of the speaker. 

5. Determine which of the added premises to which the speaker is committed, 

is the most informative in the context at hand. 

Bij het formuleren van het pragmatisch optimum speelt de context een grote 
rol. Als die context onbepaald is, raden Van Eemeren en Grootendorst aan een 
verzwegen argument te kiezen dat minimaal voldoet aan de criteria. Dit noemen 
zij de strategie van de minimale completering {minimal complementation) 
(1992a: 66). 

5.3 Is de pragmadialectiek deductivistisch? 

Op het logische niveau van een pragmadialectische analyse wordt de onderlig
gende redenering logisch geldig gemaakt. In de praktijk is dit gemakkelijk uit 
te voeren: formulering van het logisch minimum volgens propositie- of 
predikaatlogische normen volstaat. De belangrijkste kritiek die hiertegen naar 
voren is gebracht, is dat de pragmadialectiek op grond van deze werkwijze een 
deductivistische theorie zou zijn: iedere incomplete redenering wordt formeel 
deductief geldig gemaakt door een verzwegen argument toe te voegen. Dat de 
pragmadialectische benadering deductivistisch is, zou desastreus zijn, meent 
bijvoorbeeld Woods (zonder overigens erg duidelijk aan te geven waarom dat 
zo is): 

Of course it won't work. In what has become the classical bugaboo of deducti-

vism, it is notorious that every invalid argument is remediable. (...) 

Once the distinction between valid and invalid arguments collapses in the ideal 

model, the ideal model ceases to justify our interest in it, except negatively. 

(Woods 1990: 158) 

Is het waar dat de pragmadialectiek deductivistisch is? En zo ja, heeft dat de 
dramatische gevolgen die Woods noemt?120 

5.3.1 De mate van zekerheid 

Het eerste bezwaar tegen deductivisme is dat in een deductivistische reconstruc
tie geen recht wordt gedaan aan het gegeven dat argumentaties verschillen in de 
mate van zekerheid van de afleiding, omdat alle redeneringen als noodzakelijk 
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worden gereconstrueerd. Groarke (1992) gaf aan, zoals besproken is in 
hoofdstuk 4, dat dit kan worden ondervangen door een kwantificerende term, 
zoals 'waarschijnlijk' of 'soms', in de conclusie op te nemen. O o k in een 
pragmadialectische reconstructie bestaat deze mogelijkheid. Of en hoe dit 
gebeurt, is afhankelijk van de vraag waaraan de spreker gebonden is. 

Het begrip 'de gebondenheden van de spreker' wordt veel gebruikt, maar 
heeft in de verschillende opvattingen over verzwegen argumenten niet altijd 
dezelfde betekenis, wat tot spraakverwarring leidt. In de pragmadialectiek gaat 
het bij de gebondenheden niet om wat de spreker zelf in het hoofd had en het 
gaat ook niet om de mening van de analysator over bijvoorbeeld de kracht van 
de stap van argument naar standpunt. De pragmadialectiek hanteert het 
taalhandelingstheoretische concept van gebondenheid: datgene waar de spreker 
op grond van tekst en context aan kan worden gehouden. Door een bepaalde 
taalhandeling uit te voeren, neemt de spreker bepaalde verplichtingen op zich 
en deze vormen zijn gebondenheden. Ze kunnen samenvallen met de bedoelin
gen van de spreker, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. 

De gebondenheden worden in een pragmadialectische reconstructie bepaald 
op grond van de tekst en de context. Soms bevat de letterlijke tekst kwanti
ficerende termen of formuleringen, of andere tekstuele indicatoren van de mate 
van zekerheid. De analysator heeft dan expliciete aanwijzingen voor de mate 
van zekerheid waaraan de spreker zich gebonden acht en zulke aanwijzingen 
moeten in de analyse worden verwerkt. Daarbij wordt in principe de letterlijke 
presentatie van de spreker aangehouden: als de spreker in zijn standpunt de 
kwantificeerder 'zeker' gebruikt, dan wordt de analyse gebaseerd op die kwan-
tificeerder, ook als een andere analyse sterkere argumentatie zou opleveren. De 
letterlijke presentatie kan bij uitzondering worden aangepast, bijvoorbeeld als 
overduidelijk is dat de spreker onbedoeld een vergissing heeft gemaakt en niet 
gebonden kan en wil zijn aan hetgeen hij letterlijk heeft gezegd. 

In de praktijk ontbreken duidelijke tekstuele aanwijzingen voor de kracht 
van de stap van de argumenten naar het standpunt meestal en dan zijn bij de 
analyse de context en kennis van de wereld bepalend. De communicatieve 
principes schrijven voor dat uit verschillende mogelijke formuleringen van het 
verzwegen argument de kandidaat moet worden gekozen die pragmatisch het 
meest adequaat is. O p basis van dat uitgangspunt zal een pragmadialectische 
analysator in gevallen waarin de kracht van het verband niet expliciet is 
aangegeven niet snel een noodzakelijk verband reconstrueren als een minder 
sterk verband meer op zijn plaats is. Stel iemand zegt: 

(1) Het wordt weer winter. De mensen krijgen straks te kampen met griep en 
verkoudheden. 

De letterlijke uitspraken bevatten geen kwantificeerders, maar dat wil niet 
zeggen dat de volgende uitspraak het verzwegen argument is: 
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(2) Altijd als het winter is, krijgen alle mensen te kampen met griep en verkoudheden. 

In uitspraak (2) is de stap van het argument naar het standpunt gereconstrueerd 
als noodzakelijk, maar de uitspraak is veel te sterk en absurd, en niet in over
eenstemming met algemene kennis van de wereld. Uitgaande van het Communi
catiebeginsel en de communicatieve spelregels zou het dan ook onredelijk zijn 
de spreker aan (2) gebonden te achten. Uitspraak (3) is pragmatisch optimaal en 
is dan ook een betere kandidaat voor het verzwegen argument:121 

(3) Men krijgt in de winter in het algemeen te kampen met griep en verkoudheden. 

Er is op zichzelf niets tegen het idee van een pluralistische of andere niet-
deductivistische argumentatietheorie, maar het argument daarvoor kan niet zijn 
dat in een benadering zoals in de pragmadialectiek de mate van (on)zekerheid 
van de afleiding niet kan worden weergegeven. 

5.3.2 Het onderscheid tussen geldige en ongeldige redeneringen 

Het tweede bezwaar tegen deductivisme is dat het onderscheid tussen logisch 
geldige en logisch ongeldige redeneringen zou verdwijnen, een argument dat 
naast Govier (1987) en Berg (1992) ook Woods (1990) naar voren brengt. Is deze 
kritiek van toepassing op de pragmadialectische benadering van verzwegen 
argumenten? Mijns inziens is dat niet het geval. 

In de praktijk wordt argumentatie meestal naar voren gebracht in de 
enkelvoudige vorm: één argument p ter ondersteuning van een standpunt q. In 
een (onderdeel van de) pragmadialectische analyse wordt de redenering formeel-
logisch geldig gemaakt door minimaal het logisch minimum toe te voegen, dus: 

Als p, dan q 

De kritiek van Woods en anderen houdt in dat dit theoretisch onjuist is, omdat 
de spreker in hun optiek even goed aan een ander verzwegen argument 
gebonden kan zijn dat de redenering niet geldig maakt, bijvoorbeeld:122 

Als q, dan p 

Omdat een deductivistische analyse deze mogelijkheid categorisch zou uitsluiten, 
bestaan logische drogredenen in een deductivistische theorie volgens de critici 
niet meer, en kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen logisch geldige 
en logisch ongeldige redeneringen. 

In de pragmadialectiek wordt echter wel degelijk een onderscheid gemaakt 
tussen formeel-logisch geldige en formeel-logisch ongeldige redeneringen. O m 
te beginnen is in de discussieregels de eis vastgelegd dat argumentatie logisch 
geldig moet zijn en het komt in de werkelijkheid voor dat taalgebruikers deze 
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eis schenden. Om echter aan een spreker een ongeldige redenering toe te 
kunnen schrijven, moet de analysator ondubbelzinnige en expliciete aanwijzin
gen hebben dat de spreker aan een ongeldige redenering is gebonden. Deze 
gevallen zijn denkbaar, bijvoorbeeld (Van Eemeren, Grootendorst en Van 
Straaten 1996: 94): 

\>^ff*\ 

' SNE MEME6R. W\N HEÖ?W/1A<0e>J ' O 7 W/TT MOtST-16 . 
WATHtT SGUlNOK^K. ? 

' WT7EI HIJ NIET. Hl | ZOO 
V u i ö E W f ^ n M NOlTEEAjS HELLEN! • MN i r HET VERDOMD BEM/UGKl|K 

Hl/W TijD MOPIO !" 
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Vaders laatste uitspraak moet als volgt worden opgevat: 'Als iets belangrijk is, 
dan heeft het zijn tijd nodig'. Zijn redenering kan worden gereconstrueerd als: 

Als iets belangrijks is, dan heeft het zijn tijd nodig 

Als p, dan q 

Dit telefoontje heeft zijn tijd nodig 

Dit telefoontje is belangrijk 

P 

Omdat vader de ongeldige redenering expliciet naar voren brengt, is het 
verantwoord aan hem de logische drogreden van de bevestiging van de conse-
quens toe te schrijven. Een ander voorbeeld: 

Propedeusestudenten weten nog weinig van het vak, dus je zult wel een propedeuse

student zijn. 

Formeel-logisch gereconstrueerd, luidt de redenering (q is het verzwegen 

argument): 

Als je propedeusestudent bent, dan weet je nog weinig van het vak 

Als p, dan q 

Jij weet nog weinig van het vak 

<? 

Je zult wel een propedeusestudent zijn 

P 

Ook hier geldt dat de spreker in de letterlijke uitingen een ongeldige redenering 
naar voren heeft gebracht en daaraan dan ook gebonden is. 

Als echter duidelijke aanwijzingen voor ongeldigheid ontbreken, zal de 
redenering in een pragmadialectische analyse worden gereconstrueerd als logisch 
geldig, omdat dit op basis van communicatieve principes meer voor de hand 

Niet-deductivisten hebben gelijk dat de redenering in principe ook logisch 
ongeldig zou kunnen zijn, maar dit kan niet gelden als een principieel bezwaar 
tegen de pragmadialectische benadering van verzwegen argumenten. Bij gebrek 
aan bewijs voor het tegendeel is de aanname van logische geldigheid op 
pragmatische gronden het best verdedigbaar. 

Niet-deductivisten als Woods doen het soms voorkomen alsof in deductivisti-
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sehe theorieën de tekortkomingen van redeneringen helemaal niet aan het licht 
komen omdat alle redeneringen altijd logisch geldig worden gemaakt. Als dat 
inderdaad zo was, zouden deductivistische theorieën onbruikbaar zijn bij het 
analyseren en beoordelen van alledaagse argumentatie. Maar hiervoor werd al 
betoogd dat in de pragmadialectische methode niet alle redeneringen altijd geldig 
worden gemaakt: wat expliciet en aantoonbaar ongeldig is, wordt ook als 
zodanig geanalyseerd. Belangrijker is dat in de pragmadialectische benadering de 
analyse niet is afgerond na het logische niveau. Er volgt nog de analyse en 
beoordeling op het pragmatische niveau en daar staat de inhoud van de 
argumenten centraal. Er wordt nagegaan of alle discussieregels in acht zijn 
genomen en of de kritische vragen bevredigend kunnen worden beantwoord, 
ook met betrekking tot het expliciet gemaakte verzwegen argument. Is dat niet 
het geval, dan is er sprake van een drogreden. O p die wijze worden alle 
relevante aspecten van de argumentatie tegen het licht gehouden, ook dat van 
de logische geldigheid. Het is dan ook onjuist te stellen dat tekortkomingen van 
argumentatie in deductivistische theorieën niet naar voren zouden komen. 

Niet-deductivisten als Woods en anderen zijn, ondanks hun bezwaren tegen 
formele logica, toch sterk gericht op het logische niveau van de analyse en de 
beoordeling. In feite onderscheiden zij als het om deductieve redeneringen gaat 
geen pragmatisch niveau: een oordeel over de kwaliteit van de argumentatie 
moet wat hen betreft een oordeel over de logische geldigheid zijn. Maar in de 
pragmadialectiek ligt het accent van analyse en beoordeling juist bij het 
pragmatische niveau: het oordeel van de analysator heeft met name betrekking 
op de aanvaardbaarheid van de inhoud van argumenten en standpunten. Het 
drogredenconcept in de pragmadialectiek is breder: het omvat naast logische 
redeneerfouten ook allerlei andere fouten, namelijk alle schendingen van de 
pragmadialectische discussieregels. 

Is het vereiste van logische geldigheid in de pragmadialectiek dan triviaal, omdat 
het alleen een pro-forma-onderdeei is van de procedure voor verzwegen 
argumenten? O o k dit is een argument dat niet-deductivisten naar voren brengen. 
Het is waar dat logica geen groot onderdeel vormt van de pragmadialectische 
theorie, de toepassingen binnen de theorie zijn relatief weinig complex en de 
nadruk ligt op pragmatische aspecten. Maar de logica is in de pragmadialectiek 
wel cruciaal. Uit het feit dat argumentaties in de pragmadialectiek kunnen 
worden verworpen op de grond dat ze logisch ongeldig zijn, blijkt al dat 
logische geldigheid in de pragmadialectiek in ieder geval geen triviale eis is. 

In de pragmadialectiek wordt logische geldigheid gezien als een van de eisen 
van argumentatie die taalgebruikers in de werkelijkheid hanteren. Van Eemeren 
en Grootendorst koppelen het vereiste van logische geldigheid immers aan de 
communicatieve spelregels: wie handelt in overeenstemming met die spelregels, 
redeneert logisch geldig, wil dat zeggen. De pragmadialectiek behelst daarmee 
de (empirische) claim dat gewone taalgebruikers een of ander concept van 
logische geldigheid hanteren. Waarschijnlijk is het niet volkomen identiek aan 
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het concept van de propositie- en predikaatlogica; het is onbekend wat logica 
in alledaags taalgebruik precies inhoudt.123 Voor dit moment voldoen de syste
men van de formele logica daarom voor wat Van Eemeren en Grootendorst 
betreft: 

Although some commitment to a clear criterion of validity is here required, this 

does not necessarily imply a dogmatic commitment to deductivism. At this 

juncture, we do not want to take a specific and definitive stance on the question 

exactly what kind of logical criterion is to be preferred. Just for the sake of 

simplicity, we shall restrict ourselves (...) to making use of the well-known and 

ready-made instruments of prepositional logic and first-order predicate logic. (Van 

Eemeren en Grootendorst 1992a: 60) 

Strikt genomen is de pragmadialectische benadering dus geen voorbeeld van 
reconstructief deductivisme. De eis van logische geldigheid wordt niet om 
methodologische of heuristische redenen gehanteerd. De aanname in de 
pragmadialectiek is dat alle redeneringen in natuurlijke taal daadwerkelijk 
logisch geldig horen te zijn. Maar de pragmadialectiek kan ook niet worden 
gezien als een deductivistische theorie per se, want de pragmadialectiek behelst 
niet de claim dat het bij logische geldigheid per se moet gaan om deductieve 
geldigheid. Dat in de pragmadialectiek van deductieve geldigheid wordt 
uitgegaan, heeft een praktische reden. 

5.3.3 De procedure voor het toevoegen van verzwegen argumenten 

Niet-deductivisten brengen als laatste bezwaar naar voren dat het binnen een 
deductivistische benadering lastig is een procedure te ontwikkelen om passende 
verzwegen argumenten te expliciteren. Groarke (1992) gaf al aan dat niet-
deductivisten het in dit opzicht nog lastiger hebben, want zij moeten analyse-
en beoordelingscriteria ontwikkelen voor alle typen redeneringen, zowel 
deductieve als niet-deductieve. Het probleem is ook niet zo zeer een procedure 
te bedenken, dat is juist in een deductivistische aanpak nog relatief eenvoudig: 
het probleem is dat het in de praktijk vaak lastig te bepalen is aan welke 
verzwegen uitspraak iemand kan worden gehouden. Maar dit is een gevolg van 
het feit dat het bij verzwegen argumenten gaat om de reconstructie van uit
spraken die de spreker niet expliciet heeft gedaan; er is geen procedure die de 
intrinsieke moeilijkheid van het reconstrueren van impliciete uitspraken kan 
wegnemen. 

Dat er in alledaags taalgebruik veel impliciet blijft, betekent dat reconstructie 
vaak noodzakelijk is. Govier (1987) stelt zich wel erg terughoudend op als het 
gaat om reconstructie en meent dat de deductivist er veel te gemakkelijk mee 
omgaat. Zij wekt (ten onrechte) de indruk dat de deductivist als enige motief 
voor reconstructie heeft dat hij wil verdoezelen dat deductivisme problematisch 
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Most contemporary deductivists wil not pay such a high price for their theory, 

and prefer instead to borrow in the currency of reconstruction. Recognizing that 

most natural arguments are not deductive as stated, they regard such arguments 

as incomplete. (...) To avoid the conclusion that they are all equally and absolutely 

'irrational', they are regarded as enthymematic. (Govier 1987: 25) 

O o k Woods geeft blijk van enig onbegrip over de mate van welwillendheid die 
in een pragmadialectische reconstructie is vereist. Ook hi] lrjkt te menen dat die 
welwillendheid ten doel heeft het ideaalmodel (en vooral de eis van deductieve 
geldigheid) te bevestigen: 

Because the ideal model is governed by strong charity presumptions, it must be 

supposed that in the model participants comply with these rules, not breach them. 

Accordingly, the apparently offensive argument needs to be reconstructed into 

regulatory compliance. It needs to be made out to be valid. (Woods 1990: 160) 

Maar de pragmadialectische 'welwillendheid' in de reconstructie is een gevolg 
van de communicatieve spelregels, niet van andere overwegingen, laat staan van 
een behoefte om op een circulaire manier deductivistische opvattingen te 
bevestigen. Reconstructie is een normaal en noodzakelijk onderdeel van de 
analyse van taalgebruik. Govier en Woods maken geen gebruik van pragmati
sche inzichten uit bijvoorbeeld de gespreksanalyse en de taalhandelingstheorie 
en wijzen reconstructie categorisch af. Maar als niet-deductivisten alledaagse 
argumentatie willen analyseren en beoordelen, kunnen ook zij niet zonder 
reconstructie, tenzij zij zouden willen beweren dat taalgebruik nooit impliciet 
is en er nooit iets hoeft te worden geëxpliciteerd. 

Omdat verzwegen premissen impliciet en sterk contextgebonden zijn, kan 
een procedure voor verzwegen argumenten op zijn best een systematische, 
theoretisch goed verantwoorde en eenduidige aanpak bieden die bij het 
expliciteren van verzwegen argumenten moet worden gevolgd. De uiteindelijke 
selectie van de juiste kandidaat zal de analysator altijd zelf moeten uitvoeren, 
waarbij het van groot belang is dat hij een goede verantwoording kan geven. 
Omdat de tekst en de context bij de formulering en selectie van de juiste 
kandidaat bepalend zijn, moet een theorie over verzwegen argumenten inzicht 
bieden in de pragmatische factoren die bij argumentatie een rol spelen, zonder 
dat het logische niveau wordt genegeerd. Mijns inziens voldoet alleen de 
pragmadialectische benadering van verzwegen argumenten aan deze voorwaar
den, omdat in alle andere benaderingen het pragmatische niveau niet wordt 
onderscheiden, dan wel wordt verwaarloosd of alleen ad hoc een rol speelt.124 
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5.4 Analyseproblemen met verzwegen argumenten in de 
praktijk 

De pragmadialectische procedure voor verzwegen argumenten voldoet in grote 
lijnen. Toch kan een analysator in de praktijk bepaalde analyseproblemen 
tegenkomen die het gevolg zijn van conceptuele onduidelijkheden. Deze hebben 
te maken met de vraag of het logisch minimum altijd moet worden gegenerali
seerd en met de onderscheidingsproblemen tussen het verzwegen argument en 
andere verzwegen onderdelen van argumentatie. 

5.4.1 Een specificatie van het logisch minimum 

Als aanwijzing geven Van Eemeren en Grootendorst (en vele anderen) dat het 
formuleren van het verzwegen argument in het algemeen neerkomt op het 
generaliseren van het logisch minimum. Zij wijzen er wel op dat in sommige 
gevallen geen generalisatie, maar eerder een specificering van het logisch 
minimum nodig is. Wie voorbeelden van verzwegen argumenten uit de praktijk 
bekijkt, ontdekt al gauw dat het in alledaagse argumentatie erg veel voorkomt 
dat geen algemeen, maar een bijzonder verband moet worden geëxpliciteerd, iets 
waar De Vrijer (1985) ook op wijst. Een generalisatie van het logisch minimum 
biedt dan geen enkel soelaas en is meestal ook niet mogelijk. O m een voorbeeld 
te geven: 

Voorbeeld 1 
Barend kwam niet, want Josien was er ook. 

Het kan zijn dat op basis van de context de meest passende kandidaat voor het 
verzwegen argument is: 

Verzwegen argument in voorbeeld 1 
Barend moest thuis op de baby van hem en Josien passen. 

Deze uitspraak verklaart waarom het standpunt uit het argument volgt. Voor 
wie de situatie van Barend en Josien kent, kan het verzwegen argument ook 
zonder problemen impliciet blijven: de uitspraak kan dan eenvoudig uit de 
expliciete argumentatie worden afgeleid. Maar dit verzwegen argument is geen 
generalisatie van het logisch minimum 'Als Josien er ook was, dan kwam 
Barend niet'. O m hier tot de juiste formulering van het verzwegen argument te 
komen, moet de analysator juist over heel specifieke informatie beschikken. Een 
analysator moet dus niet per definitie op zoek gaan naar generalisaties, omdat 
dit niet altijd leidt tot de juiste aanvulling van de argumentatie. Het is wel 
correct te stellen dat in alle gevallen een specificatie van het logisch minimum 
nodig is. Dit houdt in dat de analysator expliciteert van welk algemeen of juist 
bijzonder verband er tussen het standpunt en het argument sprake is. 
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Natuurlijk is het zo dat in een onbepaalde context vaak niet de informatie 
voorhanden is die nodig is om een bijzonder verzwegen argument te kunnen 
expliciteren; misschien kan in die contexten in algemene zin beter van een 
generalisatie van het logisch minimum worden uitgegaan. Van Eemeren en 
Grootendorst leggen veel nadruk op de onbepaalde contexten, bijvoorbeeld 
door de strategie van de minimale completering te formuleren. Deze nadruk is 
echter enigszins vreemd, omdat contexten in de praktijk zelden onbepaald zijn. 
Daarbij komt ook dat verzwegen argumenten geheel contextafhankelijk zijn: 
een verzwegen argument zonder context bestaat niet. O m bijvoorbeeld het 
verzwegen argument te kunnen aanvullen in de enkelvoudige, geïsoleerde argu
mentaties die vaak in leerboeken staan, moet je er op zijn minst een context bij 
bedenken. 

In de meeste gevallen kent een analysator de context in meer of mindere 
mate, maar het kan erg lastig zijn te bepalen hoe de kennis van de context in 
de analyse moet worden gebruikt. Vanuit het pragmadialectisch perspectief ligt 
het dan ook voor de hand de aandacht - meer dan tot nu toe - te richten op 
de te volgen werkwijze in een welbepaalde context, dan op die in een 
onbepaalde context. Dit kan worden gerealiseerd door langere teksten te 
analyseren en te laten zien hoe verschillende soorten informatie in de analyse 
een plaats krijgen. 

5.4.2 Het verzwegen argument en andere verzwegen uitspraken 

In de praktijk van het analyseren komt het vaak voor dat het passend lijkt meer 
verzwegen uitspraken dan alleen één verzwegen argument expliciet te maken. 
In de pragmadialectische benadering is nog niet grondig uitgewerkt welke 
andere uitspraken dat kunnen zijn, in welke gevallen ze expliciet moeten 
worden gemaakt en hoe daarbij te werk moet worden gegaan. Een eenvoudig 
voorbeeld (uit een geschreven betoog) kan de analyseproblemen die kunnen 
ontstaan, illustreren: 

Voorbeeld 2 
Omdat optie B te duur is, blijft alleen optie A over. 

Logisch minimum 
Als optie B te duur is, dan blijft alleen optie A over. 

Veel taalgebruikers zullen het idee hebben dat ook één of meer van de onder
staande verzwegen uitspraken een rol spelen in de argumentatie: 

Mogelijke verzwegen uitspraken 

(1) Optie A is niet te duur. 
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(2) Opties A en B zijn de enige opties die worden overwogen. 

(3) We moeten voor optie A kiezen. 

(4) Bij de afweging tussen opties wordt gekozen voor de optie die het 
goedkoopst is. 

(5) Het budget is beperkt. 

Het kan moeilijk zijn te bepalen of het nodig is één of meer van deze 
uitspraken in een reconstructie op te nemen. Van Eemeren en Grootendorst 
wijzen ook op dit soort problematische gevallen (1992a: 146-148), maar zij geven 
verder niet veel aanwijzingen. 

Bij de beslissing wat er wordt geëxpliciteerd, moet doorslaggevend zijn welke 
argumentatieve functie de te expliciteren uitspraak in het betoog vervult en of 
de schrijver aan de uitspraak gebonden is. De argumentatieve functie van de 
verschillende verzwegen onderdelen kan worden verduidelijkt als de analysator 
naar aanleiding van de argumentatie informatieve vragen formuleert waarop de 
verzwegen uitspraken een reactie zouden kunnen zijn:125 

Bijbehorende informatieve vragen 

(1') Maar is optie A niet ook erg duur/even duur als/duurder dan optie 

B? 

(2') Maar zijn er geen andere opties die we kunnen overwegen afgezien 

van A en B? 

(3') Maar voor welke optie moeten we nu uiteindelijk kiezen? 

(4') Maar zijn bij de afweging tussen optie A en B alleen de hoogte van 
de kosten doorslaggevend? 

(5') Maar waarom zijn bij de afweging de kosten doorslaggevend? 

Het is ook zinvol na te gaan van welk argumentatieschema gebruik is gemaakt 
en de argumentatie in termen van dat argumentatieschema weer te geven.126 

Daaruit kan namelijk worden afgeleid welke uitspraken behoren tot de directe 
verdediging van het standpunt, waarmee het eenvoudiger is te bepalen welke 
uitspraken wel en niet in de reconstructie van het betoog moeten worden 
opgenomen. De causale argumentatie in dit voorbeeld moet eerst worden 
gereconstrueerd, omdat het standpunt en het argument niet zomaar passen in 
het standaardschema van causale argumentatieschema. De vorm van de expliciete 
argumentatie is: 
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Standpunt: Voor A geldt X (blijft over), want 
Argument: Voor B geldt Z (te duur) 

Maar het standaardschema voor causale argumentatie is (Van Eemeren, 
Grootendorst en Snoeck Henkemans 1995: 90): 

Standpunt: Voor X geldt Y, want 
Argument: Voor X geldt Z, en 
verzwegen argument: Z leidt tot Y 

De causale argumentatie in het voorbeeld berust op een vergelijking van A met 
B. O m het argumentatieschema volledig te maken, is een reconstructie nodig 
waarin die vergelijking expliciet wordt gemaakt (de toegevoegde uitspraken 
staan tussen haakjes en zijn gemarkeerd met een sterretje): 

1 Voor A geldt X (blijft over), want 
(2*) Voor A geldt niet-Z (niet te duur), en 

(3*) Voor B geldt niet-X (blijft niet over), want 
4 Voor B geldt Z (te duur), en 

(5*) Niet-Z (niet te duur) leidt tot X (blijft over), en 
(6*) Z (te duur) leidt tot niet-X (blijft niet over) 

Met behulp van de informatieve vragen en het gereconstrueerde argumentatie
schema kan nu worden nagegaan welke functie de andere mogelijke verzwegen 
uitspraken in het betoog vervullen. 

Uitspraak (1), 'Optie A is niet te duur', moet volgens mij worden gerecon
strueerd als een verzwegen deel van een nevenschikking. Uitspraak (1) hoort thuis 
op het niveau van de argumenten die het standpunt direct ondersteunen. Dat 
blijkt uit de relevante informatieve vraag (1') en uit het feit dat (1) overeenkomt 
met uitspraak (2*) in de gereconstrueerde weergave van het argumentatieschema. 
De schrijver stelt dat optie B te duur is en dat optie A als enige optie overblijft; 
dit moet betekenen dat A niet te duur is. De schrijver is aan deze bewering 
gebonden. De bewering is impliciet gelaten, omdat de luisteraars hem eenvoudig 
uit de expliciete argumentatie kunnen afleiden. 

Uitspraak (1) is echter niet bij voorbaat vanzelfsprekend, zoals het geval zou 
zijn als (1) fungeert als een presuppositie: als A goedkoper, even duur of 
duurder is dan optie B, volgt het standpunt niet uit het argument. Uitspraak (1) 
is dus direct van belang voor de ondersteuning van het standpunt en maakt 
rechtstreeks deel uit van de verdediging van het standpunt. Dit blijkt ook uit 
het feit dat (1) voorkomt in het gereconstrueerde argumentatieschema. Het is 
daarom geen presuppositie maar een impliciet gebleven argument, strikt 
genomen ook een 'verzwegen argument'. Omdat de argumentatie een afweging 
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tussen twee opties, A en B, weergeeft, is de meest passende analyse uitspraak (1) 
samen met het expliciete argument op de volgende wijze onder te brengen in 
een nevenschikking als (ARG lb): 

STP 
Alleen optie A blijft over 

Î 

ARG l a — — — — — — — — (ARG lb) 
Optie B is te duur Optie A is niet te duur 

Het komt in de praktijk vaak voor dat sprekers of schrijvers delen van 
nevenschikkingen impliciet laten. Het voorbeeld dat is besproken, vormt een 
goede illustratie van de argumentaties waarbij dit optreedt. Vaak gaat het over 
afwegingen of keuzes: zaken worden tegen elkaar afgezet of met elkaar 
vergeleken, waarbij één deel van de afweging of vergelijking impliciet blijft.127 

Noch in de pragmadialectiek noch elders worden verzwegen argumenten die 
delen van nevenschikkingen zijn als zodanig onderscheiden of beschreven; er is 
ook geen term voor beschikbaar. Maar een goede reconstructie van dergelijke 
gevallen vereist dat de nevenschikking expliciet en compleet wordt gemaakt 
door de verzwegen nevengeschikte argumenten toe te voegen. De analysator 
moet deze gevallen dus kennen en herkennen. 

Uitspraak (2), 'Opties A en B zijn de enige opties die worden overwogen', lijkt 
wel een presuppositie te zijn. De bijbehorende informatieve vraag (2') laat dit 
ook zien en bovendien komt uitspraak (2) niet voor in het gereconstrueerde 
argumentatieschema. Uitspraak (2) kan voor de discussie relevant zijn, want als 
er ook een optie C of D enzovoort is, dan is de argumentatie niet bevredigend, 
aangezien dan niet is beantwoord in hoeverre de andere opties een mogelijkheid 
zijn. Maar de expliciete argumentatie impliceert dat er geen andere opties dan 
A en B aan de orde zijn, en dat dit niet (meer) ter discussie staat. Degene die 
vraag (2') op tafel werpt, stelt eigenlijk de uitgangspunten opnieuw ter discussie. 

Uitspraak (2) is dus geen direct onderdeel van de verdediging van het 
standpunt en is argumentatief niet direct van belang. De uitspraak hoeft daarom 
ook niet in het betoog te worden opgenomen. 

Als uitspraak (3), 'We moeten voor optie A kiezen', als een verzwegen element 
wordt aangemerkt dat moet worden geëxpliciteerd, dan vervult het de functie 
van een verzwegen hoofdstandpunt. Uit de expliciete argumentatie vloeit de 
keuze voor optie A voort: een andere keuze zou in principe onlogisch zijn. De 
argumentatie lijkt ook als hoofddoel te hebben een definitieve keuze te maken 
voor één optie; vraag (3') heeft daarop betrekking. 
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Maar het staat helemaal niet vast dat (3) een verzwegen hoofdstandpunt is 
en daarmee ook niet of het nodig is (3) in een reconstructie op te nemen, (3) 
maakt ook geen onderdeel uit van het gereconstrueerde argumentatieschema. Of 
(3) moet worden gereconstrueerd, hangt af van de context: als er voldoende 
aanwijzingen zijn dat (3) inderdaad het beoogde overtuigingsdoel is en dat de 
schrijver aan (3) is gebonden, dan is het nodig (3) expliciet toe te voegen aan de 
argumentatie. Als de schrijver bijvoorbeeld in hetzelfde betoog stelt dat iedere 
andere keuze dan voor optie A onzin is, dan kan hij op grond daarvan 
gebonden worden geacht aan het standpunt 'We moeten kiezen voor optie A'. 
Maar het kan ook zijn dat optie A later in het betoog om een andere reden 
alsnog afvalt. Dan is het dus niet passend (3) als verzwegen hoofdstandpunt te 
reconstrueren: blijkbaar is er uiteindelijk een ander overtuigingsdoel dan (3). 

Een theoretisch probleem hierbij is dat er in de praktijk in erg veel gevallen 
een mogelijk verzwegen hoofdstandpunt kan worden toegevoegd. Van Eemeren 
en Grootendorst gaan in op de mogelijkheid van een verzwegen standpunt; zij 
stellen dat de analyseproblematiek vergelijkbaar is met die van verzwegen 
argumenten (1992a: 147). Dat is waar, maar de analyseproblemen met verzwegen 
standpunten zijn vaak nog wat lastiger, omdat het analyse van de argumentatie 
op een hoger tekstueel niveau vereist. De analysator moet immers bepalen wat 
het uiteindelijke overtuigingsdoel van het betoog als geheel is. Binnen het prag-
madialectisch kader is duidelijk gedefinieerd (en afgebakend) wanneer er sprake 
is van een verzwegen argument en hoe het wordt geformuleerd, maar die 
duidelijkheid is er niet voor verzwegen standpunten. De analysator heeft op dit 
punt nog weinig houvast aan de theorie, hoewel het onderzoek van Houtlosser 
(1995) naar de identificatie van standpunten een goede aanzet vormt.128 

In geval van twijfel, zoals in het bovenstaande voorbeeld, kan beter geen 
verzwegen standpunt worden geëxpliciteerd. De kans is dan te groot dat de 
spreker of schrijver een standpunt krijgt toegeschreven waaraan hij niet kan 
worden gehouden. O m verzwegen standpunten te reconstrueren, moet de 
analysator duidelijke aanwijzingen hebben dat dit verantwoord is: hij moet 
kunnen verantwoorden dat het geëxpliciteerde standpunt het uiteindelijke 
overtuigingsdoel van de spreker of schrijver was. Als er inderdaad een 
verzwegen standpunt is, dan is het belangrijk dat het standpunt ook daadwerke
lijk wordt geëxpliciteerd en bij de beoordeling van de argumentatie wordt 
betrokken. Als dat niet gebeurt, wordt immers in feite de verkeerde (want 
onvolledige) argumentatie beoordeeld. 

Uitspraak (4), 'Bij de afweging tussen opties wordt gekozen voor de optie die 
het goedkoopst is', geeft weer op welk principe de afweging tussen optie A en 
B berust. Informatieve vraag (4') heeft daarop betrekking en bovendien is de 
inhoud van (4) vergelijkbaar met die van uitspraak (5*) en (6*) (als die twee 
uitspraken samen worden genomen) in het gereconstrueerde argumentatiesche
ma. Alleen uitspraken die inhoudelijk overeenkomen met het verzwegen 
argument in (een reconstructie van) het gebruikte argumentatieschema kunnen 
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kandidaat zijn voor het verzwegen argument in de argumentatie. Uitspraak (4) 
heeft bovendien de vorm van een beslisregel, het is een criterium. De uitspraak 
maakt de redenering tevens logisch geldig (het is een generalisatie van het 
logisch minimum) en is informatief. Uitspraak (4) is ook om deze redenen een 
goede kandidaat voor het verzwegen argument. 

De formulering van (4) moet echter enigszins worden aangepast wil de 
uitspraak ook in overeenstemming zijn met de eis dat de spreker eraan moet 
kunnen worden gehouden. De spreker is namelijk niet zonder meer gebonden 
aan de bewering dat alleen de goedkoopste optie wordt gekozen; uit de 
expliciete argumentatie kan alleen met zekerheid worden afgeleid dat niet wordt 
gekozen voor opties die 'te duur' zijn, zoals optie B.129 Uitspraak (4) moet dus 
iets minder verstrekkend worden geformuleerd. De formulering komt via de 
volgende stappen tot stand: 

Logisch minimum 
Als optie B te duur is, dan blijft alleen optie A over. 

Generalisatie 
Als er meer opties zijn waarvan sommige te duur zijn en andere niet, dan 
blijven alleen de opties over die niet te duur zijn. 

Pragmatisch optimum 
Bij de afweging tussen opties worden alleen opties gekozen die niet te duur 
zijn. 

De herschreven versie van uitspraak (4) is het pragmatisch optimum en daarmee 
het verzwegen argument in de argumentatie. 

Uitspraak (5), 'Het budget is beperkt', houdt duidelijk verband met uitspraak 
(4): (5) is een argumentatieve ondersteuning van (4). Uitspraak (5) kan daarmee 
als de ondersteuning van het verzwegen argument worden gezien.130 Of moet 
(5) uiteindelijk als het pragmatisch optimum in de argumentatie gelden, in plaats 
van uitspraak (4)? Als (5) de ondersteuning is van het verzwegen argument, dan 
lijkt de uitspraak erg op wat Toulmin bedoelde met de backing. Dat is immers 
de ondersteuning van de warrant. Bovendien, gaf Toulmin aan, heeft de backing 
een andere vorm dan de warrant, iets wat ook hier het geval is. Toulmins 
voorbeeld van Harry op Bermuda komt wat dit betreft overeen met het voor
beeld dat hier wordt geanalyseerd. Is het voor analysedoeleinden dan toch 
zinvol een categorie van backing te onderscheiden, zoals Toulmin doet? 

Het is niet aannemelijk dat (5) het verzwegen argument is: (5) verklaart niet 
direct hoe het standpunt uit het expliciete argument volgt. Dat optie A 
overblijft omdat B te duur is, wordt niet verklaard door de beperkte omvang 
van het budget (er zou bijvoorbeeld ook een andere reden kunnen zijn). Deze 
zaken hebben alleen maar wat met elkaar te maken als uitspraak (4) erbij wordt 



[122] 'Het verband ontgaat me' 

betrokken. Een andere aanwijzing is dat (5) geen directe tegenhanger heeft in 
de gereconstrueerde weergave van het argumentatieschema. Het verdient daarom 
de voorkeur (5) niet te zien als het verzwegen argument, maar eerder als de 
ondersteuning van het verzwegen argument. 

Uitspraak (5) moet uiteraard niet worden gereconstrueerd als er geen 
aanwijzingen in de tekst zijn die erop duiden dat de spreker aan (5) gebonden 
is. Een analysator die dat wel zou doen, bedenkt dan in feite zelf nadere 
ondersteuningen bij de argumenten. Als de gebondenheid aan (5) op de een of 
andere wijze wel uit de tekst kan worden opgemaakt (bijvoorbeeld omdat in de 
tekst iets wordt opgemerkt over de beperkte omvang van het budget als reden 
voor de te maken afweging), dan moet de uitspraak wel expliciet worden 
opgenomen in de analyse, in de vorm van een ondersteuning bij het verzwegen 
argument. Maar het is niet nodig noch zinvol hiervoor een aparte term als 
backing te gebruiken, aangezien deze situatie zich niet onderscheidt van ieder 
ander geval waarin een argument weer wordt ondersteund door een ander 
argument.131 

Deze analyse resulteert in de volgende reconstructie van de argumentatie in 
voorbeeld 2 (de onderdelen tussen haakjes waren in het originele voorbeeld 
verzwegen). Deze reconstructie is in overeenstemming met de reconstructie van 
het gebruikte argumentatieschema (ARG lb correspondeert met uitspraak (2*) 
en l a & l b ' met uitspraak (5*) en (6*) in dat schema): 

STP 
Alleen optie A blijft over 

t 

ARG la (ARGlb) (la&lb') 
Optie B is te duur Optie A is niet te duur Bij de afweging 

tussen opties worden 
alleen opties gekozen 
die niet te duur zijn 



Deel II 

Analytische 

reconstructies 

en empirisch 

onderzoek 





6 Tekortkomingen in de presentatie van 
de expliciete argumentatie 

6.1 Inleiding 

In de pragmadialectische procedure voor het aanvullen van verzwegen 
argumenten, die is beschreven in hoofdstuk 5, bestaat de eerste stap uit het 
vaststellen van de argumentatie waarin een argument verzwegen is gebleven. 
Het expliciete standpunt en het expliciete argument van de enkelvoudige 
argumentatie moeten dus worden geïdentificeerd. In de theorie over verzwegen 
argumenten wordt bij deze eerste stap meestal niet stilgestaan: hoewel de 
identificatie van de argumentatie natuurlijk allerlei moeilijkheden kan opleveren, 
is dit geen probleem dat specifiek betrekking heeft op verzwegen argumenten. 
Vanuit theoretisch perspectief doen de problemen met verzwegen argumenten 
zich vooral voor bij stap 4 en 5 van de procedure, waar een passend pragmatisch 
optimum moet worden gevonden dat tot de gebondenheden van de spreker 
behoort (stap 4) en dat tegelijkertijd van de kandidaten voor het verzwegen 
argument de meest informatieve uitspraak is (stap 5). 

In de praktijk blijken gewone taalgebruikers wel problemen met verzwegen 
argumenten te ondervinden die te maken hebben met stap 1 van de procedure: 
er gaat soms al iets mis bij de identificatie van de expliciete argumentatie, 
zonder dat de lezers dit kunnen weten. Wie voorbeelden van minder begrijpelij
ke verzwegen argumenten onderzoekt, komt soms tot de conclusie dat het 
begrijpelijkheidsprobleem als oorzaak heeft dat de tekst een ander standpunt, 
een ander argument of een ander verband tussen beide aangeeft dan de schrijver 
eigenlijk naar voren wilde brengen. Het is natuurlijk in een concreet geval niet 
gemakkelijk te achterhalen of de schrijver iets anders bedoelde dan de tekst 
aangeeft. Voor gewone lezers is dat zelden mogelijk, maar de analysator heeft 
iets meer mogelijkheden. Bij sommige van de voorbeelden die hierna worden 
besproken, kon bijvoorbeeld aan de schrijver worden gevraagd wat hi] bedoelde, 
zodat precies kon worden nagegaan in welk opzicht de letterlijke tekst en de 
bedoelingen van de schrijver niet overeenkwamen. In andere gevallen was 
overleg met de schrijver niet mogelijk, maar toonde de analyse aan dat het zeer 
onaannemelijk was dat de schrijver gebonden zou willen zijn aan de argumenta
tie die op grond van de tekst moest worden geïdentificeerd, terwijl zijn 
gebondenheid aan een iets andere argumentatie wel aannemelijk was. 

Als de schrijver iets anders bedoelt dan de tekst vermeldt, weten de lezers 
dat in het algemeen niet. H u n enige houvast is de tekst en zij identificeren op 
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basis daarvan de argumentatie. Zij doen niets fout, want zij identificeren de 
argumentatie waaraan de schrijver op grond van zijn tekst gebonden is. Maar 
strikt genomen wijzen zij de verkeerde, door de schrijver niet-bedoelde, 
argumentatie aan en proberen vervolgens daarin een verzwegen argument aan 
te vullen. Omdat dit neerkomt op het formuleren van een verband tussen twee 
zaken die de schrijver helemaal niet of niet op de gepresenteerde manier met 
elkaar wilde verbinden, is het voorstelbaar dat er begrijpelijkheidsproblemen 
kunnen optreden. De 'schuld' daarvan ligt niet bij de lezers, maar bij de 
schrijver: hij heeft gekozen voor een minder geslaagde of zelfs verkeerde 
presentatie van zijn argumentatie, die leidt tot een andere interpretatie dan hij 
beoogde. Deze tekortkoming van de tekst komt in een analyse pas aan het licht 
als - tevergeefs - wordt geprobeerd het verzwegen argument te formuleren, bij 
stap 4 van de procedure, want bij de eerdere stappen zal de analysator -
ogenschijnlijk - geen problemen ondervinden. Uit een grondige analyse, die 
erop is gericht te achterhalen waarom het verzwegen argument niet kan worden 
aangevuld, blijkt dan vervolgens dat het begrijpelijkheidsprobleem verband 
houdt met stap 1 van de procedure. Uit de onderzochte voorbeelden komt naar 
voren dat met name vier factoren in een tekst een rol spelen bij een eventuele 
verkeerde identificatie van het standpunt en het argument: de aanwezigheid van 
argumentatieve indicatoren, de aanwezigheid van verwijzingen, de presentatie 
van de argumentatiestructuur en de bewoordingen waarin de schrijver het 
standpunt en het argument presenteert. 

6.2 Argumentatieve indicatoren 

Een schrijver van een betoog staan verschillende middelen ten dienste om aan 
te geven hoe de argumentatieve uitspraken in zijn tekst met elkaar verbonden 
zijn. Een expliciet middel is het argument en het standpunt in de tekst aan 
elkaar te koppelen met behulp van woorden of uitdrukkingen die fungeren als 
indicatoren voor argumentatie. De meeste indicatoren kunnen ook andere 
betekenissen hebben, maar vormen in de context een aanwijzing voor een 
bepaalde relatie tussen argumentatieve uitspraken in de tekst. Sommige 
indicatoren geven aan dat een standpunt volgt, zoals 'dus', 'daarom', 'ik 
concludeer', 'volgens mij' enzovoort. Andere indicatoren zijn een signaal dat 
een argument volgt: 'want', 'omdat', 'namelijk', ' immers', 'ik baseer dit op' 
enzovoort. De indicatoren kunnen verbonden zijn met één bepaalde argumenta
tiestructuur. Zo wordt het woord 'buitendien' in een argumentatieve context 
opgevat als een indicator voor een meervoudige argumentatiestructuur, terwijl 
de uitdrukking 'daarbij komt' op nevenschikkende argumentatie duidt. Maar 
noodzakelijk is dat niet. Het woord 'en' bijvoorbeeld kan zowel op de 
aanwezigheid van meervoudige als op nevenschikkende argumentatie wijzen 
(Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger 1983: 225, 250, 270). 

De argumentatieve indicatoren kunnen in een analyse worden gebruikt om 
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vast te stellen wat de argumentatiestructuur is. In principe vergemakkelijken ze 

de identificatie van argumenten en standpunten. In schrijfadviezen voor 

betogende teksten wordt schrijvers dan ook vaak aangeraden in hun tekst 

argumentatieve indicatoren op te nemen, bijvoorbeeld door Snoeck Henkemans 

(1989) en door Koetsenruijter en Slot (1990): 

Wanneer we twee varianten bekijken van een al eerder gebruikt voorbeeld, wordt 

meteen duidelijk hoezeer het gebruik van indicatoren het lezen vergemakkelijkt. 

De argumentatieve verbanden in versie A zijn niet duidelijk door het ontbreken 

van indicatoren; het leggen van verbanden wordt volledig aan de lezer zelf 

overgelaten. (...) Veel duidelijker is versie B, waarin door middel van indicatoren 

wordt aangegeven dat er sprake is van onderschikkende argumentatie (...). 

(Koetsenruijter en Slot 1990: 39) 

Ook Berkenbosch (1991) raadt aan indicatoren te gebruiken om de verbanden 

in de tekst te verduidelijken. Naar aanleiding van een voorbeeld zegt hij: 

Na enig denkwerk kan de lezer de niet geëxpliciteerde verbanden er waarschijnlijk 

zelf wel uithalen, maar door de tekst hier en daar te voorzien van indicatoren kan 

de schrijver hem daarbij goed behulpzaam zijn. Door die indicatoren gaat een tekst 

trouwens vaak ook wat vlotter lopen. (Berkenbosch 1991: 62) 

Het advies om argumentatieve indicatoren op te nemen, is terecht, maar een 

voorwaarde is wel dat de schrijver de argumentatieve indicatoren correct 

gebruikt, iets waarop in de adviezen meestal niet uitgebreid wordt ingegaan. 

Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger (1983) wijzen er wel op dat indicatoren 

niet altijd correct worden gebruikt, wat de analysator voor problemen kan 

stellen: 

Tot de complicaties die met betrekking tot de indicatoren van nevenschikkende 

argumentatie kunnen optreden behoort bijvoorbeeld dat het soms moeite kost om 

het principe van de onaantastbaarheid van de tekst te handhaven, omdat het veel 

voorkomt dat er een incorrect gebruik van indicatoren lijkt te worden gemaakt. 

Een voorbeeld daarvan is het gebruik van 'ten eerste', 'ten tweede', enzovoort of 

van een nummering van argumenten waardoor gesuggereerd wordt dat er van 

meervoudige argumentatie sprake is, terwijl wie kennis neemt van de argumenten 

meteen ziet dat dit niet het geval kan zijn en dat er van een nevenschikking sprake 

moet zijn. Zie bijvoorbeeld: 

Die televisiekan moet je zeker kopen. Hij is ten eerste heel handig en ten 

tweede kun je hem altijd ruilen. (Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger, 

1983: 251) 
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In de praktijk komt het regelmatig voor dat schrijvers indicatoren onjuist 
gebruiken, maar niet in alle gevallen leidt dit tot begrijpelijkheidsproblemen met 
het verzwegen argument. Het voorbeeld dat Van Eemeren, Grootendorst en 
Kruiger noemen, leidt bijvoorbeeld vooral tot problemen met de identificatie 
van de correcte argumentatiestructuur, maar niet direct tot begrijpelijkheidspro
blemen met de verzwegen argumenten: het is op zich wel duidelijk hoe de 
aangevoerde argumenten tot het standpunt leiden. Het onjuiste gebruik van een 
indicator leidt pas tot een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen 
argument als het effect ervan is dat twee uitspraken zich verhouden als het 
standpunt en het bijbehorende argument in een enkelvoudige argumentatie, 
terwijl de relatie tussen die twee uitspraken eigenlijk - ook volgens de schrijver 
- heel anders is. Het standpunt is bijvoorbeeld in feite het argument en 
andersom: de indicator is dan verkeerd gebruikt. Een andere mogelijkheid is dat 
er helemaal geen argumentatief verband is tussen de twee uitspraken: de 
indicator is dan onterecht gebruikt. 

Alleen een grondige analyse kan aantonen dat een indicator verkeerd of 
onterecht is gebruikt; een dergelijke conclusie moet op een verantwoorde 
manier tot stand komen. Het houdt immers in, zoals Van Eemeren, Grooten
dorst en Kruiger (1983) al aangeven, dat van het principe van de onaantastbaar
heid van de tekst moet worden afgeweken: de analysator besluit tot een andere 
analyse dan op grond van de tekst passend is. Maar om de begrijpelijkheidspro
blemen met verzwegen argumenten in een herschrijving op te kunnen lossen, 
is dat besluit wel noodzakelijk, want een goede herschrijving is alleen mogelijk 
als de oorzaak van het begrijpelijkheidsprobleem wordt aangepakt. De 
onderstaande voorbeelden laten zien dat die oorzaak in sommige gevallen is dat 
een indicator verkeerd of onterecht is gebruikt en dat zal dan ook in een 
herschrijving moeten worden verbeterd. 

6.2.1 Voorbeeld AOW-premie I 

In een scriptie over de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) legt de schrijver, een 
student Economie, in een beginparagraaf uit welke personen recht hebben op 
AOW. Hij stelt onder meer het volgende: 

Voorbeeld AOW-premie I 
(...) Het is een volksverzekering, wat wil zeggen dat iedereen die in 
Nederland woonachtig is, verzekerd is. Een ieder met een inkomen betaalt 
over een bepaald deel van dat inkomen, te weten de eerste belastingschijf, 
premie. Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland, heeft 
dus ook recht op AOW. (...)132 

De laatste zin bevat de indicator 'dus'. Dat betekent dat deze zin, uitgaande van 
een argumentatieve interpretatie, als standpunt fungeert. De indicator 'dus' geeft 
ook aan dat in het voorafgaande het argument voor het standpunt staat. In 
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eerste instantie zullen de lezers er daarom van uitgaan dat het argument te 
vinden is in de zin die voor het standpunt staat. Uitgaand van zo'n interpreta
tie, kan het tekstfragment als volgt worden geanalyseerd:133 

STP134 Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland, 
heeft ook recht op AOW. 

ARG Een ieder met een inkomen betaalt over een bepaald deel van dat 
inkomen, te weten de eerste belastingschijf, premie. 

Het argument en het standpunt lijken geen enkel verband met elkaar te hebben. 
Uit het feit dat iedereen met een inkomen premie betaalt (het argument), kan 
immers niet volgen dat mensen zonder inkomen ook recht op AOW hebben 
(het standpunt). De lezer die de laatste zin als standpunt identificeert en de zin 
ervoor als argument, wordt dus geconfronteerd met een begrijpelijkheidspro-
bleem: het verzwegen argument kan niet worden toegevoegd. Waardoor wordt 
dit begrijpelijkheidsprobleem veroorzaakt? 

De feiten die de schrijver beschrijft, zijn op zichzelf met problematisch. Hij 
noemt er drie: 

1. De AOW is een volksverzekering en dat betekent dat iedereen die in 
Nederland woont, verzekerd is. 

2. Iedereen met een inkomen betaalt premie. 
3. Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland heeft 

ook recht op AOW. 

Met behulp van de indicator 'dus' presenteert de schrijver de laatste twee 
beweringen in de tekst alsof ertussen een argumentatief verband bestaat: hij 
presenteert ze in de vorm van een enkelvoudige redenering. Het probleem is dat 
er in werkelijkheid geen argumentatief verband bestaat tussen de tweede en de 
derde bewering. Voor zover er argumentatieve verbanden bestaan tussen de 
beweringen in het betoogje houdt de derde bewering eerder verband met de 
eerste dan met de tweede. Het feit dat de AOW een 'volksverzekering' is, 
betekent blijkbaar dat iedereen er recht op heeft, met of zonder inkomen. De 
enige voorwaarde is dat je woonachtig moet zijn in Nederland. Omdat er geen 
verband is tussen de twee beweringen in de tweede en derde zin, had de 
schrijver in de derde zin de indicator 'dus' beter niet op kunnen nemen: de 
indicator staat daar in feite ten onrechte. Daardoor worden de lezers op het 
verkeerde been gezet en wordt de suggestie gewekt dat van een enkelvoudige 
redenering sprake is, terwijl dit niet zo is. 

Het is in ieder geval een optie om in de herschrijving de indicator eenvoudig 
weg te laten: 



[130] 'Het verband ontgaat me' 

Herschrijving 1 AOW-premie I 
(...) Het is een volksverzekering, wat wil zeggen dat iedereen die in 
Nederland woonachtig is, verzekerd is. Een ieder met een inkomen betaalt 
over een bepaald deel van dat inkomen, te weten de eerste belastingschijf, 
premie. Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland, heeft 
ook recht op AOW. 

Door 'dus' weg te laten, krijgt de gecursiveerde bewering in de herschrijving een 
heel andere functie dan in de oorspronkelijke tekst. De bewering is nu de derde 
in een reeks feiten over de AOW en gaat over de situatie van degenen zonder 
inkomen. Hij sluit nu inhoudelijk goed aan bij de vorige zin, waarin werd 
ingegaan op de situatie van degenen die wel een inkomen hebben. In de her
schrijving heeft de derde bewering dus niet langer meer de functie van een 
standpunt. Omdat de verbanden nu wel begrijpelijk zijn, zal de herschreven 
tekst voor de lezers weinig problemen opleveren. 

Een andere mogelijkheid tot herschrijving is de laatste bewering directer in 
verband te brengen met de eerste. De derde bewering volgt inhoudelijk al min 
of meer uit de eerste en daarom ligt het voor de hand de twee beweringen ook 
in de tekst bij elkaar te plaatsen. Dit maakt dat de informatie wat anders moet 
worden geordend. Een mogelijke herschrijving zou zijn: 

Herschrijving 2 AOW-premie I 
(...) Het is een volksverzekering, wat wil zeggen dat iedereen die in 
Nederland woonachtig is, verzekerd is. Dit betekent dat ook mensen zonder 
inkomen recht hebben op AOW zolang zij maar in Nederland woonachtig zijn. 
Wie wel een inkomen heeft, betaalt over een bepaald deel van dat inkomen, 
te weten de eerste belastingschijf, premie. (...) 

In deze herschrijving is de derde zin uit de oorspronkelijke tekst - over mensen 
zonder inkomen - de tweede zin geworden. De zin is met behulp van een 
indicator die causaliteit aangeeft, 'dit betekent', aan de eerste zin gekoppeld. 
Daarmee wordt aangegeven dat er een direct verband is tussen het feit dat de 
AOW een volksverzekering is en het gevolg dat ook mensen zonder inkomen 
er recht op hebben. De bewering dat mensen zonder inkomen ook recht 
hebben op AOW vervult in herschrijving 2, anders dan in herschrijving 1, wel 
weer de functie van standpunt. Dat blijkt onder meer uit 'dit betekent', wat in 
een argumentatieve context als synoniem van 'dus' kan worden gezien. De 
bewering die het standpunt vormt, is in herschrijving 2 enigszins anders 
geformuleerd dan in de oorspronkelijke tekst: 

Oorspronkelijke tekst 
Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland heeft ook 

recht op AOW. 
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Herschrijving 2 
Ook mensen zonder inkomen hebben recht op AOW, zolang zij maar in 
Nederland woonachtig zijn. 

De reden is goed uit te laten komen welk verband er in de tekst is tussen de 
aspecten 'inwoner van Nederland zijn', 'wel/geen inkomen hebben' en 'recht 
hebben op A O W . Bovendien is een herformulering nodig om het standpunt 
inhoudelijk goed aan te laten sluiten bij de voorafgaande en volgende bewering 
in de tekst. Ten slotte is ook de laatste zin van herschrijving 2 gewijzigd ten 
opzichte van de oorspronkelijke tekst. 'Een ieder met een inkomen betaalt ...' 
is geworden: 'Wie wel een inkomen heeft, betaalt ...'. Deze herschrijving is 
nodig om de aansluiting (de tegenstelling) met de voorafgaande zin tot uit
drukking te brengen. 

In herschrijving 1 is de oorspronkelijke tekst zodanig gewijzigd dat er geen 
argumentatie meer in voorkomt: de herschrijving is gebaseerd op de aanname 
dat de indicator 'dus' in de oorspronkelijke tekst ten onrechte was opgenomen. 
In herschrijving 2 komt wel een enkelvoudige argumentatie voor, net als in de 
oorspronkelijke tekst. Het standpunt is hetzelfde als in de oorspronkelijke tekst, 
maar het argument luidt anders. Deze herschrijving berust op de aanname dat 
het standpunt in de oorspronkelijke tekst niet op de goede plaats in de tekst 
was opgenomen. De analyse van de argumentatie in herschrijving 2 wordt 
hieronder volledigsheidshalve gegeven: 

STP'135 Ook mensen zonder inkomen hebben recht op AOW, zolang ze 
maar in Nederland woonachtig zijn. 

ARG Het (de AOW, SG) is een volksverzekering, wat wil zeggen dat 
iedereen die in Nederland woonachtig is, verzekerd is. 

LM136 Als de AOW een volksverzekering is, wat wil zeggen dat iedereen 
die in Nederland woonachtig is, verzekerd is, dan hebben ook 
mensen zonder inkomen recht op AOW, zolang ze maar in 
Nederland woonachtig zijn. 

P O Als iets inhoudt dat je er recht op hebt als je aan één bepaalde 
voorwaarde voldoet, dan heeft iedereen die aan die voorwaarde 
voldoet er recht op, ongeacht andere aspecten en kenmerken van 
die personen en hun situatie. 

6.2.2 Voorbeeld AOW-premie II 

Het tekstfragment uit het vorige voorbeeld wordt in de tekst vervolgd met 
argumentatie waarin opnieuw een indicator voorkomt die begrijpelijkheidspro-
blemen oproept: 
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Voorbeeld AOW-premie II 
(...) Het is een volksverzekering, dat wil zeggen dat iedereen die in 
Nederland woonachtig is, verzekerd is. Een ieder met een inkomen betaalt 
over een bepaald deel van dat inkomen, te weten de eerste belastingschijf, 
premie. Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland, 
heeft dus ook recht op AOW. Voor ieder jaar dat je niet verzekerd bent, 
omdat je niet in Nederland verblijft of omdat je wel een inkomen hebt, 
maar premiebetaling hebt nagelaten, krijg je twee procent korting op de 
uitkering. De opbouwperiode is dus vijftig jaar. O m te voorkomen dat de 
eerste uitkeringen pas na vijftig jaar zouden kunnen worden gedaan, besloot 
men de AOW door middel van een omslagsysteem te financieren. 
(...) 

De gecursiveerde bewering 'De opbouwperiode is vijftig jaar' bevat de 
standpuntsindicator 'dus'. Ook hier zal de lezer er dus in eerste instantie vanuit 
gaan dat de bewering volgt uit de direct daaraan voorafgaande bewering: 

STP De opbouwperiode is vijftig jaar. 

ARG Voor ieder jaar dat je niet verzekerd bent, omdat je niet in Nederland 
verblijft of omdat je wel een inkomen hebt, maar premiebetaling hebt 
nagelaten, krijg je twee procent korting op de uitkering. 

Deze argumentatie kan voor de lezers minder begrijpelijk zijn doordat het 
verzwegen argument moeilijk kan worden geformuleerd. Welk verband zou er 
immers kunnen bestaan tussen de twee-procent kortingsregeling en het feit dat 
de opbouwperiode vijftig jaar is? O o k na veel nadenken, blijft dit een moeilijk 
te beantwoorden vraag. In het vorige voorbeeld bleek het onduidelijke 
standpunt uiteindelijk bij een heel andere bewering te horen dan de bewering 
waaraan het standpunt met 'dus' was gekoppeld: het standpunt stond niet op 
de handigste plaats. Zou daarvan ook in dit geval sprake zijn? 

Vaststaat dat het standpunt 'De opbouwperiode is vijftig jaar' niet bij de 
beweringen kan horen die voor de zin over de twee-procent korting staan: deze 
beweringen zijn immers in het vorige voorbeeld geanalyseerd en ze gaan niet 
over de duur van de opbouwperiode. De zinnen over het omslagsysteem die 
direct na het standpunt volgen, hebben argumentatief geen direct verband met 
het standpunt dat de opbouwperiode vijftig jaar is. Ook bij deze zinnen kan het 
standpunt dus niet horen. Omdat de paragraaf hier eindigt, is verdere informatie 
over eventuele argumentatieve relaties niet voorhanden. 

Het lijkt zo te zijn dat de bewering die in de tekst als standpunt wordt 
gepresenteerd in feite geen standpunt is. Althans, de verdediging ervan 
ontbreekt: er worden geen argumenten gegeven. Als deze analyse juist is, dan 
is de standpuntsindicator 'dus' ten onrechte in de bewering opgenomen: de 
bewering is geen gevolgtrekking. Waarom de schrijver dan toch de standpunts-
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indicator 'dus' heeft gebruikt, is niet te achterhalen. Misschien was het een 
vergissing, misschien heeft de schrijver de neiging 'dus' als stopwoord te 
gebruiken, misschien is er een heel andere verklaring. De herschrijving kan in 
dit geval alleen maar inhouden dat het woord 'dus' wordt geschrapt. Het 
standpunt dat de opbouwperiode vijftig jaar is, wordt daarmee veranderd in een 
zelfstandige bewering, zonder argumentatieve functie. Het tekstfragment levert 
dan geen begrijpelijkheidsprobleem meer op (hoewel enige toelichting bij de 
vraag waarom de opbouwperiode nu precies vijftig jaar is geen kwaad had 
gekund). 

Herschrijving AOW-premie II 
((...) Het is een volksverzekering, dat wil zeggen dat iedereen die in 
Nederland woonachtig is, verzekerd is. Een ieder met een inkomen betaalt 
over een bepaald deel van dat inkomen, te weten de eerste belastingschijf, 
premie. Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland, 
heeft dus ook recht op AOW.) Voor ieder jaar dat je niet verzekerd bent, 
omdat je niet in Nederland verblijft of omdat je wel een inkomen hebt, 
maar premiebetaling hebt nagelaten, krijg je twee procent korting op de 
uitkering. De opbouwperiode is vijftig jaar. O m te voorkomen dat de eerste 
uitkeringen pas na vijftig jaar zouden kunnen worden uitbetaald, besloot 
men de AOW door middel van een omslagsysteem te financieren. 
(...) 

6.2.3 Voorbeeld Drugs zijn slecht I 

In een betoog over het Nederlands drugbeleid stelt een schrijver dat het 
Nederlandse drugbeleid moet worden gehandhaafd en dat legalisatie van drugs 
moet worden bevorderd. Dit naar aanleiding van de kritiek van andere 
Europese landen dat het Nederlandse drugbeleid strenger zou moeten worden. 
De schrijver gaat onder meer in op de doelstellingen van het huidige drugbeleid 
in Nederland: 

Voorbeeld Drugs zijn slecht I 
De primaire doelstelling van het beleid is bescherming van de volksgezond
heid. Daarnaast wordt de aandacht gericht op problemen als overlast van 
druggebruikers en criminaliteit. Het huidige beleid heeft als uitgangspunt dat 
hard drugs slecht zijn voor de gezondheid en daardoor verboden kunnen en 
moeten worden. Veel voorstanders van repressie zijn dan ook van mening dat 
drugs zo slecht zijn dat andere oplossingen voor het drugprobleem dan repressie 
moreel onaanvaardbaar zijn. 

De laatste zin bevat de indicator 'dan ook'. De tekst suggereert dat de laatste 
zin volgt uit de zin die eraan vooraf gaat. De tekst bevat, afgaand op de 
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presentatie, dus de volgende enkelvoudige argumentatie: 

STP Veel voorstanders van repressie zijn van mening dat drugs zo slecht 
zijn dat andere oplossingen dan repressie moreel onaanvaardbaar zijn. 

ARG Het huidige beleid heeft als uitgangspunt dat hard drugs slecht zijn 
voor de gezondheid en daarom verboden kunnen en moeten worden. 

Tussen deze twee beweringen lijkt geen duidelijk verband te bestaan: hoe zou 
het standpunt kunnen volgen uit het argument? De lezers zullen dus een begrij-
pelijkheidsprobleem ondervinden met het verzwegen argument. Wat is het 
probleem? Als de twee beweringen worden bekeken, dan is duidelijk dat de 
inhoud van het argument en het standpunt niet zodanig is dat het één, het 
argument, op de één of andere manier zou kunnen leiden tot het ander, het 
standpunt. Het argument zegt dat het beleid ervan uitgaat dat drugs slecht zijn 
en dus verboden moeten zijn. Het standpunt zegt dat er mensen zijn die drugs 
zo slecht vinden dat iedere andere oplossing dan verbieden moreel onaanvaard
baar is. Hiertussen bestaat geen argumentatief verband. Integendeel, de 
beweringen komen min of meer op hetzelfde neer. Of beter: het vermeende 
standpunt geeft eigenlijk alleen een wat extreem geval weer van de mening van 
bepaalde fanatieke (?) voorstanders van het beleid. Gezien het ontbreken van 
een argumentatieve ondersteuningsrelatie met het voorafgaande, vervult de 
laatste zin van het tekstfragment niet de functie van een standpunt. Het is meer 
een vervolg, een specificatie, van wat in de zin ervoor wordt gezegd. 

In de herschrijving moet daarom in ieder geval de standpuntsindicator 'dan 
ook' worden geschrapt. Ook zonder verdere ingrepen zou de tekst dan al geen 
begrijpelijkheidsproblemen meer opleveren. De laatste zin kan aan de zin ervoor 
worden gekoppeld met 'zelfs' als het de bedoeling is de voorstanders waarover 
wordt gesproken als enigszins extreme gevallen voor te stellen, maar deze 
toevoeging geeft de bewering wel een bepaalde subjectieve invulling. De 
herschrijving met 'zelfs' wordt hieronder gegeven. De gecursiveerde zin is nu 
niet meer op een argumentatieve manier aan de voorafgaande zin gekoppeld: 

Herschrijving Drugs zijn slecht I 
De primaire doelstelling van het beleid is bescherming van de volksge
zondheid. Daarnaast wordt de aandacht gericht op problemen als overlast 
van druggebruikers en criminaliteit. Het huidige beleid heeft als uitgangspunt 
dat hard drugs slecht zijn voor de gezondheid en daardoor verboden kunnen 
en moeten worden. Veel voorstanders van repressie zijn zelfs van mening dat 
drugs zo slecht zijn dat andere oplossingen voor bet drugprobleem dan repressie 
moreel onaanvaardbaar zijn. 
(...) 

De oorspronkelijke tekst bevatte een enkelvoudige argumentatie die niet logisch 
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was. In de herschrijving zijn de desbetreffende beweringen in een ander verband 
met elkaar geplaatst; de tweede bewering is een versterking van de eerste 
bewering. Dit verband is voor de lezers in ieder geval begrijpelijk. 

6.2.4 Voorbeeld Drugs zijn slecht II 

In de tekst waaruit het vorige voorbeeld afkomstig was, wordt ook ingegaan op 
de situatie van de drugverslaafde. De schrijver zegt daarover onder meer: 

Voorbeeld Drugs zijn slecht II 
Volgens onderzoekingen van het Jellinekcentrum in Amsterdam zijn er in 
Nederland ongeveer 21.000 verslaafden aan hard drugs. Het is duidelijk dat 
een wereld zonder drugs te prefereren is boven één met drugs. Dat is echter 
een utopie. En over het algemeen geldt: waar een vraag is, is aanbod. Het is 
daarom voor de gebruiker nadelig zich te bevinden op de illegale markt. 

Illegaliteit houdt in dat bijvoorbeeld het controleren en garanderen van 
de kwaliteit niet mogelijk is. Aan de gezondheid en welvaart van met name 
ook incidentele gebruikers van hard drugs wordt daardoor soms grote schade 
toegebracht. Denk bijvoorbeeld aan Extacy op house-parties. 

De gecursiveerde zin is gepresenteerd als een standpunt: de zin bevat de 
standpuntsindicator 'daarom'. Verondersteld mag worden dat de zin die eraan 
vooraf gaat het bijbehorende argument bevat: 

STP Het is voor de gebruiker nadelig zich op de illegale markt te 
bevinden. 

ARG Over het algemeen geldt: waar een vraag is, is aanbod. 

Dit argument is in geen enkel opzicht een verdediging van de stelling dat het 
voor de gebruiker nadelig is zich op de illegale markt te bevinden. Dat er 
aanbod is waar vraag is, kan immers niet worden gezien als een nadeel dat de 
druggebruiker ondervindt. De enkelvoudige argumentatie die de tekst 
suggereert, roept dus begrijpelijkheidsproblemen op met het verzwegen argu
ment. 

In het standpunt wordt gesteld dat de illegale markt nadelig is voor de 
druggebruiker. Dit standpunt wordt niet ondersteund door de voorafgaande zin, 
maar bij nadere beschouwing blijkt dat het wel op een andere plaats in de tekst 
wordt ondersteund. In de tweede alinea wordt namelijk uitgelegd wat er zo 
gevaarlijk is aan die illegale markt: controle van de kwaliteit is niet mogelijk 
enzovoort. Deze constatering over de functie van de tweede alinea leidt tot de 
veronderstelling dat de schrijver het standpunt wellicht aan de verkeerde 
informatie heeft gekoppeld. Het standpunt verwijst terug naar de zin ervoor 
door de aanwezigheid van 'daarom', maar had moeten worden gekoppeld aan 
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het vervolg, de tweede alinea, want daarin staat de ondersteuning. 
Een adequate herschrijving vereist in ieder geval dat de indicator 'daarom' 

wordt geschrapt. Verder moet het standpunt in de herschrijving met de juiste 
informatie worden verbonden. Het is daarom onlogisch het standpunt te presen
teren aan het eind van de eerste alinea, zoals nu het geval is, want inhoudelijk 
hoort het standpunt bij de tweede alinea en het ligt dus meer voor de hand het 
ook daar te presenteren. Vervolgens moet de rest van de tweede alinea op 
adequate wijze aan het standpunt worden gekoppeld, bijvoorbeeld met behulp 
van een argumentatieve indicator als 'namelijk': 

Herschrijving Drugs zijn slecht II 
Volgens onderzoekingen van het Jellinekcentrum in Amsterdam zijn er in 
Nederland ongeveer 21.000 verslaafden aan hard drugs. Het is duidelijk dat 
een wereld zonder drugs te prefereren is boven één met drugs. Dat is echter 
een utopie. En over het algemeen geldt: waar een vraag is, is aanbod. 

Het is voor de gebruiker nadelig zich te bevinden op de illegale markt. 
Illegaliteit houdt namelijk in dat bijvoorbeeld het controleren en garanderen 
van de kwaliteit niet mogelijk is. De gezondheid en welvaart van met name 
ook incidentele gebruikers van hard drugs wordt daardoor soms aanzienlijk 
geschaad. Denk bijvoorbeeld aan Extacy op house-parties. (...) 

De verzwegen argumenten leveren in de herschreven versie geen enkel 
begrijpelijkheidsprobleem op: 

STP Het is nadelig voor de gebruiker zich te bevinden op de illegale 

markt. 

A R G 1 De gezondheid en welvaart van met name ook de incidentele 
gebruikers van hard drugs wordt soms aanzienlijk geschaad. 

P O Als de gezondheid en welvaart wordt geschaad, is dat nadelig 
voor degenen om wie het gaat. 

ARG 1.1 Illegaliteit houdt in dat bijvoorbeeld het controleren en 
garanderen van de kwaliteit niet mogelijk is. 

P O Als illegaliteit inhoudt dat een controle en een garantie van 
kwaliteit van bepaalde, geestverruimende middelen die mensen 
gebruiken niet mogelijk is, dan kan de gezondheid en welvaart 
van de gebruikers van die middelen worden geschaad. 



6 • Tekortkomingen in de presentatie van de expliciete argumentatie [137] 

6.3 Verwijzingen 

Een ander middel waarmee schrijvers kunnen aangeven wat de verbanden zijn 
tussen de uitspraken in hun tekst, is het gebruik van verwijswoorden als 'deze', 
'dit', 'die', 'hierdoor' enzovoort. Verwijzingen zijn natuurlijk niet beperkt tot 
argumentatieve teksten, ze kunnen in alle typen teksten en tussen alle typen 
uitspraken voorkomen. Maar ze komen ook veel voor in argumentatieve 
teksten, juist omdat daar verbanden moeten worden gelegd tussen verschillende 
uitspraken. Verwijzingen verhogen de begrijpelijkheid van de tekst en ze maken 
het de lezer gemakkelijker tot een juiste interpretatie te komen. Maar net als bij 
de argumentatieve indicatoren is daarvoor wel vereist dat de verwijzingen 
correct zijn gebruikt. Aan dit probleem wordt in boeken over schrijven veel 
aandacht geschonken, omdat bekend is dat schrijvers verwijzingen vaak 
helemaal niet of op de verkeerde manier gebruiken (zie bijvoorbeeld Gerritsen 
1998: 110). 

In principe is het onjuiste gebruik van verwijzingen een algemeen schrijfpro
bleem, dat tot allerlei onduidelijkheden over de verbanden in een tekst kan 
leiden. Maar als een verwijswoord dat bedoeld is om het verband tussen een 
standpunt en een argument aan te geven verkeerd is gebruikt, dan leidt dat tot 
een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument. Ook in dat geval 
zullen de lezers immers, net als bij een onjuist gebruik van argumentatieve 
indicatoren, een argumentatief verband proberen te formuleren dat de schrijver 
niet op het oog had. Vaak komt pas na een uitgebreide analyse die tot doel 
heeft na te gaan waarom het verzwegen argument niet kan worden aangevuld, 
aan het licht dat een verkeerde verwijzing de oorzaak van het begrijpelijkheids
probleem is. In eerste instantie is dat vaak helemaal niet duidelijk. O o k hier 
geldt dat vervolgens moet worden afgeweken van de letterlijke tekst om tot een 
goede herschrijving te komen. De analyse moet aannemelijk maken dat dit 
noodzakelijk is en moet bovendien duidelijk maken welke herschrijving wel 
overeenkomt met de bedoelingen van de schrijver. 

6.3.1 Voorbeeld Fileprobleem 

Een student schrijft een tekst over het fileprobleem in Nederland. In de tekst 
wordt onder meer beschreven welke kosten het fileprobleem met zich 
meebrengt. De tekst bevat de volgende argumentatie: 

Voorbeeld Fileprobleem 
Naast de directe, private kosten van de autobezitter, zijn er ook kosten die 
indirect ontstaan. Als een automobilist in de file staat, levert dit bijvoorbeeld 
ook tijdverlies op voor andere automobilisten. Deze kosten worden opgeteld 
bij de private kosten en sociale kosten genoemd. De sociale kosten zullen dus 
altijd hoger zijn dan de private kosten. 
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De laatste zin van deze argumentatie vormt het standpunt, de zin ervoor het 
argument. Het argument en het standpunt zijn aan elkaar gekoppeld door 
middel van de standpuntsindicator 'dus'. 

STP De sociale kosten zullen altijd hoger zijn dan de private kosten. 

A R G Deze kosten worden opgeteld bij de private kosten en sociale 
kosten genoemd. 

De cursieve argumentatie kan een begrijpelijkheidsprobleem opleveren. Het zal 
niet alle lezers direct duidelijk zijn hoe de sociale kosten altijd hoger kunnen 
zijn dan de private kosten, zoals het standpunt aangeeft. In principe zou de 
gemiddelde Nederlander over voldoende informatie over het Nederlandse 
fileprobleem moeten beschikken om de argumentatie te kunnen begrijpen. De 
begrippen 'private kosten' en 'sociale kosten' zouden een probleem kunnen 
vormen, maar deze worden in de tekst wel min of meer uitgelegd. Ook het 
gegeven dat een optelling van bepaalde kosten tot een totaal leidt dat hoger is 
dan de individuele kosten, het onderliggende argumentatieve verband hier, zal 
vrijwel elke lezer begrijpen. 

De presentatie van de argumentatie roept wel vragen op. De zin die het 
argument vormt, bevat een verwijzing: 'Deze kosten'. Het is voor de 
interpretatie van de argumentatie nodig dat de lezer herkent dat de verwijzing 
refereert aan de soort kosten die in de zinnen ervoor wordt beschreven: de 
kosten die niet private kosten zijn en indirect ontstaan. Ten tweede is belangrijk 
om te zien dat de zin in grammaticale termen een samentrekking is: het 
onderwerp van de zin, 'deze kosten', wordt in het tweede deel van de zin niet 
meer herhaald. Uitgeschreven luidt de zin die het argument vormt: 

A R G ' Deze kosten worden opgeteld bij de private kosten en deze kosten 

worden sociale kosten genoemd. 

'Deze kosten' is op grond van de formulering identiek aan de sociale kosten. De 
sociale kosten worden dus als een tweede soort kosten gepresenteerd, naast de 
private kosten. Maar het standpunt is hiermee in strijd: als het om twee 
afzonderlijke soorten kosten gaat, dan volgt daar niet uit dat de ene soort 
kosten altijd hoger is dan de andere. De sociale kosten kunnen alleen maar altijd 
hoger zijn dan de private kosten als het begrip 'sociale kosten' betrekking heeft 
op het totaal van alle kosten: de private en de andere kosten die m de tekst 
worden genoemd. Dit betekent dat het argument een andere bedoelde inhoud 
heeft dan de presentatie in de tekst aangeeft. 

Hieruit volgt dat de zin die het argument vormt wel grammaticaal een 
correcte samentrekking is, maar inhoudelijk niet. Het onderwerp in het tweede 
zinsdeel kan niet impliciet worden gelaten, aangezien het niet hetzelfde is als het 
onderwerp van het eerste zinsdeel. In het eerste zinsdeel is het onderwerp 'deze 
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kosten' (het verwijst terug naar de daarvoor genoemde indirecte kosten); in het 
tweede zinsdeel is het onderwerp 'het totaal van alle kosten'. 

De correcte formulering, die het begrijpelijkheidsprobleem oplost, is daarom: 

Herschrijving Fileprobleem 
Naast de directe, private kosten van de autobezitter, zijn er ook kosten die 
indirect ontstaan. Als een automobilist in de file staat, levert dit bijvoorbeeld 
ook tijdverlies op voor andere automobilisten. Deze kosten worden opgeteld 
bij de private kosten en het totaal van alle kosten wordt de 'sociale kosten' ge
noemd. De sociale kosten zullen dus altijd hoger zijn dan de private kosten. 

Het begrijpelijkheidsprobleem in dit voorbeeld was een gevolg van de 
inhoudelijk gezien onjuiste samentrekking: de verwijswoorden zijn verkeerd 
gebruikt en het argument geeft daarom niet de juiste stand van zaken weer. De 
oplossing is het argument te herschrijven door de verkeerde verwijzingen te 
vervangen door correcte. Het verzwegen argument is nu niet meer problema
tisch: 

STP De sociale kosten zullen hoger altijd hoger zijn dan de private 

kosten. 

ARG' Deze kosten worden opgeteld bij de private kosten en het totaal 
van alle kosten wordt de 'sociale kosten' genoemd. 

LM Als deze kosten worden opgeteld bij de private kosten en het 
totaal van alle kosten wordt de 'sociale kosten' genoemd, dan 
zullen de sociale kosten altijd hoger zijn dan de private kosten. 

P O Als X wordt opgeteld bij Y en het totaal wordt Z genoemd, dan 

is Z altijd hoger dan Y. 

6.3.2 Voorbeeld Transfer Pricing 

Een student Economie schrijft een scriptie over transfer pricing. De titel van de 
scriptie is Transfer Pricing. Fiscaal aanvaardbare methoden ter bepaling van een 
transfer prijs. Transfer pricing betekent het bepalen van de prijs die bij een fusie 
of overname moet worden betaald. Aangenomen mag worden dat de meeste 
lezers van deze tekst vooraf min of meer begrijpen wat onder het begrip transfer 
pricing moet worden verstaan. Ten eerste is de tekst, een scriptie, gericht tot 
ingewijden in de materie en ten tweede geeft de titel ook niet-ingewijden 
voldoende informatie om in ieder geval een globaal idee van de betekenis van 
het begrip te krijgen. Daarmee is er voor de meeste lezers in dit geval niet al op 
voorhand sprake van een tekort aan informatie. De scriptie begint als volgt: 
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Voorbeeld Transfer Pricing 
1 Inleiding 
De grote belangstelling voor transfer pricing komt in de eerste plaats van 
fiscalisten, maar ook van deskundigen op het gebied van interne en externe 
verslaggeving, operationele analyse en internationale financiering. Dit is 
begrijpelijk, wanneer men in ogenschouw neemt dat vijftig procent van de 
wereldhandel plaatsvindt tussen ondernemingen binnen één bedrijfstak. De 
aanhoudende golf van fusies zal dit percentage stand doen houden. (...) 

De meeste lezers, ingewijd of niet, zullen dit tekstgedeelte nog eens moeten 
lezen om het te kunnen begrijpen. De schrijver koppelt in de verschillende 
zinnen een aantal zaken aan elkaar waarvan niet duidelijk is wat de verbanden 
zijn. De presentatie van de tekst suggereert echter dat zo'n verband er wel is. 
Hoe kan de tekst worden geanalyseerd? Het eerste gedeelte van de tweede zin 
is een standpunt: 

STP Dit is begrijpelijk. 

Het standpunt wordt in de tekst ondersteund door het tweede gedeelte van de 
tweede zin: dat gedeelte vervult de functie van argument. De formulering 
'wanneer men in ogenschouw neemt' is een synoniem van 'want', de formule
ring fungeert dus als indicator van een argument. Het argument luidt: 

ARG Meer dan vijftig procent van de wereldhandel vindt plaats 
tussen ondernemingen binnen één bedrijfstak. 

De eerste zin van de tekst vermeldt een bepaald gegeven, namelijk dat er vanuit 
allerlei disciplines en beroepsgroepen belangstelling bestaat voor het onderwerp. 
Het standpunt verwijst terug naar dit gegeven in de eerste zin. 

De laatste zin heeft ook een argumentatieve functie. Samen met het eerste 
argument ondersteunt hij het standpunt: 

ARG l a Meer dan vijftig procent van de wereldhandel vindt plaats 
tussen ondernemingen binnen één bedrijfstak. 

ARG l b De aanhoudende golf van fusies zal dit percentage stand doen 
houden. 

Het begrijpelijkheidsprobleem betreft het verband tussen het standpunt en 
argument la. Dat verband is causaal: het argument geeft de oorzaak en het 
standpunt het gevolg. Maar hoe zit het precies in elkaar? Daarvoor is een nadere 
analyse nodig. Het standpunt kan alleen goed worden geïnterpreteerd als duide
lijk is waarnaar het woord 'dit' verwijst. 'Dit ' lijkt in de tekst te verwijzen naar 
de hele voorafgaande zin. Het standpunt luidt dan voluit geschreven: 
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STP' De grote belangstelling voor transfer pricing van fiscalisten, 
maar ook van deskundigen op het gebied van interne en 
externe verslaggeving, operationele analyse en internationale 
financiering is begrijpelijk. 

In deze zin ligt het accent sterk bij het gegeven dat er belangstelling is vanuit 
allerlei disciplines: de schrijver noemt vijf verschillende beroepsgroepen met 
naam en toenaam. De nadruk die in het standpunt wordt gelegd op dit gegeven 
roept bij de lezer logischerwijs de verwachting op dat de volgende zin op de één 
of andere manier op dit gegeven zal voortborduren: de lezer verwacht uitleg of 
een ander passend vervolg. Door de verwijzing 'dit' in de daarna volgende zin 
'Dit is begrijpelijk' lijkt het erop alsof deze verwachting wordt bevestigd. De 
lezer neemt dan ook aan dat 'dit' verwijst naar het feit dat er uit allerlei 
verschillende hoeken belangstelling is voor transfer pricing. Maar uitgaande van 
die interpretatie slaat het argument nergens op. Het argument vormt immers 
geen verklaring voor het feit dat allerlei verschillende beroepsgroepen 
belangstelling hebben voor transfer pricing. 

Wat verklaart het argument dan wel? Het argument geeft vooral aan dat 
transfer pricing veel voorkomt. Dit gegeven kan niet verklaren waarom er 
belangstelling is vanuit allerlei beroepsgroepen, maar het verklaart wel waarom 
er erg veel belangstelling is. Dit roept de hypothese op dat de verwijzing 'dit ' 
misschien alleen moet terugverwijzen naar het eerste gedeelte van de eerste zin, 
'de grote belangstelling', en niet naar de hele voorafgaande zin. 'Dit ' in het 
standpunt zou dan naar iets anders moeten terugverwijzen dan de tekst sugge
reert en de verwijzing behoeft om die reden correctie. 

In een herschrijving kan het woord 'dit' worden vervangen door een 
formulering die ondubbelzinnig aangeeft dat 'dit' alleen verwijst naar de grote 
mate van belangstelling voor transfer pricing. Dan is er geen begrijpelijk-
heidsprobleem meer met het verzwegen argument. 

Herschrijving 1 Transfer Pricing 
1 Inleiding 
De grote belangstelling voor transfer pricing komt in de eerste plaats van 
fiscalisten, maar ook van deskundigen op het gebied van interne en externe 
verslaggeving, operationele analyse en internationale financiering. Deze grote 
belangstelling voor transfer pricing is begrijpelijk, wanneer men in ogen
schouw neemt dat vijftig procent van de wereldhandel plaatsvindt tussen on
dernemingen binnen één bedrijfstak. De aanhoudende golf van fusies zal dit 
percentage stand doen houden. (...) 

Het lezersprobleem met het verband tussen het standpunt en het argument kon 
dus worden verholpen door het verwijswoord 'dit' te vervangen door de 
preciezere verwijzing 'deze grote belangstelling'. Het verwijswoord 'dit' liet in 
de oorspronkelijke tekst meer mogelijkheden voor interpretatie open. De 
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presentatie van de zin die voorafgaat aan de verwijzing 'dit', zette de lezer ook 
nog op het verkeerde been: in die zin lag te veel nadruk op het aspect van de 
diversiteit van de belangstelling. O m niet-bedoelde interpretaties te voorkomen, 
is het nodig de interpretatie van de lezer in de tweede zin in de goede richting 
te sturen met een duidelijke en ondubbelzinnig verwijzende formulering. De 
analyse is nu niet problematisch meer. 

STP' Deze grote belangstelling voor transfer pricing is begrijpelijk. 

ARG l a Meer dan vijftig procent van de wereldhandel vindt plaats tussen 
ondernemingen binnen één bedrijfstak. 

ARG l b De aanhoudende golf van fusies zal dit percentage stand doen 
houden. 

LM Als meer dan vijftig procent van de wereldhandel plaatsvindt 
tussen ondernemingen binnen één bedrijfstak en de aanhoudende 
golf van fusies dit percentage stand zal doen houden, dan is deze 
grote belangstelling voor transfer pricing begrijpelijk. 

P O Als een verschijnsel veel voorkomt en veel zal blijven voorkomen, 
dan is het begrijpelijk dat er veel belangstelling bestaat voor zaken 
die direct met dat verschijnsel samenhangen. 

Deze analyse geeft overigens aan dat er ook een andere mogelijkheid is om het 
begrijpelijkheidsprobleem op te lossen. In plaats van het verwijswoord in de 
tweede zin te veranderen, kan er ook voor worden gekozen de eerste zin te 
wijzigen. Waarom is het nodig in die eerste zin de nadruk te leggen op de grote 
mate van diversiteit van de belangstelling als in het vervolg van de tekst 
helemaal niet op die diversiteit wordt doorgegaan? Dat schept alleen maar 
verwarring. De eerste zin kan dus ook worden herschreven door de nadruk te 
leggen op de grote mate van belangstelling en niet op de diversiteit. Dit kan 
gebeuren door de verschillende beroepsgroepen niet meer afzonderlijk te 
noemen en de volgorde van de informatie in de zin om te keren. Het verwijs
woord 'dit ' kan dan gehandhaafd blijven en er is geen begrijpelijkheidsprobleem 
meer. De herschreven eerste zin is gecursiveerd: 

Herschrijving 2 Transfer Pricing 

1 Inleiding 
Vanuit allerlei disciplines is er een steeds grotere belangstelling voor transfer 
pricing. Dit is begrijpelijk, wanneer men in ogenschouw neemt dat meer dan 
vijftig procent van de wereldhandel plaatsvindt tussen ondernemingen 
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binnen één bedrijfstak. De aanhoudende golf van fusies zal dit percentage 
stand doen houden. (...) 

De analyse is: 

STP' Het is begrijpelijk dat er vanuit allerlei disciplines een steeds 
grotere belangstelling is voor transfer pricing. 

ARG l a Meer dan vijftig procent van de wereldhandel vindt plaats tussen 
ondernemingen binnen één bedrijfstak. 

ARG l b De aanhoudende golf van fusies zal dit percentage stand doen 
houden. 

LM Als meer dan vijftig procent van de wereldhandel plaatsvindt 
tussen ondernemingen binnen één bedrijfstak en de aanhoudende 
golf van fusies dit percentage stand zal doen houden, dan is het 
begrijpelijk dat er vanuit allerlei disciplines een steeds grotere 
belangstelling voor transfer pricing is. 

P O Als een verschijnsel veel voorkomt en veel zal blijven voorkomen, 
dan is het begrijpelijk dat er vanuit wetenschappelijke hoek be
langstelling bestaat voor zaken die direct met dat verschijnsel 
samenhangen. 

De eenvoudigste oplossing van het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen 
argument in dit voorbeeld was het dubbelzinnige verwijswoord 'dit' in het 
standpunt te vervangen door het ondubbelzinnige 'deze grote belangstelling' 
(herschrijving 1). Een wat ingewikkelder, maar even goede oplossing, is het 
begrijpelijkheidsprobleem daar op te lossen waar het begint, namelijk bij de 
verkeerde nadruk in de eerste zin van de tekst (herschrijving 2). Deze oplossing 
houdt in dat de eerste zin wordt vervangen door een zin waarin de nadruk 
correct is. 

6.3.3 Voorbeeld Canary Wharf 

Canary Wharf is een onroerend-goedproject in Londen. Tijdens de bouw ervan 
zijn allerlei dingen misgegaan: dit leidde tot veel hogere kosten dan vooraf was 
verwacht. In een tekst over de problemen bij de bouw van Canary Wharf staat 
in het begin het volgende: 

Voorbeeld Canary Wharf 
O m inzicht te krijgen in het project, wordt in hoofdstuk twee gekeken naar 
het ontstaan, de plaats en de grootte van het project. Hieruit volgt de lange 
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ontwikkelingstijd. Bij de aanvang van de bouw van een onroerend-goedproject 
valt namelijk nog niets te zeggen over hoe groot de vraag op de verhuurmarkt 
zal zijn bi] de oplevering. Dit is één van de grootste problemen waarmee een 
ontwikkelingsmaatschappij te maken krijgt. 

In deze tekst lijkt sprake te zijn van een argumentatief verband tussen de tweede 
zin en de derde zin. De derde zin vormt het argument: hij bevat immers de 
indicator 'namelijk'. De tweede zin bevat het bijbehorende standpunt. De eerste 
zin is een feitelijke mededeling. De precieze functie van de laatste zin is niet erg 
duidelijk. Hij kan eventueel worden opgevat als een tweede, nevengeschikt 
argument voor het standpunt: 

STP Hieruit volgt de lange ontwikkelingstijd. 

A R G la Bij de aanvang van de bouw van een onroerend-goedproject valt 
nog niets te zeggen over hoe groot de vraag op de verhuurmarkt 
zal zijn bij de oplevering. 

A R G l b Dit is één van de grootste problemen waarmee een ontwik
kelingsmaatschappij te maken krijgt. 

Onduidelijk is hoe het standpunt en de argumenten met elkaar verband houden. 
De verwijzing 'Hieruit volgt ...' in het standpunt is een van de eerste dingen die 
om een interpretatie vragen. De betekenis van deze verwijzing is immers 
onderdeel van de betekenis van het standpunt en deze moet duidelijk zijn om 
de argumentatie in zijn geheel te kunnen begrijpen. Waaraan refereert de 
verwijzing in het standpunt precies? 

De schrijver suggereert met de formulering 'Hieruit volgt de lange 
ontwikkelingstijd' dat er een verband bestaat tussen de lange ontwikkelingstijd 
van een onroerend-goedproject en de zin ervoor. In die zin staat dat gekeken 
zal worden naar het ontstaan, de plaats en de grootte van het project. Welk 
verband kan er bestaan tussen de lange ontwikkelingstijd van Canary Wharf en 
de inhoud van de voorafgaande zin? Het ligt voor de hand dat er in de 
werkelijkheid een verband is tussen aan de ene kant de drie factoren 'ontstaan', 
'plaats' en 'grootte' en aan de andere kant de ontwikkelingstijd die nodig is 
voor een bouwproject: dat verband is dat de drie factoren bepalend zijn voor 
de uiteindelijke ontwikkelingstijd. O p grond hiervan moet de zin 'Hieruit volgt 
de lange ontwikkelingstijd' worden herschreven: 

STP' Deze drie factoren zijn bepalend geweest voor de lange ontwikke
lingstijd. 

Deze aanpassing lost het probleem van de vage verwijzing in het standpunt op, 
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maar niet het probleem hoe de argumenten en het standpunt samenhangen. Na 
de herschrijving van het standpunt blijft het verband onduidelijk: 

STP' Deze drie factoren zijn bepalend geweest voor de lange ont
wikkelingstijd. 

ARG la Bij de aanvang van de bouw van een onroerend-goedproject valt 
nog niets te zeggen over hoe groot de vraag op de verhuurmarkt 
bij de oplevering zal zijn. 

ARG l b Dit is één van de grootste problemen waarmee een ontwik
kelingsmaatschappij te maken krijgt. 

Er zijn daarom meer ingrepen in de tekst nodig. Daarvoor is het noodzakelijk 
zicht te krijgen op de betekenis die met de argumentatie wordt beoogd en op 
de verbanden tussen de beweringen. Aangezien die in de tekst onvoldoende 
worden aangegeven, moeten het gezonde verstand en kennis van de wereld 
worden ingeschakeld om als buitenstaander tot een goede herschrijving te 
komen. 

Er is in de tekst een aantal gegevens die op de één of andere wijze met elkaar 
te maken hebben. Er is sprake van een lange ontwikkelingstijd (standpunt); de 
ontwikkelingstijd wordt bepaald door drie factoren (eerste zin); bij de aanvang 
van een project kun je nog niets zeggen over de vraag op de verhuurmarkt bij 
de oplevering (argument la); dit is een probleem voor de ontwikkelingsmaat
schappij (argument lb). 

Het gegeven in het standpunt is verder niet problematisch. Na de herschrij
ving van het standpunt is ook onproblematisch dat de lange ontwikkelingstijd 
is bepaald door de drie factoren. Na enig nadenken is de inhoud van argument 
la ook begrijpelijk: bij de aanvang van een project kun je niets zeggen over de 
vraag bij oplevering, want de ontwikkelingstijd is onzeker, aangezien die 
afhankelijk is van de drie genoemde factoren. Als het onroerend-goedproject 
uiteindelijk klaar is, dan kan de vraag op de verhuurmarkt veranderd zijn. 

Ten slotte argument lb. De kwestie is voor de ontwikkelingsmaatschappij 
een probleem en dat probleem moet samenhangen met de inhoud van argument 
la. Op grond van de betekenis van argument la lijkt het probleem erin te 
bestaan dat de ontwikkelingsmaatschappij vanwege de onzekerheden over de 
opleveringsdatum nooit vooraf kan weten hoeveel een onroerend-goedproject 
nu uiteindelijk opbrengt: als het project af is, kan de vraag op de markt en dus 
ook de prijs geheel veranderd zijn. Het punt is natuurlijk dat de ontwikkelings
maatschappij daardoor financieel schade kan lijden. Met deze wijsheid kan 
vervolgens een herschrijving worden gemaakt die zo dicht mogelijk bij de 
oorspronkelijke tekst blijft en waarin de verbanden tussen de verschillende 
aspecten zo helder mogelijk worden gepresenteerd: 
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Herschrijving Canary Wharf 
O m inzicht te krijgen in het project, wordt in hoofdstuk twee gekeken naar 
een aantal factoren: het ontstaan, de plaats en de grootte van het project. 
Deze factoren leidden uiteindelijk tot een langere ontwikkelingstijd voor Canary 
Wharf dan was voorzien. De onzekerheid over de uiteindelijke opleveringsdatum 
is een van de grootste problemen waarmee een ontwikkelingsmaatschappij 
te maken krijgt. Bij de aanvang van de bouw van een onroerend-goedproject 
valt namelijk nog niets te zeggen over hoe groot de vraag zal zijn bij de 
oplevering. Hoe langer de ontwikkelingstijd, hoe groter de kans dat de vraag op 
de verhuurmarkt geheel is veranderd als het project klaar is. 

De tweede zin van de herschrijving is de definitieve herschrijving van het 
oorspronkelijke standpunt. In dat standpunt is de verwijzing gepreciseerd, maar 
ook de rest van de. formulering is gepreciseerd, met name door 'lange 
ontwikkelingstijd' te specificeren met behulp van gegevens uit de context ('... 
dan was voorzien'). Vervolgens is argument lb direct na het oorspronkelijke 
standpunt gepresenteerd. Het probleem van de ontwikkelingsmaatschappij 
wordt op die manier direct aan de inhoud van het oorspronkelijke standpunt 
gekoppeld. 

De verwijzing 'dit' in het oorspronkelijke argument lb vormt de verbinding 
met het voorafgaande oorspronkelijke standpunt, maar omdat dat standpunt 
specifiek over Canary Wharf gaat en argument lb algemeen geldt, is 'dit ' in de 
herschrijving vervangen door een betere, meer informatieve verbinding: 'de 
onzekerheid over de precieze opleveringsdatum'. Deze ingreep heeft tevens als 
consequentie dat de verschillende beweringen in de herschrijving een andere 
functie hebben gekregen. Het oorspronkelijke standpunt is geen standpunt 
meer: het is niet meer dan een feitelijke mededeling, die in causaal verband staat 
tot de voorafgaande. Het oorspronkelijke argument lb, dat gaat over de 
problemen van de ontwikkelingsmaatschappij, is in de herschrijving het 
eigenlijke standpunt: het is deze uitspraak die verder wordt verdedigd. 

Het nieuwe standpunt in de herschrijving wordt gevolgd door argument la 
uit de oorspronkelijke tekst. Ook dat heeft een andere functie gekregen: het is 
een enkelvoudig ondersteunend argument bij het standpunt geworden. De twee 
argumenten staan dus niet meer in een nevenschikking naast elkaar (la en lb), 
maar in een enkelvoudige redenering onder elkaar (lb is het standpunt en la is 
1 geworden). 

Na het oorspronkelijke argument la volgt in de herschrijving een toelich
ting: 'Hoe langer de ontwikkelingstijd, hoe groter de kans dat de vraag op de 
verhuurmarkt geheel is veranderd als het project klaar is'. Deze toevoeging moet 
verduidelijken waarom er precies een probleem is als de oplevering lang duurt. 
De toevoeging vervult argumentatief de functie van ondersteuning van het 
verzwegen argument137: het verklaart hoe het standpunt (was lb) en argument 
(was la) in de herschrijving met elkaar verband houden. Het is daarmee een 
toevoeging van informatie die het gemakkelijker maakt de argumentatie te 
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begrijpen. 
In het geval van dit voorbeeld blijkt de correctie van de vage verwijzing in 

het standpunt niet voldoende: na de correctie van het verwijswoord bleken de 
problemen niet te zijn opgelost. Na verdere analyse zijn er daarom in de tekst 
nog meer ingrepen uitgevoerd. Dit geheel van ingrepen resulteert in een 
argumentatie waarin de verzwegen argumenten zonder problemen voor de 
lezers duidelijk zullen zijn: 

STP' De onzekerheid over de uiteindelijke opleveringsdatum is een van 
de grootste problemen waarmee een ontwikkelingsmaatschappij te 
maken krijgt. 

ARG' Bij de aanvang van de bouw van een onroerend-goedproject valt 
nog niets te zeggen over hoe groot de vraag zal zijn bij de 
oplevering. 

PO Als bij de aanvang van de bouw van een onroerend-goedproject 
nog niets te zeggen valt over hoe groot de vraag zal zijn bij de 
oplevering, dan is de onzekerheid over de uiteindelijke opleve
ringsdatum een van de grootste problemen waarmee een ontwik
kelingsmaatschappij te maken krijgt. 

PO.l Hoe langer de ontwikkelingstijd, hoe groter de kans dat de vraag 
op de verhuurmarkt geheel is veranderd als het project klaar is. 

6.4 De argumentatiestructuur 

De onderlinge samenhang tussen de standpunten en de argumenten m een 
betoog kan schematisch worden weergegeven in de vorm van de argumentatie
structuur (Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger 1983). Als een betoog goed 
gestructureerd is opgeschreven, kost het weinig moeite een analyse van de 
argumentatiestructuur te maken. Als een betoog minder goed gestructureerd is, 
levert het analyseren van de argumentatiestructuur meestal meer problemen op 
(Van Eemeren en Grootendorst 1989a). Hieruit kan worden afgeleid dat 
schrijvers van betogen er goed aan doen de onderliggende argumentatiestructuur 
van hun betoog zo helder mogelijk uit de tekst naar voren te laten komen, 
want daar is de begrijpelijkheid bij gebaat. Verschillende auteurs, bijvoorbeeld 
Snoeck Henkemans (1989: 30), Koetsenruijter en Slot (1990) en Van Eemeren 
e.a. (1991: 163) geven dan ook het advies in de tekst zoveel mogelijk de 
volgorde van de argumentatiestructuur aan te houden, wat wil zeggen dat het 
de voorkeur verdient eerst het standpunt te presenteren, dan de hoofdargumen
ten, daarna de subargumenten, enzovoort (de top-down-volgorde). Een tweede 
mogelijkheid is de omgekeerde volgorde: eerst de laatste subargumenten, dan de 
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hoofdargumenten en dan het standpunt (de bottom-up-volgorde). Het wordt 
afgeraden de argumenten te presenteren in een volgorde die afwijkt van de 
argumentatiestructuur: 

Als algemene stelregel kan worden aangehouden dat het omwille van de 

duidelijkheid altijd aan te bevelen is om onderschikkende (verticale) relaties uit de 

structuur in de tekst consequent van boven naar beneden of van beneden naar 

boven af te werken. (Koetsenruijter en Slot 1990: 36) 

Als de argumentatiestructuur in een tekst voor de lezers moeilijk te herkennen 
is, dan kan dit soms leiden tot begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen 
argumenten. Als een schrijver de argumenten en de standpunten min of meer 
willekeurig achter elkaar plaatst zonder de argumentatiestructuur te volgen, 
maakt hij het de lezers knap lastig, omdat zij meer moeite moeten doen om te 
bepalen welk argument bij welk standpunt hoort. In veel gevallen zullen de 
lezers met behulp van hun voorkennis toch in staat zijn de juiste verbanden te 
herkennen, maar de kans is eerder aanwezig dat zij menen bepaalde enkelvoudi
ge argumentaties te herkennen die de schrijver helemaal niet naar voren wilde 
brengen. Het komt ook voor dat de argumentatiestructuur op grond van de 
tekst geheel duidelijk is, maar niet overeenkomt met wat de schrijver bedoelde: 
de schrijver heeft de argumentatiestructuur dan niet onduidelijk, maar ronduit 
verkeerd gepresenteerd. In dat geval is vrijwel zeker dat de lezers niet de 
beoogde enkelvoudige argumentaties zullen identificeren. Het gevolg zal zijn dat 
de lezers verzwegen argumenten proberen aan te vullen in door de schrijver 
niet-bedoelde enkelvoudige argumentaties en dus is de kans groot dat zij 
begrijpelijkheidsproblemen zullen ondervinden. Als de weergave van de 
argumentatiestructuur de oorzaak vormt van een begrijpelijkheidsprobleem met 
het verzwegen argument, dan moet in een herschrijving worden gezocht naar 
een presentatie van de argumentatiestructuur die geen begrijpelijkheidsproble
men oplevert. 

6.4.1 Voorbeeld Spaarzame Nederlanders 

Snoeck Henkemans geeft het volgende voorbeeld van een tekstpassage die 
minder duidelijk is omdat de argumenten niet op de goede manier bij elkaar zijn 
geplaatst: 

Voorbeeld Spaarzame Nederlanders 
Maar liefst tweeëndertig procent van het beschikbare beleggingskapitaal in 
Europa is afkomstig van Nederland. Juist Nederlanders zouden de ontwikke
lingen op de Effectenbeurs met veel interesse moeten volgen. Wij blijken 
namelijk het spaarzaamste volk van West-Europa te zijn. (Snoeck Henkemans 
1989: 31) 
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De laatste zin bevat de standpuntsindicator 'namelijk'; de lezers zullen daarom 
aannemen dat dit argument bij het standpunt in de daaraan voorafgaande zin 
hoort. Het zal misschien niet voor elke lezer direct duidelijk zijn of de eerste 
zin een argumentatieve functie vervult en welke dat dan is. De kans is daarom 
aanwezig dat de lezers de eerste zin niet als argument zullen aanmerken en 
alleen de onderstaande argumentatie identificeren: 

STP Juist Nederlanders zouden de ontwikkelingen op de Effectenbeurs met 
interesse moeten volgen. 

ARG Wij blijken het spaarzaamste volk van West-Europa te zijn. 

In deze enkelvoudige argumentatie wordt uit het gegeven dat we het spaarzaam
ste volk van West-Europa zijn, afgeleid dat we dus de ontwikkelingen op de 
Effectenbeurs moeten volgen. De meeste lezers zullen deze redenering niet echt 
begrijpen. Het verzwegen argument is wel te formuleren. Het zou ongeveer 
kunnen zijn: 'Wie spaarzaam is, zou de ontwikkelingen op de Effectenbeurs 
moeten bijhouden'. Maar voor veel lezers zal niet duidelijk zijn welk verband 
er volgens de schrijver is tussen spaarzaamheid en het advies de effectenbeurs 
te volgen. 

Het begrijpelijkheidsprobleem in het voorbeeld is een gevolg van een 
onhandige presentatie die de lezers onvoldoende in staat stelt de argumentatie
structuur te herkennen. Daardoor is niet goed zichtbaar tussen welke 
beweringen verbanden bestaan en hoe die verbanden precies luiden. O m deze 
problemen te verhelpen, kan de argumentatiestructuur als uitgangspunt dienen, 
zoals Snoeck Henkemans laat zien. Aan de argumentatie in het bovenstaande 
voorbeeld ligt de volgende argumentatiestructuur ten grondslag: 

STP Juist Nederlanders zouden de ontwikkelingen op de Effecten
beurs moeten volgen. 

ARG Wij blijken het spaarzaamste volk van West-Europa te zijn. 

ARG 1.1 Maar liefst tweeëndertig procent van het beleggingskapitaal in 
Europa is afkomstig van Nederland. 

Snoeck Henkemans raadt aan deze volgorde van de argumentatie ook aan te 
houden in de tekst, terwijl in de oorspronkelijke tekst de argumenten uit elkaar 
waren geplaatst: 

Herschrijving 1 Spaarzame Nederlanders 
Juist Nederlanders zouden de ontwikkelingen op de Effectenbeurs moeten 
volgen. Wij blijken namelijk het spaarzaamste volk van West-Europa te zijn. 
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Maar liefst tweeëndertig procent van het beleggingskapitaal in Europa is 
afkomstig van Nederland. (Snoeck Henkemans 1989: 30) 

De tweede mogelijkheid tot herschrijving is de omgekeerde volgorde: beginnen 
met het laatste argument en vervolgens naar het standpunt toewerken. De 
formuleringen en indicatoren moeten dan aan die presentatie worden aangepast: 

Herschrijving 2 Spaarzame Nederlanders 
Maar liefst tweeëndertig procent van het beleggingskapitaal in Europa is 
afkomstig van Nederland. Wij blijken dan ook het spaarzaamste volk van 
West-Europa te zijn. Daarom zouden juist Nederlanders de ontwikkelingen 
op de Effectenbeurs moeten volgen. (Snoeck Henkemans 1989: 31) 

Herschrijvingen 1 en 2 leveren geen begrijpelijkheidsproblemen meer op. De 
reden daarvan is dat in de herschreven teksten beter zichtbaar is wat de 
spaarzaamheid van Nederlanders te maken heeft met de Effectenbeurs: Neder
landers gebruiken het spaargeld blijkbaar om te beleggen. In dat geval is het 
advies de beurs te volgen op zijn plaats. Het gaat dus niet om de spaarzaamheid 
van Nederlanders per se, maar om de spaarzaamheid van Nederlanders in relatie 
tot beleggen. Het is met name het onderste argument, argument 1.1, waaruit 
deze onderlinge verbanden blijken en dit argument is dus erg relevant voor de 
argumentatie als geheel. Het is voor de begrijpelijkheid noodzakelijk om in de 
tekst goed aan te geven hoe argument 1.1 verband houdt met de andere twee 
beweringen, respectievelijk argument 1 en het standpunt. Anders komt de 
argumentatie niet goed over. Door in de tekst de argumentatiestructuur aan te 
houden, zoals in de herschrijvingen is gedaan, wordt gegarandeerd dat de lezers 
de juiste relaties tussen de drie beweringen kunnen herkennen. Dit betekent 
ook dat de verzwegen argumenten geen problemen opleveren: 

STP Juist Nederlanders zouden de ontwikkelingen op de Effecten

beurs moeten volgen. 

A R G 1 Wij blijken het spaarzaamste volk van West-Europa te zijn. 

P O 1 Wie spaarzaam is, moet de ontwikkelingen op de effectenbeur

zen volgen. 

A R G 1.1 Maar liefst tweeëndertig procent van het beleggingskapitaal in 
Europa is afkomstig van Nederland. 

P O 1.1 Als een groot deel van beleggingskapitaal afkomstig is van één 
bepaald land, dan is dat land erg spaarzaam. 
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6.4.2 Voorbeeld Eenmalige Belastingheffing 

In een werkstuk beschrijft een student een maatregel die de overheid zou 
kunnen nemen om het begrotingstekort terug te dringen, namelijk een 
eenmalige belastingheffing opleggen. De schrijver zegt onder het kopje 'Het 
effect op de consumptie' het volgende: 

Voorbeeld Eenmalige Belastingheffing 
Volgens de theorie zou een eenmalige belastingheffing geen effect hebben op 
de consumptie, er wordt immers gekeken naar het permanente inkomen van 
de consumenten. Het permanente inkomen verandert niet wanneer er een 
eenmalige belastingheffing wordt toegepast. Aanhangers van de theorie gaan 
er namelijk vanuit dat het volledige bedrag voor deze eenmalige belastinghef
fing kan worden geleend. Dit heeft tot gevolg dat de staatsschuld afneemt (tot 
nul) en dat de volledige schuld nu verdeeld is over miljoenen belastingbeta
lers. Er heeft slechts een verschuiving plaatsgevonden van overheid naar 
publiek. 

Het belastingbedrag dat de consumenten betaalden aan interest en 
aflossing op de staatsschuld zouden zij nu moeten betalen als interest en 
aflossing op hun 'individuele' schuld. Hierbij gaat men er wel vanuit dat de 
rente die de consumenten betalen over hun lening gelijk is aan de rente die 
de overheid betaalde over de staatsschuld. Hierdoor blijft het te betalen 
bedrag voor de consumenten voor het lenen van geld gelijk aan het vermin
derde belastingbedrag. Er zal immers geen geld meer betaald hoeven te wor
den voor de interest en aflossing op de staatsschuld. Het permanente inko
men van de consumenten zal onveranderd blijven. Wanneer het permanente 
inkomen onveranderd blijft, zal de consumptie ook onveranderd blijven. 

In dit voorbeeld gaat het om de eerste alinea; de tweede alinea is vooral nodig 
om tot een goede herschrijving te komen. De argumentatie in de eerste alinea 
zit erg ingewikkeld in elkaar. Het is dan ook niet eenvoudig de argumentatie
structuur te herkennen en dit leidt tot begrijpelijkheidsproblemen. De lezers 
zullen, afgaand op de indicatoren (in het voorbeeld gecursiveerd), eventueel de 
volgende enkelvoudige argumentaties kunnen identificeren: 

1. STP Volgens de theorie zou een eenmalige belastingheffing geen effect 

hebben op de consumptie 

ARG Er wordt gekeken naar het permanente inkomen van de consu

menten. 

2. STP Het permanente inkomen verandert niet wanneer een eenmalige 

belastingheffing wordt toegepast. 
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ARG Aanhangers van de theorie gaan ervan uit dat het volledige bedrag 
voor deze eenmalige belastingheffing kan worden geleend. 

3. STP De staatsschuld neemt af (tot nul) en de volledige schuld is nu 
verdeeld over miljoenen belastingbetalers. 

ARG Aanhangers van de theorie gaan ervan uit dat het volledige bedrag 
voor deze eenmalige belastingheffing kan worden geleend. 

Deze analyse roept verschillende vragen op met betrekking tot de verbanden 
tussen de beweringen in het betoog. Hoe hangen de tweede en derde enkelvou
dige argumentatie bijvoorbeeld met elkaar samen, gezien het feit dat het argu
ment in beide argumentaties hetzelfde is? Bij welk standpunt horen de drie argu
mentaties? Welke functies vervullen de andere beweringen in het geheel? Hoe 
luiden de verzwegen argumenten in de verschillende enkelvoudige argumenten? 

De tekst is te onduidelijk gepresenteerd om een antwoord op deze vragen 
te kunnen geven. De functie van de individuele beweringen moet eerst duidelijk 
zijn voordat tot een herschrijving kan worden besloten. Het eerste gedeelte van 
de tekst (dat de eerste twee enkelvoudige argumentaties bevat) is met enige 
inspanning wel te begrijpen. De argumentatiestructuur kan als volgt worden 
geanalyseerd: 

STP Volgens de theorie zou een eenmalige belastingheffing geen 
effect hebben op de consumptie. 

ARG l a Er wordt gekeken naar het permanente inkomen van de consu
menten. 

ARG lb Het permanente inkomen verandert niet wanneer een eenmali
ge belastingheffing wordt toegepast. 

ARG lb . l Aanhangers van de theorie gaan ervan uit dat het volledige be
drag voor deze eenmalige belastingheffing kan worden geleend. 

De verzwegen argumenten in deze argumentatie kunnen met enige moeite ook 
wel worden aangevuld. De eerste nevenschikkende argumentatie houdt in dat 
de maatregel geen effect heeft op de consumptie, omdat de consumptie wordt 
bepaald door het permanente inkomen en dat verandert niet door een eenmalige 
belastingheffing. Het verzwegen argument is dat als er geen verandering 
optreedt een maatregel geen effect heeft. 

De vraag die hierbij opkomt, is waarom het permanente inkomen niet 
verandert door zo'n eenmalige belastingheffing. De tekst geeft, in argument 
lb . l , als reden dat de burgers het geld ervoor kunnen lenen. Dit zal voor veel 
lezers een moeilijk te begrijpen verband zijn. Natuurlijk levert lenen extra geld 
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op waarmee dingen kunnen worden betaald, maar 'Lenen kost toch ook geld?', 
zal de lezer denken, je moet het immers ook weer aflossen. De tekst wijst nota 
bene nog eens expliciet op het feit dat de burgers dan een individuele schuld 
hebben. Hoe kan het dan waar zijn dat de eenmalige belastingheffing het 
inkomen niet aantast? De tekst geeft het antwoord op deze vraag in de tweede 
alinea. Daar blijkt namelijk dat het permanente inkomen per saldo niet 
verandert: eerst moesten de burgers meebetalen aan de overheidsschuld, die is 
na de eenmalige belastingheffing verdwenen, maar dan hebben de burgers alle
maal individueel een schuld die zij moeten aflossen. Op die manier blijft het 
permanente inkomen uiteindelijk hetzelfde, is het idee. 

Welke functie vervullen de twee laatste zinnen van het voorbeeld in dit 

verhaal? 

(...) Dit heeft tot gevolg dat de staatsschuld afneemt (tot nul) en dat de 
volledige schuld nu verdeeld is over miljoenen belastingbetalers. Er heeft 
slechts een verschuiving plaatsgevonden van overheid naar publiek. 

Dit lijken nieuwe argumenten die uit het voorafgaande voortvloeien. De zinnen 
suggereren misschien ook enigszins dat het om een eindconclusie met negatieve 
inhoud gaat, vanwege de indicator 'Dit heeft tot gevolg' en het woord 'slechts'. 
De zinnen staan bovendien aan het einde van de alinea. Anders dan de tekst 
wellicht suggereert, vormen de laatste twee zinnen van de eerste alinea echter 
geen eindconclusie. Integendeel: ze vormen het begin van hetgeen in de tweede 
alinea wordt beschreven. Daar wordt namelijk precies uitgelegd hoe de verschui
ving van de schuld van overheid naar burgers niet leidt tot een verandering van 
het permanente inkomen. De laatste twee zinnen van de eerste alinea lijken om 
deze reden inhoudelijk beter op hun plaats in de tweede alinea. 

In de herschrijving worden de uitkomsten van de analyse concreet vormge
geven. Het eerste tekstgedeelte wordt herschreven op basis van de analyse van 
de argumentatiestructuur. Het tweede tekstgedeelte, de laatste twee beweringen 
uit de oorspronkelijke tekst, wordt met behulp van de informatie uit de tweede 
alinea van de tekst als een apart onderdeel van de argumentatie herschreven: 

Herschrijving Eenmalige Belastingheffing 
Volgens de theorie zou een eenmalige belastingheffing geen effect hebben op 
de consumptie. Er wordt voor de consumptie immers gekeken naar het 
permanente inkomen van de consumenten en het permanente inkomen 
verandert niet wanneer er een eenmalige belastingheffing wordt toegepast. 
Aanhangers van de theorie gaan er namelijk vanuit dat het volledige bedrag 
voor deze eenmalige belastingheffing kan worden geleend en dat de kosten 
daarvan per saldo geen verandering van het permanente inkomen betekenen. 

Het gevolg van het feit dat wordt geleend voor de eenmalige belastinghef
fing is dat de staatsschuld wordt teruggebracht tot nul en dat in plaats 
daarvan de schuld is verdeeld over miljoenen belastingbetalers. Zij moeten nu 



[154] 'Het verband ontgaat me' 

wel aflossingen voor de leningen betalen, maar hoeven niet langer meer mee te 
betalen aan de staatsschuld via de belastingen. De theorie stelt dat het betalen 
van de belasting voor de staatsschuld en het aflossen van de lening voor de 
eenmalige belastingheffing per saldo op hetzelfde neerkomen. Op die manier 
verandert het permanente inkomen al met al niet door een eenmalige belasting
heffing. 

In het eerste gedeelte van de tekst wordt de argumentatiestructuur volgens de 
analyse aangehouden. Eerst wordt het hoofdstandpunt in een aparte zin 
gegeven. Daarna worden de twee nevengeschikte argumenten in één zin 
gepresenteerd, aan elkaar gekoppeld met de indicator 'en' en aan het standpunt 
met de indicator ' immers'. Vervolgens wordt de ondersteuning bij het tweede 
nevengeschikte argument gegeven, aangevuld met het belangrijke gegeven dat 
het lenen per saldo geen effect heeft op het permanente inkomen (gecursiveerd). 
Dit gegeven bleef in de oorspronkelijke tekst impliciet. Als gevolg van deze 
ingrepen is de argumentatiestructuur in de tekst nu goed zichtbaar en zijn de 
onderlinge verbanden duidelijk. Vervolgens wordt in de herschrijving een 
nieuwe alinea begonnen om uit te leggen waarom de verschuiving van de schuld 
van overheid naar burgers al met al geen verandering van het permanente 
inkomen betekent. Deze uitleg in de herschrijving is een kortere weergave van 
de informatie uit de tweede alinea in de oorspronkelijke tekst. 

In de herschreven versie is de argumentatiestructuur goed zichtbaar. De 
lezers zullen weinig moeite hebben de logische samenhang te zien en de 
verzwegen argumenten bij de argumentaties zullen geen begrijpelijkheidsproble-
men opleveren. 

STP Volgens de theorie zou een eenmalige belastingheffing geen 
effect hebben op de consumptie. 

A R G la Er wordt bij de consumptie gekeken naar het permanente 
inkomen van de consumenten. 

ARG l b Het permanente inkomen verandert niet wanneer een 
eenmalige belastingheffing wordt toegepast. 

P O Als voor de consumptie wordt gekeken naar het permanen
te inkomen en dat permanente inkomen verandert niet bij 
een eenmalige belastingheffing, dan heeft een eenmalige 
belastingheffing geen effect op de consumptie. 

ARG l b . l a Aanhangers van de theorie gaan ervan uit dat het volledige 
bedrag voor deze eenmalige belastingheffing kan worden 
geleend. 
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ARG lb . lb Aanhangers van de theorie gaan ervan uit dat de kosten van 
dat lenen per saldo geen verandering van het permanente 
inkomen betekenen in vergelijking met de huidige situatie. 

P O Als je voor iets leent en dat lenen heeft geen effect op je 
inkomen, dan heeft dat iets geen effect op je inkomen. 

ARG lb . lb . l De theorie stelt dat het betalen van de belasting voor de 
staatsschuld en het aflossen van de lening voor de eenmalige 
belastingheffing per saldo op hetzelfde neerkomen. 

ARG lb. lb . l .1 Burgers moeten aflossingen voor de leningen betalen, maar 
zij hoeven niet langer meer via belastingen mee te betalen 
aan de staatsschuld. 

P O Als je iets moet betalen, maar iets anders dat vergelijkbaar 
is niet meer hoeft te betalen, dan komt dit per saldo op 

hetzelfde neer. 

6.4.3 Voorbeeld IRT-affaire 

In een ingezonden brief in NRC Handelsblad reageert lezer Van Haaft op een 
eerder gepubliceerde brief van een andere lezer, Smits. Beide brieven gaan over 
de destijds actuele IRT-affaire:138 

Voorbeeld IRT-affaire 
In N R C Handelsblad van 6 augustus 1996 betoogt Smits dat de rechtsstaat 
door de IRT-affaire niet is geschaad, omdat de machtenscheiding is 
behouden. Een rechtsstaat is afhankelijk van de mentaliteit van bestuurders 
of ambtenaren: of zij zich willen conformeren aan dezelfde regels als die 
welke burgers geacht worden te volgen. In mindere mate is een rechtsstaat 
afhankelijk van een strikte machtenscheiding: dat is slechts een weinig 
beproefd vangnet. De redenering van Smits is dan ook vergelijkbaar met de 
stelling 'Het regent niet, want mijn paraplu is niet kapot'. 

Z. van Haaft, Leiderdorp 
{NRC Handelsblad, 13 augustus 1996) 

Het is duidelijk dat de laatste zin van de ingezonden brief het standpunt bevat 
dat de schrijver verdedigt; de rest van de brief bevat de argumentatie voor het 
standpunt. De eerste zin bevat geen argument: hij geeft alleen de inhoud weer 
van de argumentatie waarop de schrijver reageert. De tweede en derde zin 
bevatten elk een hoofdargument, samen vormen ze een nevenschikking. Het 
tweede hoofdargument, lb, wordt nog nader ondersteund: 
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STP De redenering van Smits is vergelijkbaar met de stelling 'Het 
regent niet, want mijn paraplu is niet kapot'. 

ARG l a Een rechtsstaat is afhankelijk van de mentaliteit van bestuur
ders of ambtenaren: of zij zich willen conformeren aan dezelfde 
regels als die welke burgers geacht worden te volgen. 

ARG lb In mindere mate is de rechtsstaat afhankelijk van een strikte 
machtenscheiding. 

ARG lb . l Dat is slechts een weinig beproefd vangnet. 

O m deze argumentatie te kunnen begrijpen, is ten eerste enige achtergrondken
nis vereist over de IRT-affaire en ons rechtssysteem voor wat betreft het 
principe van de scheiding van de rechtgevende, rechtsprekende en rechtuitvoe-
rende macht. Zonder deze kennis is het niet mogelijk de expliciete argumenten 
te begrijpen. De meeste lezers van de bewuste krant zullen wel over de 
noodzakelijke kennis beschikken. Vervolgens is nodig dat de lezers kunnen 
begrijpen hoe de argumenten tot het standpunt van de schrijver leiden. Dit 
aspect van de argumentatie zou voor de lezers, zelfs als zij over de nodige 
achtergrondkennis beschikken, wel eens begrijpelijkheidsproblemen kunnen 
opleveren. 

O m te beginnen, zouden de lezers problemen kunnen hebben met de beteke
nis van het standpunt aan het eind van de brief: wat bedoelt de schrijver met 
zijn opmerking dat de redenering van Smits vergelijkbaar is met de stelling 'Het 
regent niet, want mijn paraplu is niet kapot'? Een extra complicatie is dat dit 
standpunt weer een redenering op zichzelf bevat, die het lastiger maakt het 
standpunt te begrijpen. De volgende vraag is hoe de aangevoerde argumenten 
met dit standpunt verband houden: wat zijn de verzwegen argumenten? Ook 
hier zouden begrijpelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. De vraag wordt mede 
opgeroepen doordat het standpunt op een plaats staat die de inhoudelijke 
verbanden niet goed duidelijk maakt. Het standpunt staat in de tekst namelijk 
achter argument l . lb . l , maar inhoudelijk volgt het daar niet uit. 

Hoe kunnen deze onduidelijkheden in een herschrijving worden verholpen? 
Het is duidelijk dat de brief van Van Haaft deel uitmaakt van een bepaalde 
discussie over de IRT-affaire. Smits, de andere briefschrijver, heeft in een vorige 
beurt blijkbaar al een standpunt ingenomen: hij was protagonist van het 
standpunt dat de rechtsstaat door de IRT-affaire niet is aangetast. Het argument 
dat Smits voor deze stelling heeft aangedragen, is volgens Van Haaft: 'De 
machtenscheiding is behouden gebleven'. Het verzwegen argument in de 
argumentatie van Smits kan zonder problemen worden aangevuld: 

Argumentatie Smits 
STP De rechtsstaat is door de IRT-afïaire niet aangetast. 
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ARG De machtenscheiding is behouden gebleven. 

P O Als de machtenscheiding behouden is gebleven, dan is de 
rechtsstaat niet aangetast. 

De schrijver van de ingezonden brief reageert negatief op de argumentatie van 
Smits. Het is voor de analyse van belang in te zien dat de reactie van de 
schrijver echter geen betrekking heeft op het expliciete argument van Smits. O p 
de juistheid of onjuistheid van dat argument zelf gaat de schrijver niet in: hij 
bestrijdt niet expliciet dat de machtenscheiding behouden is gebleven. Het is de 
inhoud van het verzwegen argument in Smits' argumentatie dat de schrijver in 
zijn betoog direct aanvalt. Hij probeert met zijn argumenten te laten zien dat 
Smits' argument niet tot het standpunt leidt: de rechtsstaat is niet zozeer 
afhankelijk van de machtenscheiding, maar van iets anders. 

De schrijver legt in zijn brief ook uit waarom de rechtsstaat niet zo erg 
afhankelijk zou zijn van de machtenscheiding: 'dat is een weinig beproefd 
vangnet'. De betekenis van deze uitspraak is misschien niet direct helemaal 
duidelijk, maar kan worden geïnterpreteerd als 'de machtenscheiding is meestal 
wel gegarandeerd' of 'de machtenscheiding is zelden in het geding'. In plaats 
daarvan, voert de schrijver aan, is de rechtsstaat in de praktijk meer afhankelijk 
van het gedrag van ambtenaren en dergelijke: zij zouden dezelfde regels als de 
burgers moeten volgen. Deze argumentatie leidt al met al tot het standpunt dat 
de schrijver aan het eind van zijn brief inneemt, namelijk dat de redenering van 
Smits vergelijkbaar is met de stelling 'het regent niet, want mijn paraplu is met 
kapot'. Hoe zit dit standpunt in elkaar? De schrijver vergelijkt de redenering 
van Smits met een andere redenering. Die vergelijking kan schematisch als volgt 
worden weergegeven: 

Argumentatie Smits 
STP De rechtsstaat is door de IRT-affaire niet aangetast. 

ARG De machtenscheiding is behouden gebleven. 

P O Als de machtenscheiding behouden is gebleven, dan is de 
rechtsstaat niet aangetast. 

Volgens de schrijver vergelijkbaar met 
STP Het regent niet. 

ARG Mijn paraplu is niet kapot. 

P O Als mijn paraplu niet kapot is, dan regent het niet. 

De voorbeeldredenering die de schrijver in zijn standpunt presenteert, heeft als 
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kenmerk dat de premisse/het argument niet relevant is voor de conclusie/het 
standpunt: of je paraplu al dan niet kapot is, kan geen beoordelingscriterium 
zijn voor de vraag of het al dan niet regent (hoewel een paraplu en regen wel 
iets met elkaar te maken hebben). De goede verstaander herkent in dit 
voorbeeld een ander, in logicaboeken veel gebruikt voorbeeld van de formeel-
logisch geldige redeneervormen modus ponens en modus tollens, dat ook over 
regen gaat: 

Modus ponens 

Als het regent, dan worden de straten nat 

Het regent 

Dus: de straten worden nat 

Modus tollens 

Als het regent, dan worden de straten nat 

De straten zijn niet nat 

Dus: Het regent niet 

Smits' redenering heeft deze vorm en is daarom formeel-logisch geldig. De 
dingen die echter vermeld staan achter 'als' ('De machtenscheiding is behouden 
gebleven') en 'dan' ('De rechtsstaat is door de IRT-affaire niet aangetast'), 
houden volgens Van Haaft argumentatief geen verband met elkaar (hoewel 
machtenscheiding en rechtsstaat inhoudelijk wel iets met elkaar te maken 
hebben). De schrijver wil met de vergelijking dus laten zien dat het argument 
van Smits argumentatief irrelevant is voor het standpunt dat Smits verdedigt. 

Deze analyse leidt tot nog verdere conclusies. De schrijver stelt dat Smits' 
argument irrelevant is; vervolgens geeft hij aan welk aspect voor de rechtsstaat 
veel relevanter is, namelijk het goede gedrag van de bestuurders en de 
ambtenaren. Hij impliceert hiermee ook dat juist dit aspect in de IRT-affaire 
problematisch was: de ambtenaren gedroegen zich niet volgens de regels. Deze 
bewering doet de schrijver niet expliciet, maar als hij er niet aan gebonden zou 
zijn, dan zou zijn argumentatie weinig zin hebben. Bovendien was het in de 
werkelijkheid volgens het merendeel van de betrokkenen in de discussie over 
de IRT-affaire inderdaad zo dat de ambtenaren en de bestuurders de regels 
hadden geschonden. Gezien deze discussiecontext is de conclusie verantwoord 
dat de schrijver, hoewel impliciet, toch daadwerkelijk als protagonist van het 
tegengestelde standpunt van Smits optreedt: hij meent dat de rechtsstaat door 
de IRT-affaire wel is aangetast. Het gedrag van de betrokken ambtenaren en 
bestuurders was immers niet conform de regels waaraan de burgers zich moeten 
houden en dat is volgens de schrijver hier het (enige) relevante beoordelingscri-
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terium. 
De gereconstrueerde visie van de schrijver kan als volgt worden weergegeven 

in een argumentatiestructuur: 

(STP)139 De rechtsstaat is door de IRT-affaire wel aangetast. 

(ARG la) In de IRT-affaire zijn de regels (waaraan de burgers zich 
geacht worden te houden) door bestuurders en ambtenaren 
in ernstige mate geschonden. 

ARG l b De rechtsstaat is afhankelijk van de mentaliteit van bestuur
ders en ambtenaren: of zij zich willen conformeren aan 
dezelfde regels als die de burgers geacht worden te volgen. 

ARG l e De redenering van Smits (dat de rechtsstaat door de IRT-
affaire niet is aangetast, omdat de machtenscheiding 
behouden is gebleven), is vergelijkbaar met de stelling 'Het 
regent niet, want mijn paraplu is niet kapot'. 

ARG l e l De redenering berust op een niet-relevant argument. 

ARG le . 1.1 De rechtsstaat is niet zozeer afhankelijk van een strikte 
machtenscheiding. 

ARG le.1.1.1 Dat is slechts een weinig beproefd vangnet. 

Deze analyse moet de basis vormen van de herschrijving. Daarin moet 
duidelijker worden welk standpunt de schrijver inneemt en wat zijn aanval op 
Smits precies inhoudt. O m dit te bereiken, moet met name het in de brief 
verwoorde standpunt anders worden geformuleerd. In de herschrijving wordt, 
in de laatste zin, bovendien expliciet aangegeven dat de schrijver het tegengestel
de standpunt van Smits inneemt (dit is voor de begrijpelijkheid overigens niet 
per se noodzakelijk): 

Herschrijving IRT-affaire 
In N R C Handelsblad van 6 augustus 1996 betoogt Smits dat de rechtsstaat 
door de IRT-affaire niet is geschaad, omdat de machtenscheiding is 
behouden. Deze redenering is vergelijkbaar met de stelling 'Het regent niet, 
want mijn paraplu is niet kapot': de redenering berust op een niet-relevant 
argument. De rechtsstaat is namelijk niet zo zeer afhankelijk van een strikte 
machtenscheiding: dat is slechts een weinig beproefd vangnet. De rechtsstaat 
is veel meer afhankelijk van de mentaliteit van de bestuurders of de ambte
naren: of zij zich willen conformeren aan dezelfde regels als die welke 
burgers geacht worden te volgen. Aangezien die regels in de IRT-affaire in 
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ernstige mate zijn geschonden door bestuurders en ambtenaren, kan worden 
gesteld dat de IRT-affaire de rechtsstaat wel heeft geschaad. 

De belangrijkste ingreep is dat het oorspronkelijke hoofdstandpunt, in de 
gereconstrueerde argumentatiestructuur argument lc geworden, in de her
schrijving niet meer onderaan de tekst staat. Het staat nu direct achter de eerste 
zin, waarin Smits' stelling wordt weergegeven. Omdat argument lc direct 
betrekking heeft op Smits' argumentatie, is dit de duidelijkste plaats. In de 
herschrijving wordt eerst de argumentatie van Smits weerlegd en pas daarna 
worden de eigen argumenten van de schrijver gepresenteerd (eerst lb en dan lc), 
waarna ten slotte het gereconstrueerde hoofdstandpunt, tegengesteld aan dat van 
Smits, volgt. De herschrijving levert geen begrijpelijkheidsproblemen meer op, 
omdat de discussiecontext en de argumentatiestructuur als uitgangspunt zijn 
genomen en de argumenten die bij elkaar horen (de drie takken van de 
nevenschikking) in de tekst ook bij elkaar zijn geplaatst. O m die reden heeft de 
lezer geen moeite met het herkennen van de argumentatiestructuur en het 
begrijpen van de verzwegen argumenten. 

6.4.4 Voorbeeld Ontwikkelingslanden 

Een studente schrijft een scriptie over de effecten van ontwikkelingshulp. In de 
conceptversie van de inleiding stelt zij aan het begin van de derde alinea het 
volgende: 

Voorbeeld Ontwikkelingslanden 
(...) 

Hoewel ontwikkelingshulp door het leveren van kennis en geld kan 
helpen bij het opbouwen van een goede economische structuur, kunnen 
arme landen blijvend hogere welvaart alleen verkrijgen door deel te nemen 
aan internationale handel. Zo kunnen ze immers deviezen verdienen 
waarmee de import betaald kan worden. (...) 

Dit tekstgedeelte bevat argumentatie. Welke standpunten en argumenten 
kunnen de lezers identificeren? Het eerste gedeelte van de eerste zin kan als een 
soort concessie worden beschouwd: de bewering geeft aan dat ontwikkelings
hulp wel iets oplevert (maar, wordt ook geïmpliceerd, niet voldoende). In het 
vervolg van de eerste zin wordt een standpunt gepresenteerd. De laatste zin 
ondersteunt dit standpunt: hij bevat een duidelijke indicator van een argument, 
namelijk ' immers' . De tekst bevat dus de volgende enkelvoudige argumentatie: 

STP Arme landen kunnen alleen blijvend hogere welvaart verkrijgen door 
deel te nemen aan internationale handel. 
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ARG Zo kunnen ze deviezen verdienen waarmee de import kan worden 
betaald. 

In deze argumentatie worden verbanden gesuggereerd tussen blijvende welvaart 
en deelname aan internationale handel (in het standpunt) en deviezen en import 
(in het argument). Hoe deze verbanden precies luiden, zal echter voor de meeste 
lezers niet geheel duidelijk zijn. Bovendien wordt er in de tekst een verband 
gesuggereerd tussen deze argumentatie en het onderwerp van de tekst 'ont
wikkelingshulp'; ook deze relatie zal niet zonder meer duidelijk zijn. O m tot 
een goede herschrijving te kunnen komen, is een vrij uitgebreide analyse nodig. 
De reden daarvoor is dat de schrijver relatief veel stappen impliciet heeft 
gelaten. Tussen de verschillende aspecten die de schrijver in haar argumentatie 
noemt, bestaan heel specifieke relaties, maar de schrijver heeft ze zeer compact 
weergegeven. 

Het eerste, belangrijke impliciete element is de onduidelijke relatie tussen de 
concessie waarmee de eerste zin begint en het standpunt dat in het tweede deel 
van de zin staat. Het verband tussen deze twee beweringen is dat ontwikkelings
hulp volgens de schrijver blijkbaar niet voldoende is voor blijvende hogere 
welvaart: dit is wat zij probeert uit te leggen. Dat ontwikkelingshulp niet 
voldoende is, speelt een centrale rol in het betoog: het is het hoofdstandpunt 
van de argumentatie. O m te verzekeren dat de lezers dit hoofdstandpunt 
herkennen, was het beter geweest de bewering niet impliciet te laten: 

(STP) Ontwikkelingshulp is niet voldoende om blijvend hogere wel
vaart te verkrijgen. 

ARG 1 Arme landen kunnen alleen blijvend hogere welvaart verkrijgen 
door deel te nemen aan internationale handel. 

ARG 1.1 Zo kunnen ze deviezen verdienen waarmee de import betaald 
kan worden. 

De reconstructie van het verzwegen hoofdstandpunt is een oplossing voor het 
probleem dat in de tekst onduidelijk was hoe de gepresenteerde argumentatie 
precies verband hield met het overkoepelende onderwerp 'ontwikkelingshulp'. 
Daarmee is nog niet opgehelderd hoe de argumenten met elkaar verband 
houden. Argument 1 is op zichzelf geen onbegrijpelijke uitspraak: er wordt 
gesteld dat alleen deelname aan de internationale handel blijvend welvaart 
oplevert. Hoewel deze uitspraak begrijpelijk is, heeft de lezer wel behoefte aan 
een argumentatieve ondersteuning: waarom precies leidt deelname aan de inter
nationale handel tot welvaart? Deze ondersteuning wordt gegeven in argument 
1.1 en het is vooral hier dat het verzwegen argument begrijpelijkheidsproblemen 
oplevert. Het logisch minimum bij de argumenten 1 en 1.1 luidt: 'Als arme 
landen door internationale handel deviezen kunnen verdienen waarmee de 
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import kan worden betaald, dan kunnen arme landen alleen blijvend hogere 
welvaart verkrijgen door deel te namen aan internationale handel'. Dit is een 
inhoudelijk complexe en niet erg doorzichtige bewering. 

Met het oog op de herschrijving is het belangrijk te zien dat argument 1.1 
in feite uit twee beweringen bestaat. De eerste bewering is dat door internatio
nale handel deviezen kunnen worden verdiend, de tweede is dat met deviezen 
de import kan worden betaald. De twee beweringen worden in de tekst in één 
zin direct achter elkaar geplaatst, zonder nadere uitleg. De beweringen zijn 
echter allebei op zichzelf argumentatief van belang en ze behoeven allebei 
nadere uitleg. Daarom is het duidelijker om ze als aparte argumenten te 
onderscheiden in de argumentatiestructuur (en ook straks in de herschrijving): 

(STP) Ontwikkelingshulp is niet voldoende om blijvend hogere 
welvaart te verkrijgen. 

ARG 1' Arme landen kunnen alleen blijvend hogere welvaart verkrijgen 
door deel te nemen aan internationale handel. 

ARG 1.1a' Zo (door deelname aan internationale handel) kunnen ze (arme 
landen) deviezen verdienen. 

ARG 1.1b' Met deviezen kan de import worden betaald. 

O p basis van deze analyse kan vervolgens worden bedacht op welke manier de 
beide argumenten uit de nevenschikking een ondersteuning kunnen vormen 
voor argument 1'. Met argument 1.1a' wordt een verband gelegd tussen 
welvaart, internationale handel en deviezen. O m dit argument te begrijpen, 
moet de lezer zich allereerst realiseren dat deviezen hetzelfde zijn als buiten
landse valuta (geen moeilijk gegeven, maar misschien heeft niet iedere lezer het 
direct paraat). Bovendien moet de lezer weten dat de enige manier waarop een 
land aan buitenlandse valuta kan komen, is door deel te nemen aan internatio
nale handel. Argument 1.1b' heeft de functie aan te geven waarom die deviezen 
zo belangrijk zijn voor de welvaart: een land kan de import ermee betalen. Om 
dit argument te begrijpen, moet het de lezer bekend zijn dat voor welvaart in 
arme landen het in de meeste gevallen nodig is dat het land goederen kan 
importeren, omdat de eigen middelen onvoldoende zijn om in alle behoeften te 
voorzien. O m die import te betalen, heeft het land buitenlandse valuta nodig 
(de eigen valuta zijn te weinig waard). 

Deze kennis van de betekenis van de argumenten in de nevenschikking kan 
in de argumentatiestructuur worden opgenomen in de vorm van aanvullende 
argumenten. Bij argument 1.1a' wordt een extra onderschikkend argument 
opgenomen en naast argument 1.1b' komt een derde nevenschikkend argument, 
1.1c, met een ondersteuning:140 
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(STP) Ontwikkelingshulp is niet voldoende om blijvend hogere 
welvaart te verkrijgen. 

ARG 1' Arme landen kunnen alleen blijvend hogere welvaart 

verkrijgen door deel te nemen aan de internationale handel. 

ARG 1.1a' Zo kunnen ze deviezen verdienen. 

ARG 1.1b' Met deviezen kan de import worden betaald. 

ARG l . la ' . l Deviezen kunnen niet op een andere manier worden 
verdiend dan door deelname aan de internationale handel. 

ARG 1.1c Voor blijvend hogere welvaart is het nodig dat een land 
goederen kan importeren. 

ARG l . l c . l De eigen middelen van het ontwikkelingsland zijn meestal 
niet toereikend. 

De argumentatiestructuur moet de basis vormen voor een herschrijving. Een 
belangrijke ingreep is de aanvulling van het verzwegen standpunt: dat wordt in 
de herschrijving expliciet aan het begin van de argumentatie gepresenteerd. 
Verder is belangrijk de argumenten in een logische volgorde te plaatsen, op een 
zodanige manier dat de lezer de argumentatieve stappen telkens goed kan 
herkennen en de onderlinge verbanden kan begrijpen. In dit geval is de begrijpe-
lijkste presentatie eerst het standpunt en het hoofdargument, dan de argumenten 
uit de nevenschikking, beginnend met argument 1.1c. In de herschrijving zijn 
de veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke tekst gecursiveerd: 

Herschrijving Ontwikkelingslanden 

Hoewel ontwikkelingshulp door het leveren van kennis en geld kan 
helpen bij het opbouwen van een goede economische structuur, is het 
onvoldoende om blijvend tot hogere welvaart voor arme landen te leiden. 
Blijvend hogere weivaan kunnen arme landen alleen verkrijgen door deel te 
nemen aan de internationale handel. Welvaart vereist namelijk in de meeste 
gevallen dat het land goederen kan importeren, omdat de eigen middelen 
ontoereikend zijn. Een arm land kan die noodzakelijke import alleen betalen 
met deviezen; de enige manier om aan die deviezen te komen, is door mee 
te doen aan de internationale handel. 

De argumentatie in de tekst is nu zonder problemen te analyseren: 
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STP Ontwikkelingshulp is onvoldoende om tot blijvende hogere 
welvaart voor arme landen te leiden. 

ARG 1 Blijvende hogere welvaart kunnen arme landen alleen 
verkrijgen door deel te nemen aan de internationale handel. 

P O Als je iets alleen echt kunt verkrijgen door één bepaald iets, 
dan is iets anders niet voldoende om dat iets te verkrijgen. 

ARG 1.1a Welvaart vereist in de meeste gevallen dat het land goede
ren kan importeren. 

ARG l . l a . l De eigen middelen zijn ontoereikend. 

P O Als de eigen middelen (van een land) ontoereikend zijn, dan 
vereist welvaart dat er goederen kunnen worden geïmpor
teerd. 

A R G 1.1b Een arm land kan die noodzakelijke import alleen betalen 
met deviezen. 

ARG 1.1c De enige manier om aan die deviezen te komen, is door 
deel te nemen aan de internationale handel. 

P O Als welvaart in de meeste gevallen vereist dat een arm land 
goederen kan importeren en een arm land kan die noodza
kelijke import alleen betalen met deviezen en de enige 
manier om aan die deviezen te komen, is door deel te 
nemen aan de internationale handel, dan kunnen arme 
landen alleen blijvend hogere welvaart verkrijgen door deel 
te nemen aan de internationale handel. 

In de herschrijving zijn alle argumenten opgenomen uit de argumentatie
structuur die het resultaat was van de analyse. De argumenten uit de neven
schikking staan in de herschrijving echter in de omgekeerde volgorde. (Argu
ment 1.1a in de herschrijving correspondeert met argument 1.1c uit de 
oorspronkelijke tekst; argument l . la . l komt overeen met argument 1.1c.1 uit 
de oorspronkelijke tekst. Argument 1.1b in de herschrijving is argument 1.1b' 
in de oorspronkelijke tekst. Argument 1.1c ten slotte is een combinatie van 
argument 1.1a' en argument 1.1a'. 1 uit de oorspronkelijke tekst.) Er is een 
goede reden om de argumenten uiteindelijk in deze volgorde in de herschrijving 
op te nemen. Het onderste verzwegen argument geeft de bewering weer die 
essentieel is om de verbanden te kunnen begrijpen. Als die bewering nader 
wordt bekeken, wordt duidelijk dat het in de argumentatie eigenlijk gaat om 
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een specifieke relatie tussen alle verschillende elementen, die begint bij de 
bewering die argument lc is. Deze relatie wordt in logische termen aangeduid 
als die van transitiviteit: 

Relatie van transitiviteit 

Als A, dan B en Als B, dan C, en Als C, dan D, dan Als A dan D. 

Als voor welvaart (A) import (B) nodig is en voor import (B) zijn deviezen 
(C) nodig en voor deviezen (C) is deelname aan internationale handel (D) 
nodig, dan is voor welvaart (A) deelname aan internationale handel nodig 
(D). 

Omdat het om een complexe redenering gaat waarin de relaties transitief zijn, 
is het verstandig om de argumentatie te presenteren op een manier die dit voor 
de lezers goed zichtbaar maakt. Dit houdt in dat de argumentatiestructuur in 
de tekst zoveel mogelijk moet worden aangehouden. 

6.5 Gebruikte bewoordingen 

Ook al zijn de indicatoren en de verwijzingen in de tekst correct gebruikt en 
is de argumentatiestructuur helder en ondubbelzinnig gepresenteerd, dan nog 
kan er sprake zijn van een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen 
argument dat het gevolg is van een onjuiste identificatie van de argumentatie. 
Het gaat hier eigenlijk om een algemeen punt: schrijvers beogen standpunten 
en argumenten met een bepaalde propositionele inhoud naar voren te brengen 
en het is aan hen bewoordingen te kiezen die de bedoelde propositionele 
inhoud voldoende duidelijk naar voren brengen. In de praktijk lukt dat lang 
niet altijd: de schrijver formuleert een bewering vaag, dubbelzinnig, onnauwkeu
rig of voor zijn lezers te ingewikkeld, zodat de lezers de propositionele inhoud 
ervan niet goed kunnen vaststellen of tot een andere interpretatie komen dan 
de schrijver beoogde. Van Eemeren en Grootendorst (1992a: 199) wijzen er ook 
op dat de propositionele inhoud van de beweringen in een betoog soms 
onvoldoende duidelijk is. Dergelijke tekortkomingen van een tekst leiden niet 
tot problemen bij de identificatie van de relatie tussen het standpunt en het 
argument, zoals in de voorgaande voorbeelden, maar tot problemen bij de 
identificatie van de losse beweringen die het standpunt en het argument 
vormen. 

Lezers zijn in het algemeen, op grond van algemene communicatieve 
principes, geneigd aan alles wat zij lezen zoveel mogelijk een interpretatie te 
geven. Ook vage, dubbelzinnige, onnauwkeurige of ingewikkelde zinnen zullen 
zij zo goed mogelijk proberen te interpreteren. Maar als zij - onbedoeld - de 
verkeerde propositionele inhoud toekennen aan een bewering die het standpunt 



[166] 'Het verband ontgaat me' 

of het argument vormt, dan is de kans op een begrijpelijkheidsprobleem met het 
verzwegen argument groot. De schrijver had immers een verband tussen twee 
specifieke uitspraken op het oog en dat verband is er waarschijnlijk niet tussen 
twee uitspraken met een andere propositionele inhoud. De analyse moet laten 
zien waarom de propositionele inhoud die de tekst aangeeft niet de bedoelde 
kan zijn, welke inhoud de schrijver waarschijnlijk wel op het oog had en welke 
bewoordingen de bedoelde propositionele inhoud voor de lezers wel voldoende 
duidelijk maken. 

6.5.1 Voorbeeld Economische Mentaliteit 

Een leerling schrijft een werkstuk over Japan. Onderdeel van het werkstuk is 
een beschrijving van de specifieke Japanse opvattingen over arbeid. De paragraaf 
heet 'De economische mentaliteit'. Daarin zegt de schrijver onder meer: 

Voorbeeld Economische Mentaliteit 
Bij de analyse van concrete landen, zoals Nederland, Duitsland of Japan, 
komt de economische mentaliteit vaak naar voren in de vorm van het 
algemene volkskarakter. Meestal worden dan de generaliserende stereotypen 
genoemd: Nederlandse jansaliegeest, Duitse gezagsgetrouwheid en Japanse 
opofferingsgezindheid. Het is een feit dat de economische mentaliteit van land 
tot land kan verschillen. Voor de ontwikkeling van een specifiek systeem is de 
mentaliteit en de ethiek van de individuen dan ook van essentieel belang. 

In dit tekstgedeelte vormt de laatste zin een standpunt. De eraan voorafgaande 
zin is het bijbehorende argument: 

STP Voor de ontwikkeling van een specifiek systeem is de mentaliteit en 
de ethiek van de individuen van essentieel belang. 

ARG Het is een feit dat de economische mentaliteit van land tot land kan 
verschillen. 

De tekst suggereert dat er een verband is tussen de bewering in het argument 
en die in het standpunt: de indicator 'dan ook' geeft aan dat de laatste zin uit 
de voorafgaande volgt. Het lijkt om een causaal verband te gaan: het argument 
is de oorzaak die leidt tot het gevolg in het standpunt. Het punt is echter dat 
het feit dat in het argument genoemd wordt geen ondersteuning is voor de 
bewering in het standpunt. Beide dingen zijn wellicht waar en ze houden qua 
onderwerp ook wel verband met elkaar, maar de argumentatieve relatie die de 
tekst suggereert, is niet duidelijk. Heeft de schrijver per abuis twee zaken aan 
elkaar gekoppeld die geen verband met elkaar houden? Of heeft de schrijver 
zich onhandig uitgedrukt, zodat het bedoelde verband niet naar voren komt? 
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De tweede veronderstelling moet eerst worden onderzocht.141 Welk verband 
kan de schrijver op het oog hebben gehad? 

In de voorafgaande tekst bespreekt de schrijver verschillende soorten 
Volksmentaliteit'; hij noemt onder andere enkele voorbeelden. In de context is 
ook wel duidelijk waarom de schrijver dit doet: zijn punt is dat die volksmenta
liteit mede bepalend is voor de economie. Het is deze gedachte die de schrijver 
naar voren wil brengen. 

Hiervan uitgaand, is het niet moeilijk tot een herschrijving te komen waarin 
het standpunt wel logisch uit het argument volgt. De herschrijving komt vooral 
neer op een andere formulering van het standpunt. De tekst luidt dan: 

Herschrijving Economische Mentaliteit 
Bij de analyse van concrete landen, zoals Nederland, Duitsland of Japan, 
komt de economische mentaliteit vaak naar voren in de vorm van het 
algemene volkskarakter. Meestal worden dan de generaliserende stereotypen 
genoemd: Nederlandse jansaliegeest, Duitse gezagsgetrouwheid en Japanse 
opofferingsgezindheid. Het is een feit dat de economische mentaliteit van land 
tot land kan verschillen. Bij het ontstaan van een specifiek soort economisch 
systeem speelt dan ook een grote rol van welke economische mentaliteit er in het 
bewuste land sprake is. 

Het standpunt is in twee opzichten herschreven. Ten eerste is de zinsnede 'is 
van essentieel belang' veranderd in het in de context wat concretere 'speelt een 
grote rol'. Ten tweede is in de herschrijving gespecificeerd wat er nu precies een 
grote rol speelt. Het wat vage 'de mentaliteit en de ethiek van de individuen' 
is gewijzigd in 'van welke economische mentaliteit er in het bewuste land 
sprake is'. Niet alleen maakt deze laatste ingreep het standpunt duidelijker, hij 
maakt het ook eenvoudiger de samenhang met de rest van de tekst te zien. Er 
wordt immers in het standpunt weer gerefereerd aan de titel van de paragraaf 
waarin de argumentatie voorkomt: 'De economische mentaliteit'. In de 
herschrijving roept het verband tussen het argument en het standpunt geen 
vragen meer op. Het verzwegen argument is zonder problemen aan te vullen: 

STP' Bij het ontstaan van een specifiek soort economisch systeem speelt een 
grote rol van welke economische mentaliteit er in het bewuste land 
sprake is. 

ARG Het is een feit dat de economische mentaliteit van land tot land kan 
verschillen. 

P O Als een economisch relevant gegeven per land kan verschillen, dan 
speelt dat precieze gegeven een grote rol bij het ontstaan van een 
specifiek soort economie. 
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6.5.2 Voorbeeld Max-Havelaarproducten 

Een groepje studenten moet een opdracht schrijven over de vraag op de 
Nederlandse markt naar zogenaamde Max-Havelaarproducten. Deze producten 
hebben tot doel de positie van de producerende boeren te verbeteren; ze zijn 
daarom duurder dan reguliere producten. De studenten moeten onder andere 
bepalen welk soort goed Max-Havelaarproducten in economische termen zijn: 
superieur of inferieur. Is een goed superieur, dan geldt dat mensen meer van het 
goed zullen kopen als hun inkomen toeneemt. Is een goed inferieur, dan geldt 
dat mensen er minder van zullen kopen als hun inkomen stijgt. De studenten 
concluderen op dit punt het volgende: 

Voorbeeld Max-Havelaarproducten 
Max-Havelaarproducten zijn alles behalve inferieur en dat is maar goed ook, 
want als welvaartsverbetering van de armste onder ons inferieur is voor de rijke 
in het westen, dan zouden de verschillen nog verder uit de hand lopen. Wij 
denken echter niet dat Max-Havelaarproducten de markt zullen overwinnen. 
Want als de grote multinationals moeten kiezen tussen Max-Havelaar weg 
concurreren of zich aansluiten bij het Max-Havelaarkeurmerk, wat zeker ten 
koste gaat van de winst, zullen ze economisch gezien altijd kiezen voor het 
eerste, ook al is hun achterliggende gedachte nog zo sociaal. 

Deze passage bevat twee enkelvoudige redeneringen. De eerste is: 

1. STP Het is maar goed dat Max-Havelaarproducten niet inferieur zijn. 

ARG Als welvaartsverbetering voor de armste onder ons inferieur is 
voor de rijke in het westen, dan zouden de verschillen nog verder 
uit de hand lopen. 

De tweede enkelvoudige redenering is: 

2. STP Max-Havelaarproducten zullen de markt niet gaan overwinnen. 

A R G Als de grote multinationals moeten kiezen tussen Max-Havelaar 
wegconcurreren of zich aansluiten bij het Max-Havelaarkeurmerk, 
wat zeker ten koste gaat van de winst, dan zullen ze economisch 
gezien altijd kiezen voor het eerste, ook al is hun achterliggende 
gedachte nog zo sociaal. 

Deze twee enkelvoudige redeneringen zijn in de tekst in een tegenstellend 
verband geplaatst, wat onder meer blijkt uit de indicator 'echter' in het tweede 
standpunt: hoewel de eerste redenering volgens de schrijvers het geval is, is er 
ook van de tweede sprake. Voor beide argumentaties geldt dat de argumentatie 



6 • Tekortkomingen in de presentatie van de expliciete argumentatie [169] 

niet erg begrijpelijk is en inhoudelijk zwak overkomt. Waardoor wordt dit 
veroorzaakt? 

Met name bij het tweede argument valt direct op dat het niet toegankelijk 
is en niet helder is geformuleerd. Ook de betekenis van het eerste argument is 
echter vaag: welke boodschap moet het argument nu precies overbrengen? Het 
is dus wenselijk te bekijken of de bewoordingen van beide argumenten kunnen 
worden verbeterd. Wat het eerste argument betreft, is in grote lijnen wel 
duidelijk wat de bedoeling is. Max-Havelaarproducten bleken niet inferieur te 
zijn: mensen kopen er niet minder van als hun inkomen stijgt, maar eerder 
meer. De schrijvers vinden dit een goede zaak, omdat Max-Havelaarproducten 
bijdragen aan verbetering van de welvaart. In het argument wordt dit tot 
uitdrukking gebracht door te zeggen dat de verschillen tussen arm en rijk in de 
wereld toenemen als de rijke landen het niet belangrijk vinden dat de welvaart 
van armere landen wordt verbeterd. Deze gedachte is in de tekst echter nogal 
schetsmatig en onhandig verwoord. De volgende herschrijving van het argument 
is denkbaar: 

A R G 1 ' Als de rijke landen welvaartsverbetering voor de arme landen van 
ondergeschikt belang zouden vinden, dan zouden de verschillen 
tussen arm en rijk nog verder toenemen. 

Het eerste gedeelte van deze 'als-dan'-bewering bestaat uit vrijwel dezelfde 
bewoordingen als de oorspronkelijke tekst, alleen zijn de verschillende zinsdelen 
in een andere volgorde geplaatst en is 'inferieur' vervangen door de duidelijker 
formulering 'van ondergeschikt belang'. In het gedeelte na 'dan' is 'de 
verschillen' nader gespecificeerd tot 'de verschillen tussen arm en rijk'. De 
uitdrukking 'nog verder uit de hand lopen' is vervangen door het neutralere 
'nog verder toenemen'. Wellicht is het verband tussen standpunt en argument 
inhoudelijk gezien wat ver gezocht, maar dat is een aanvaardbaarheidsaspect: het 
ging ons erom ervoor te zorgen dat de verzwegen argumenten in ieder geval 
begrijpelijk zijn. 

Dan het argument in de tweede enkelvoudige redenering. Wat opvalt, is dat 
de zin die het argument vormt in zijn geheel nogal lang is, een lange aanloop 
heeft (de kern van de zin begint bij 'zullen') en een kleine tangconstructie bevat 
(hieronder gecursiveerd). 

ARG Als de grote multinationals moeten kiezen tussen Max-Havelaar 
wegconcurreren of zich aansluiten bij het Max-Havelaarkeurmerk, 
wat zeker ten koste gaat van de winst, zullen ze economisch gezien 
altijd kiezen voor het eerste, ook al is hun achterliggende gedachte 
nog zo sociaal. 

Deze tekortkomingen in de formulering staan de begrijpelijkheid van het 
argument in de weg: in de herschrijving moeten ze in ieder geval worden 
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verholpen. O m een goede herschrijving van het argument te kunnen maken, 
moet eerst worden bedacht welke strekking het argument heeft gezien tekst en 
context. De strekking van het argument valt in dit geval wel te achterhalen: het 
stelt dat multinationals er al met al niet voor zullen kiezen aan Max-Havelaar 
mee te doen. Uit het argument kan ook de reden hiervoor worden afgeleid: 
economische overwegingen gaan voor. O p grond van dit inzicht kan het 
argument worden herschreven: 

2. STP Max-Havelaarproducten zullen de markt niet gaan overwinnen. 

A R G ' Als het erop aankomt, zullen de grote producenten ervoor 
kiezen om Max-Havelaar weg te concurreren in plaats van zich 
aan te sluiten bij het Max-Havelaarkeurmerk, omdat economi
sche belangen voor sociale overwegingen zullen gaan. 

Strikt genomen is het argument nu op zichzelf weer een enkelvoudige rede
nering geworden: de 'omdat'-bewering aan het einde van de zin is inhoudelijk 
gezien een ondersteuning van het argument. Deze verandering is een gevolg van 
het aanscherpen van de betekenis van het argument: de enkelvoudige redenering 
die in de herschrijving naar voren komt, lag al in de tangconstructie die het 
oorspronkelijke argument vormde, besloten. 

De bewoordingen van het argument zijn verder in verschillende opzichten 
gewijzigd. O m te voorkomen dat er weer een tangconstructie ontstaat, begint 
het nu met een afgeronde, zelfstandige mededeling. Deze mededeling komt 
inhoudelijk overeen met de kernmededeling uit de oorspronkelijke tekst: Als 
het erop aankomt, zullen de grote producenten ervoor kiezen Max-Havelaar 
weg te concurreren in plaats van zich aan te sluiten bij het Max-Havelaar
keurmerk' . 'Multinationals' in de oorspronkelijke tekst is vervangen door 
'producenten', omdat er in de rest van de tekst van multinationals geen sprake 
was en dit de lezers daarom onnodig in verwarring kan brengen, terwijl 'pro
ducenten' wel veel in de rest van tekst is gebruikt. Het in de herschrijving 
toegevoegde argument 'omdat economische belangen voor sociale overwegingen 
gaan' vervangt twee betekeniselementen uit het oorspronkelijke argument, 
namelijk de tussenzin 'wat zeker ten koste gaat van de winst' en de onduidelijke 
zin '... zullen ze economisch gezien kiezen voor het eerste, ook al is hun 
achterliggende gedachte nog zo sociaal'. 

De twee herschreven enkelvoudige redeneringen kunnen nu in de tekst 
worden geplaatst. Dit brengt onder andere de aanvullende beslissing met zich 
mee om standpunt 1 en argument 1 in aparte zinnen te plaatsen en niet meer 
in één lange zin; in het argument wordt de indicator 'immers' opgenomen. 
Verder moet in de herschrijving ook het tegenstellende verband tussen de twee 
redeneringen tot uiting komen. O m de tegenstelling nog wat sterker naar voren 
te laten komen dan in de oorspronkelijke tekst, wordt aan de indicator 'echter' 
ook nog toegevoegd 'desondanks'. Ook wordt om dezelfde reden op dit punt 
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in de tekst een nieuwe alinea aangebracht. Ten slotte wordt in de zin die 
argument 2 vormt de indicator 'namelijk' opgenomen. De herschrijving van het 
voorbeeld is dan: 

Herschrijving Max-Havelaarproducten 
Het is maar goed dat Max-Havelaarproducten niet inferieur zijn. Als de rijke 
landen welvaartsverbetering voor de arme landen van ondergeschikt belang 
zouden vinden, dan zouden de verschillen tussen arm en rijk immers nog 
verder toenemen. 

Wij denken echter dat Max-Havelaarproducten desondanks de markt niet 
zullen overwinnen. Als het erop aankomt, zullen de grote producenten er 
namelijk voor kiezen om Max-Havelaar weg te concurreren in plaats van 
zich aan te sluiten bij het Max-Havelaarkeurmerk. Economische belangen 
zullen voor sociale overwegingen gaan. 

In de herschrijving zijn de verbanden tussen de verschillende beweringen 
duidelijk doordat de betekenis van de beweringen telkens duidelijk is. Niet 
alleen zijn de verzwegen argumenten niet meer problematisch, de argumentatie 
komt als geheel door de aanpassingen van de bewoordingen ook sterker over: 

1. STP Het is maar goed dat Max-Havelaarproducten niet inferieur 

zijn. 

ARG Als de rijke landen welvaartsverbetering voor de arme landen 
van ondergeschikt belang zouden vinden, dan zouden de 
verschillen tussen arm en rijk nog verder toenemen. 

P O Als iets een erg ongewenst effect heeft, dan is het maar goed 
dat het tegengestelde het geval is. 

2. STP Max-Havelaarproducten zullen de markt ondanks het feit dat 
ze niet inferieur zijn toch niet gaan overwinnen. 

ARG' Als het erop aankomt, zullen de grote producenten ervoor 
kiezen om Max-Havelaarproducten weg te concurreren in 
plaats van zich aan te sluiten bij het Max-Havelaarkeurmerk. 

P O Als iets uiteindelijk effectief wordt bestreden, dan kan het niet 

overwinnen. 

ARG 1 Economische belangen zullen voor sociale overwegingen gaan. 

P O Als economische belangen voor sociale belangen gaan, dan 

delven sociale belangen het onderspit. 
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6.53 Voorbeeld Vermogensbepaling 

In een rapport onderzoekt een accountant de vraag hoe de /e^fzrag-activiteiten 
van een bedrijf kunnen worden verwerkt in de balans (met als centrale vraag of 
door een bedrijf geleaste goederen wel of niet als 'bezit' op de balans moeten 
worden opgevoerd). De schrijver behandelt onder meer de vraag hoe geleaste 
goederen in het verleden in de balans werden opgenomen: 

Voorbeeld Vermogensbepaling 
Voor de winstbepaling was het voldoende om de kosten van het genotsrecht 
(huur of pacht) te boeken. Voor de vermogensbepaling handelde men juist om 
deze rechten niet op de balans te activeren, omdat men deze goederen niet bezat. 
De crediteuren van de onderneming hadden ook geen enkele aanspraak op 
de achter deze rechten liggende goederen in geval van insolvabiliteit. 

De schrijver plaatst 'winstbepaling' tegenover 'vermogensbepaling'. O m de 
winst te bepalen, kon ermee worden volstaan de kosten van het genotsrecht te 
boeken, stelt hij. Maar voor de vermogensbepaling was, blijkbaar om een 
bepaalde reden, iets anders nodig. Deze argumentatie komt echter minder duide
lijk uit de verf. Het gaat om de gecursiveerde tekstpassage: 

STP Voor de vermogensbepaling handelde men juist om deze rechten niet 

op de balans te activeren. 

A R G Men bezat deze goederen niet. 

LM Als men deze goederen niet bezat, dan handelde men voor de 
vermogensbepaling juist om deze rechten niet op de balans te 
activeren. 

Het logisch minimum is echter een niet erg informatieve uitspraak. Hoe zit het 
precies? De argumentatie bevat voor wat betreft de formuleringen een aantal 
tekortkomingen die weliswaar op zichzelf genomen niet ernstig zijn, maar 
samen de begrijpelijkheid wel aanzienlijk verminderen. Zo moet het woord 
'juist' niet worden geïnterpreteerd als betekende het 'correct'. In de context is 
'juist' alleen bedoeld om de tegenstelling met de voorgaande zin aan te geven: 
het betekent dus eerder 'daarentegen' - wat een tweede mogelijke betekenis van 
'juist' is. Strikt genomen vormt het ook geen onderdeel van het standpunt. 
Vanwege de mogelijke interpretatieproblemen verdient het de voorkeur 'juist' 
te vervangen door het ondubbelzinnige 'daarentegen'. Verder is 'voor de 
vermogensbepaling' een minder heldere formulering. Bedoeld wordt iets als: 'om 
het vermogen te bepalen'. Ten slotte is de zinsconstructie 'handelde men (juist) 
om deze rechten niet te activeren' ongrammaticaal. De bedoelde betekenis lijkt 
te zijn: 'activeerde men deze rechten (juist) niet'. Alle genoemde onduidehjkhe-
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den komen voor in de bewering die het standpunt vormt. Dat standpunt kan 
daarom als volgt worden herschreven: 

STP' O m het vermogen te bepalen, activeerde men deze rechten niet op de 
balans. 

ARG Men bezat deze goederen niet. 

LM Als men deze goederen niet bezat, dan activeerde men om het 
vermogen te bepalen deze rechten niet op de balans. 

Hoewel het verzwegen argument hiermee al iets duidelijker wordt, staat een 
laatste onduidelijkheid in de bewoordingen de begrijpelijkheid nog in de weg. 
Om standpunt en argument te begrijpen, moeten ook de verwijzingen duidelijk 
zijn, zoals eerder is besproken. In dit geval gaat het om 'deze rechten' in het 
standpunt: dat verwijst naar het genotsrecht (huur of pacht) waarvan in de zin 
ervoor sprake is. Het is wellicht duidelijker in de tekst consequent de term 
'genotsrechten' te gebruiken. In het argument staat ook de verwijzing 'deze 
goederen'. Deze verwijzing is eveneens niet zo duidelijk, omdat hij niet refereert 
aan iets in het direct voorafgaande. De verwijzing kan daarom beter worden 
vervangen door het ondubbelzinnige 'de lease-goederen' - daarover gaat het 
immers. Deze aanpassingen van standpunt en argument resulteren in de 
volgende herschrijving van het voorbeeld: 

Herschrijving Vermogensbepaling 
Voor de winstbepaling was het voldoende om de kosten van het genotsrecht 
te boeken. Om het vermogen te bepalen, activeerde men de genotsrechten 
daarentegen niet op de balans, omdat men de lease-goederen niet bezat. De cre
diteuren van de onderneming hadden in geval van insolvabiliteit ook geen 
enkele aanspraak op de achter de genotsrechten liggende goederen. 

In de herschrijving komt duidelijker naar voren dat lease-goederen voor de 
vermogensbepaling niet op de balans werden opgenomen, omdat men de lease
goederen niet echt in bezit had. Het verband is hier natuurlijk dat alleen echt 
bezit ook echt als vermogen kan worden geteld. Dit zullen de meeste lezers 
begrijpen. De laatste zin, waarin staat dat de crediteuren geen aanspraak op de 
goederen kunnen maken, verduidelijkt dit verband nog eens. Zo vormt de 
argumentatie in de herschrijving een samenhangend geheel, dat geen begrijpe-
lijkheidsproblemen oplevert: 

STP' O m het vermogen te bepalen, activeerde men de genots
rechten niet op de balans. 

ARG la' Men bezat de lease-goederen niet. 
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ARG lb De crediteuren van de onderneming hadden in geval van 
insolvabiliteit geen enkele aanspraak op de achter deze rech
ten liggende goederen. 

P O Alleen iets wat je bezit en waarop je aanspraak kunt 
maken, wordt bij het maken van een balans als vermogen 
gezien. 

6.5.4 Voorbeeld Mobiliteitsgroei 

In een werkstuk onderzoekt een student de oorzaken van het fileprobleem in 
Nederland. De eerste paragraaf na de inleiding begint met de volgende 
beweringen: 

Voorbeeld Mobiliteitsgroei 
Het hele fileprobleem in Nederland is in feite terug te voeren tot één 
empirische ondervinding. Dit is het gegeven dat economische groei gepaard 
gaat met een meer dan evenredige mobiliteitsgroei. Indien deze mobiliteits
groei niet volledig wordt opgevangen, zal een consequentie zijn dat het 
verschil tussen werkelijke mobiliteitsgroei en opgevangen mobiliteitsgroei 
rechtstreeks wordt omgezet in files. 

Deze tekstpassage lijkt de volgende enkelvoudige redenering te bevatten: 

STP Indien de mobiliteitsgroei niet volledig wordt opgevangen, zal een 
consequentie zijn dat het verschil tussen werkelijke mobiliteitsgroei 
en opgevangen mobiliteitsgroei rechtstreeks wordt omgezet in files. 

ARG Economische groei gaat gepaard met een meer dan evenredige 
mobiliteitsgroei. 

Niet voor alle lezers zal deze redenering even onbegrijpelijk zijn. Na een 
analyse is wel te zien wat het verband is tussen het standpunt en het argument: 
als de economie groeit, groeit de mobiliteit blijkbaar nog meer en dit kan tot 
files leiden. De schrijver drukt zich echter erg omslachtig uit. Voor veel lezers 
zal de argumentatie daarom tijdens het lezen een tamelijk groot begrijpelijk-
heidsprobleem met het verzwegen argument opleveren. 

O o k het verband tussen de eerste zin en de tweede zin is niet onproblema
tisch. De eerste zin is een boude stelling, met veel nadruk. De zin houdt 
daardoor de aandacht van de lezer vast, terwijl de nadruk inhoudelijk gezien 
eigenlijk niet op de eerste zin ligt. De gedachtesprong tussen de eerste en de 
tweede zin is vrij groot. Deze combinatie van minder duidelijke verbanden in 
deze tekstpassage vermindert de begrijpelijkheid nog eens extra. De oorzaak van 
de onduidelijkheden lijkt vooral een gevolg van de woordkeus: veel van de 
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gebruikte woorden en uitdrukkingen zijn nogal abstract. 
De tekst werd door een docent gecorrigeerd. Deze gaf de schrijver onder 

meer de aanwijzing de bewuste tekstpassage te herschrijven en daarbij gewonere 
woorden te gebruiken om de gedachtegang te formuleren. De student maakte 
daarop een nieuwe versie van de tekst, waarin de bewuste passage als volgt was 
herschreven: 

Herschrijving Mobiliteitsgroei 
De Nederlandse files komen voort uit het feit dat een economische groei 
gepaard gaat met een meer dan evenredige mobiliteit. Dit betekent dat bij 
een gegeven economische groei de vraag naar mobiliteit, dus de vraag naar 
(onder meer) autogebruik en vervoer, sterker groeit dan de economie. Indien 
deze mobiliteitsgroei niet volledig wordt opgevangen, zullen er dus files 
ontstaan. 

Met deze herschrijving heeft de student een goede prestatie geleverd. De 
tekstpassage zal nu voor de lezers geen begrijpelijkheidsproblemen meer 
opleveren. Welke ingrepen heeft de schrijver uitgevoerd? Het meest opvallende 
verschil met de oorspronkelijke tekst zijn de gebruikte bewoordingen. Met 
name de formulering van het standpunt is sterk veranderd: 'zal een consequentie 
zijn dat het verschil tussen werkelijke mobiliteitsgroei en opgevangen 
mobiliteitsgroei rechtstreeks wordt omgezet in files' is nu geworden 'zullen er 
dus files ontstaan'. Deze herschrijving is qua formulering veel eenvoudiger, 
terwijl er ten opzichte van de oorspronkelijke tekst nauwelijks of geen 
betekenisverlies is. 

Ook op een ander punt heeft de schrijver de bewoordingen aangepast: hij 
heeft de eerste twee zinnen anders geformuleerd. De boude stelling aan het 
begin van de oorspronkelijke tekst, dat het fileprobleem terug te voeren is op 
'één empirische bevinding', is in de herschrijving verdwenen. In plaats daarvan 
begint de passage nu met een neutralere bewering, die direct relevant is voor het 
onderwerp. Verder heeft de schrijver in de tweede zin van de herschrijving het 
verband tussen economische groei en groei van de mobiliteit in gewone 
woorden gespecificeerd. In de oorspronkelijke tekst werd het gegeven kort 
genoemd, maar in de herschrijving wordt het uitgelegd: 'Dit betekent ...'. De 
schrijver voegt daarmee geen nieuw gegeven aan zijn tekst toe: de uitleg is niet 
meer dan een wat uitgebreidere manier om te zeggen dat economische groei 
gepaard gaat met een meer dan evenredige mobiliteit. Door deze uitleg te geven, 
wordt het verband tussen economische groei en mobiliteit echter concreter, 
krijgt het de juiste nadruk in de tekst en wordt het geheel voor de lezers beter 
en gemakkelijker te begrijpen. In de herschrijving is ten slotte ook, beter dan 
in de oorspronkelijke tekst, zichtbaar gemaakt hoe de argumentatiestructuur in 
elkaar zit. De inhoudelijke verbanden zijn in de herschrijving duidelijk 
zichtbaar en de schrijver heeft ook indicatoren gebruikt die de argumentatieve 
verbanden aangeven. De verzwegen argumenten zijn nu onproblematisch: 
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STP ' Indien de mobiliteitsgroei niet volledig wordt opgevangen, 
zullen er files ontstaan. 

ARG 1' Bij een gegeven economische groei groeit de vraag naar 
mobiliteit, dus de vraag naar (onder meer) autogebruik en 
vervoer, sterker dan de economie. 

P O Als bij een gegeven economische groei de vraag naar mobiliteit 
(...) sterker groeit dan de economie, dan zullen er files ontstaan 
indien de mobiliteitsgroei niet volledig wordt opgevangen. 

ARG 1.1' Een economische groei gaat gepaard met een meer dan even
redige mobiliteit. 

P O Als een economische groei gepaard gaat met een meer dan 
evenredige mobiliteit, dan groeit bij een gegeven economische 
groei de vraag naar mobiliteit (...) meer dan de economie. 

6.5.5 Voorbeeld Prijswijziging 

Een student schrijft een afstudeerscriptie over het verschijnsel 'oligopolie'. Een 
oligopolie is een situatie waarin slechts enkele aanbieders van een product de 
hele markt in handen hebben. De schrijver gaat onder meer in op de manier 
waarop de betrokken bedrijven in zo'n situatie reageren op een prijswijziging 
door één bedrijf: 

Voorbeeld Prijswijziging 
De reactie op een prijswijziging is redelijk voorspelbaar. Verlaagt een bedrijf 
zijn prijs, dan zullen andere bedrijven geneigd zijn direct te reageren om 
geen omzet aan de initiatiefnemer te verliezen. Daarentegen zullen bedrijven 
meestal niet reageren op een prijsverhoging door hun eigen prijs op hetzelfde 
niveau te houden. Zij maken immers kans om klanten over te nemen van 
een onderneming die een prijsverhoging doorvoert. 

In dit tekstfragment worden verschillende causale relaties gepresenteerd. Ze zijn 
bedoeld om het standpunt te ondersteunen dat een reactie op een prijswijziging 
redelijk voorspelbaar is. O p zichzelf is de argumentatiestructuur wel duidelijk: 

STP De reactie op een prijswijziging is redelijk voorspelbaar. 

ARG la Verlaagt een bedrijf zijn prijs, dan zullen andere bedrijven 
geneigd zijn direct te reageren. 

A R G la . l Zij willen geen omzet aan de initiatiefnemer verliezen. 
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ARG l b Bedrijven zullen meestal niet reageren op een prijsverhoging 
door hun eigen prijs op hetzelfde niveau te houden. 

ARG lb . l Zij maken kans om klanten over te nemen van een onder
neming die een prijsverhoging doorvoert. 

Problematisch is het precieze verband tussen argument la en argument la . l en 
het verband tussen argument lb en argument lb . l : de verzwegen argumenten 
kunnen niet eenvoudig worden geformuleerd. Als gevolg daarvan is ook niet 
precies duidelijk hoe de beide hoofdargumenten la en l b tot het standpunt 
leiden. O m tot een goede herschrijving te komen, is het van belang de precieze 
relatie tussen argument la en argument lb goed te analyseren. Deze relatie heeft 
de schrijver in de tekst op zich helder aangeven met behulp van het woord 
'daarentegen', dat in de tekst aan argument l b vooraf gaat. Dat woord duidt op 
een tegenstelling met het voorafgaande, argument la. De relatie tussen argument 
la en argument l b is er volgens de schrijver dus één van een tegenstelling. Dit 
vormt een belangrijke aanwijzing voor de verdere analyse. 

Waarom is niet begrijpelijk hoe argument la . l een ondersteuning is van 
argument la? De schrijver stelt in argument la dat bedrijven 'direct zullen 
reageren' op een prijsverlaging. Hij legt in argument la . l uit waarom ze dit 
doen: de bedrijven willen geen omzet verliezen aan het bedrijf dat begon met 
de lagere prijzen. Wat de schrijver echter niet expliciet aangeeft, is wat de 
directe reactie van de bedrijven concreet inhoudt: wat doen ze eigenlijk precies? 
Uit de inhoud van argument la . l , dat men geen omzet wil verliezen, kan 
worden afgeleid wat die directe reactie op een prijsverlaging is. Als je als bedrijf 
geen omzet wilt verliezen, dan kun je immers maar beter ook tot een prijs
verlaging overgaan en dat is blijkbaar de reactie van de bedrijven. 

Dan de argumentatie bij argument lb. Daar is vooral de inhoud van 
argument l b onduidelijk als gevolg van de gebruikte bewoordingen: wat 
betekent het argument nu precies? Gezien de analyse van de argumentatie bij 
argument la en de inhoud van argument lb . l , kan wel worden bedacht hoe 
argument lb ongeveer moet luiden, wil de tekst consistent zijn. Als argument 
la aangeeft wat er gebeurt bij een prijsverlaging en er bovendien een tegenstel
ling is tussen la en lb, dan ligt het voor de hand dat argument lb gaat over wat 
bedrijven doen in geval van een prijsverhoging. Dat zou dan ook concreet in 
argument lb moeten staan. Maar argument lb maakt onvoldoende duidelijk wat 
bedrijven precies doen als een bedrijf de prijzen verhoogt. 

De onduidelijkheid van de zin waarin argument lb staat, heeft een specifieke 
oorzaak: de zin is ambigu en kan daarom niet goed worden geïnterpreteerd (het 
is onduidelijk welke zinsdelen bij elkaar horen). Er zijn in ieder geval twee 
verschillende mogelijke betekenissen: 
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Oorspronkelijke zin 
Bedrijven zullen meestal niet reageren op een prijsverhoging door hun eigen 
prijs op hetzelfde niveau te houden. 

Mogelijke betekenis 1 
Bedrijven reageren niet op een prijsverhoging door de prijzen hetzelfde te 
houden als ze waren (maar reageren op een andere manier, bijvoorbeeld door 
prijsverlaging of ook prijsverhoging of nog iets anders). 

Mogelijke betekenis 2 
Bedrijven reageren niet op een prijsverhoging: zij houden hun prijzen 
hetzelfde als ze waren (lager dan die van de initiatiefnemer van de prijsver
hoging). 

Welke betekenis is hier aan de orde? Dit is van belang om een goede herschrij
ving te kunnen maken. De twee betekenissen verschillen immers nogal. De 
tekst geeft in dit geval voldoende informatie om een verantwoorde keuze tussen 
de twee mogelijke betekenissen te kunnen maken. In argument lb . l geeft de 
schrijver namelijk aan waarom de bedrijven op een bepaalde manier op een 
prijsverhoging reageren: zij denken met die reactie klanten te kunnen overne
men van het bedrijf dat de prijzen heeft verhoogd. Dit kan alleen maar het 
geval zijn als de bedrijven hun prijs dan in ieder geval niet ook verhogen, want 
daarmee win je geen klanten, maar misschien wel als je de oude, lagere prijs 
handhaaft. Dit betekent dat de tweede mogelijke betekenis de meest passende 
interpretatie is van argument lb. De lezer zal de nodige moeite hebben 
hierachter te komen, vooral ook omdat de eerste mogelijke betekenis iets meer 
voor de hand lijkt te liggen als uitsluitend wordt afgegaan op de letterlijke 
formulering in de tekst. 

De inzichten over de bewoordingen van de argumentaties bij la en lb 
kunnen in de herschrijving worden verwerkt. In beide gevallen kwam de 
analyse erop neer dat door de bewoordingen van de hoofdargumenten la en lb 
niet goed wordt aangegeven wat de reactie van de bedrijven concreet inhoudt. 
Daarom komt de tegenstelling tussen prijsverlaging en prijsverhoging niet uit 
de verf en is niet duidelijk hoe argument la en argument l b samenhangen met 
de ondersteuningen la . l respectievelijk lb . l en met het uiteindelijke hoofd
standpunt. In de herschrijving moet daarom vooral de propositionele inhoud 
van argument la en die van argument lb worden gepreciseerd. Bij la kan dat 
worden bereikt door een toevoeging; bij lb is een oplossing de zin in tweeën 
te splitsen en de woordkeus iets aan te scherpen ('hetzelfde niveau' wordt 'oude 
niveau' om verwarring te voorkomen): 

ARG l a Verlaagt een bedrijf zijn prijs, dan zullen andere bedrijven 
geneigd zijn direct te reageren. 



6 • Tekortkomingen in de presentatie van de expliciete argumentatie [179] 

ARG la ' Verlaagt een bedrijf zijn prijs, dan zullen andere bedrijven 
geneigd zijn direct daarop te reageren door de prijzen ook te 
verlagen. 

ARG l b Bedrijven zullen meestal niet reageren op een prijsverhoging 
door hun eigen prijs op hetzelfde niveau te houden. 

ARG l b ' O p een prijsverhoging zullen de bedrijven meestal niet 
reageren. Zij houden dan hun eigen prijs op het oude niveau. 

De herschreven argumenten kunnen nu worden opgenomen in de tekst: 

Herschrijving Prijswijziging 
De reactie op een prijswijziging is redelijk voorspelbaar. Verlaagt een bedrijf 
zijn prijs, dan zullen andere bedrijven geneigd zijn direct daarop te reageren 
door ook de prijzen te verlagen. Zij willen immers geen omzet aan de 
initiatiefnemer verliezen. Daarentegen zullen bedrijven op een prijsverhoging 
meestal niet reageren: zij houden dan hun eigen prijs op het oude niveau. Ze 
maken op die manier immers kans om klanten over te nemen van een 
onderneming die een prijsverhoging doorvoert. 

De herschreven hoofdargumenten maken het nodig in de herschrijving de 
ondersteuning van argument la in een aparte zin op te nemen. O o k is nadruk 
gelegd op de juiste aspecten door de volgorde van de zinsdelen te veranderen. 
Dit geldt met name voor de vierde zin, waarin argument l b is opgenomen: 'op 
een prijsverhoging' staat nu op een zo vroeg mogelijke plaats in de zin om de 
tegenstelling met 'prijsverlaging' goed uit te laten komen. Tot slot zijn wat 
verbindingswoorden toegevoegd, zoals 'op die manier' in de laatste zin. Verdere 
ingrepen zijn niet nodig: de verzwegen argumenten zijn nu wel begrijpelijk. 

STP De reactie op een prijswijziging is redelijk voorspelbaar. 

ARG la Verlaagt een bedrijf zijn prijs, dan zullen andere bedrijven 
geneigd zijn direct daarop te reageren door de prijzen ook te 
verlagen. 

ARG l b O p een prijsverhoging zullen de bedrijven meestal niet 
reageren: zij houden dan hun eigen prijs op het oude niveau. 

P O Als bij prijsverlaging de bedrijven reactie X hebben en bij een 
prijsverhoging reactie Y, dan is de reactie op een prijswijziging 
redelijk voorspelbaar. 
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ARG la . l Zij willen geen omzet aan de initiatiefnemer verliezen. 

P O la Wie geen omzet wil verliezen als iemand anders zijn prijzen ver
laagt, zal geneigd zijn direct te reageren door ook de prijzen te 
verlagen. 

ARG lb . l Zij maken kans om klanten over te nemen van een onderne
ming die een prijsverhoging doorvoert. 

P O l b Wie kans maakt klanten te winnen van een bedrijf dat de 
prijzen verhoogt (door zelf de prijzen niet te verhogen), zal in 
reactie op die prijsverhoging de eigen prijzen niet verhogen, 
maar houden zoals ze waren. 

6.5.6 Voorbeeld Neckermann 

In het televisieprogramma 'De vakantieman' van presentator Frits Bom wordt 
aandacht besteed aan klachten en vervelende ervaringen van Nederlandse 
vakantiegangers. In de uitzending van 31 januari 1997 meldde een mevrouw een 
klacht over reisbureau Neckermann: zij had ontdekt dat er iets vreemds aan de 
hand was met de zogenoemde kinderkorting. Een reis voor drie personen, 
waaronder één kind met kinderkorting, bleek bij Neckermann duurder dan een 
reis voor drie volwassenen. De vraag aan Neckermann was hoe dit kon: was er 
wel sprake van kinderkorting? Neckermann wilde niet in de uitzending komen, 
maar koos ervoor een fax met uitleg te sturen. De fax nep vragen op. Frits Bom 
schreef tijdens zijn programma de tekst ervan op een groot schoolbord: 

Voorbeeld Neckermann 
Doordat bij de gebruikelijke kinderkortingen voordelige reissommen worden 
gecalculeerd, worden oudere kinderen als derde volbetalende volwassene 
gerekend en kan de reissom fors dalen. (Uit: Fax van reisorganisatie 
Neckermann, De Vakantieman, RTL-4, 31 januari 1997) 

Het publiek gaf in zijn verontwaardigde reacties aan de tekst geheel onbegrijpe
lijk te vinden en werd ook niet overtuigd. Frits Bom sloot het item af met de 
conclusie dat Neckermann rommelde met de tarieven voor kinderen: men 
beschouwde de argumentatie dus duidelijk als niet aanvaardbaar. Maar is de 
argumentatie van Neckermann niet aanvaardbaar of is er eigenlijk sprake van 
een begrijpelijkheidsprobleem? 

De argumentatie, die in één lange zin is gepresenteerd, is onderschikkend en 
eindigt met het standpunt. Er zijn meer analyses mogelijk, omdat de indicator 
'en' meer betekenissen kan hebben. De volgende analyse lijkt het meest 
aannemelijk: 
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STP De reissom kan fors dalen. 

ARG 1 Oudere kinderen worden als derde volbetalende volwassene 
gerekend. 

ARG 1.1 Bij de gebruikelijke kinderkortingen worden voordelige reis-
sommen gecalculeerd. 

Deze analyse maakt goed zichtbaar dat er een begrijpelijkheidsprobleem is met 
twee verzwegen argumenten. Ten eerste is het de vraag waarom de reissom daalt 
als een kind als volbetalende volwassene wordt beschouwd: die vraag gaat over 
het verzwegen argument bij het standpunt en argument 1. Ten tweede is niet 
duidelijk wat argument 1.1 te maken heeft met argument 1: waarom volgt uit 
het gegeven - dat bij de gebruikelijke kinderkortingen voordelige prijzen worden 
berekend - dat oudere kinderen als derde volbetalende volwassene worden 
meegerekend? Deze vraag gaat over het verzwegen argument bij argument 1 en 
argument 1.1. 

Om tot een herschrijving te komen, moeten beide onduidelijkheden eerst 
worden opgelost. Het is handig bij de onderste enkelvoudige redenering te 
beginnen. Misschien betekent de argumentatie het volgende. Als Neckermann 
kinderkorting geeft, wil dit zeggen dat er een voordelig tarief wordt gehanteerd. 
Neckermann zegt dit in wat andere bewoordingen in argument 1.1: het voor
delige tarief houdt blijkbaar in dat het kind als derde volbetalende volwassene 
wordt gezien. Dit gegeven vormt de verbinding tussen argument 1.1. en 
argument 1. 

Hoe leidt argument 1 vervolgens tot het standpunt? Er is maar één logische 
verklaring: blijkbaar hoeft voor de derde volwassene aanmerkelijk minder 
betaald te worden. (Kennis van de wereld leert dat reisbureaus inderdaad 
dergelijke regelingen hanteren.) De tekst vermeldt dit belangrijke gegeven niet 
expliciet, maar het is de enige logische verklaring voor het verband tussen 
argument 1 en het standpunt dat de reissom fors kan dalen. Dat voor de derde 
volwassene veel minder betaald hoeft te worden, is verzwegen gebleven, terwijl 
deze uitspraak nodig is om de link tussen argument 1 en het standpunt te 
begrijpen. De uitspraak heeft niet de functie van het verzwegen argument, want 
hij koppelt het argument niet rechtstreeks aan het standpunt. Hij kan beter 
worden opgevat als een verzwegen deel van een nevenschikking: samen met het 
expliciete argument vormt hij de verdediging van het standpunt. 

Hiermee is de argumentatie van Neckermann al wat begrijpelijker geworden, 
maar de argumentatie moet ook nog worden bezien in de discussiecontext. De 
mevrouw beklaagde zich immers over het feit dat zij voor twee volwassenen en 
een kind meer moest betalen dan voor drie volwassenen. Hoe vormt de 
argumentatie van Neckermann een adequate reactie op deze klacht? Dit wil 
zeggen dat moet worden verklaard hoe de situatie die de mevrouw rapporteert 
zich kan voordoen. O p grond van de reconstructie van de argumentatie is 



[182] 'Het verband ontgaat me' 

duidelijk waarom de reissom laag is bij drie betalende volwassenen: dat is het 
gevolg van een speciale korting voor de derde volwassene. Hoe hangt dit samen 
met de korting die wordt gegeven voor kinderen? Misschien bedoelde 
Neckermann te zeggen dat in de meeste gevallen van kinderkorting de 
voordelige tarieven voor drie volwassenen worden toegepast, om zo het kind 
als betalende derde volwassene te kunnen beschouwen. In andere gevallen zijn 
er wellicht aparte tarieven voor volwassenen en kinderen. Dit zou het volgende 
beeld op kunnen leveren op basis van fictieve cijfers: 

Tarief 1 Twee volwassenen en een kind 

volwassentarief 2 x f 500,- f 1.000,-
kindertarief 1 x f 250,- f 250,-

f 1.250,-

Tarief 2 Drie volwassenen 

volwassentarief 3 x f 500,- f 1.500,-
korting voor 3e volwassene f 350,-

f 1.150,-

Het is dus denkbaar dat in voorkomende gevallen het kinderkortingtarief, tarief 
1, minder voordeliger is dan het tarief voor drie volwassenen, tarief 2. Hoewel 
dit in eerste instantie onlogisch kan klinken, is er geen echt probleem: 
Neckermann geeft wel degelijk korting aan kinderen, maar ook aan een derde 
volwassene en soms valt de korting in het tweede geval hoger uit dan in het 
eerste. 

Het is voorstelbaar dat Neckermann de bovenstaande uitleg in zijn fax naar 
voren wilde brengen: de interpretatie is geheel in overeenstemming met de 
letterlijke uitspraken in de fax. Bovendien maakt de situatie aannemelijk dat 
Neckermann een serieuze poging heeft ondernomen om een goede argumentatie 
te geven. Het gaat om een commerciële organisatie en zo'n bedrijf wil liever 
niet negatief in het nieuws komen. Neckermann heeft dus waarschijnlijk wel 
geprobeerd het verschil van mening op te lossen om negatieve effecten te 
voorkomen, maar is daar als gevolg van de begrijpelijkheidsproblemen niet in 
geslaagd. Het is niet verwonderlijk dat Neckermann moeite had een begrijpelij
ke tekst te schrijven, want de verbanden die moeten worden uitgelegd, lijken 
tegenstrijdig: kinderkorting wordt berekend met behulp van een tarief voor 
volwassenen. Leg dat maar eens uit. Een mogelijke herschrijving op basis van 
bovenstaande interpretatie luidt als volgt: 
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Herschrijving Neckerman 
In de meeste gevallen worden bij kinderkorting speciale, voordelige tarieven 
berekend. Het voordeel bestaat eruit dat het kind kan worden gerekend als 
ware het een derde volbetalende volwassene. Voor de derde volbetalende vol
wassene geldt altijd een flinke korting. O p die manier kan de reissom fors 
dalen. 

In de herschrijving zijn verschillende ingrepen gedaan om de interpretatie van 
de expliciete uitspraken te vereenvoudigen. De verschillende beweringen zijn in 
aparte zinnen gepresenteerd en niet meer in één te lange zin. Verder heeft het 
voordelige tarief, dat in de eerste zin wordt genoemd, extra nadruk gekregen 
door de toevoeging van het woord 'speciale'. Daarnaast zijn de bewoordingen 
vereenvoudigd. Ten eerste het woordgebruik: 'tarief' in plaats van 'reissom' en 
'berekend' in plaats van 'gecalculeerd'. Ten tweede zijn overbodige details die 
slechts verwarring opleveren, geschrapt ('oudere kinderen'). De zinsnede 'bij de 
gebruikelijke kinderkortingen' is gewijzigd in 'in de meeste gevallen van kinder
korting'. Dit geeft beter de betekenis van deze kwalificatie in de context aan. 

Maar vooral het expliciet maken van de argumentatieve verbanden verhoogt 
de begrijpelijkheid. Het verband tussen argument 1.1 en argument 1 (zin 1 en 
zin 2) is zichtbaarder gemaakt door de toevoeging van de zinsnede 'Het voor
deel bestaat eruit'. Dit maakt het makkelijker te zien hoe argument 1 uit 
argument 1.1 volgt. Het tweede verband dat expliciet is gemaakt, is dat tussen 
argument 1 en het standpunt. In de herschrijving is expliciet opgenomen dat 
voor de derde volwassene een forse koning kan worden berekend. Deze 
bewering heeft de functie van argument lb. De verzwegen argumenten zijn nu 
niet problematisch meer: 

STP De reissom kan fors dalen (in de meeste gevallen van kinder

korting) 

ARG la Het kind kan worden gerekend als ware het een derde volwas

sene. 

ARG l b Voor de derde volwassene kan altijd een flinke korting worden 

berekend. 

P O Als voor een product korting wordt gegeven, dan daalt de prijs. 

ARG la . l Er worden bij kinderkorting speciale, voordelige tarieven 

berekend. 

P O Als bij kinderkorting speciale, voordelige tarieven worden 
berekend, dan wordt het kind gerekend als ware het een derde 
volwassene. 



[184] 'Het verband ontgaat me' 

Tot slot moet worden opgemerkt dat Neckermanns argumentatie nog 
begrijpelijker (en aanvaardbaarder) zou zijn als aan de argumentatie nog andere 
opmerkingen waren toegevoegd die het verhaal complementeren. Zo is het 
gewenst expliciet te vermelden dat in de meeste gevallen van kinderkorting het 
voordelige tarief voor drie volwassenen kan worden berekend, maar niet altijd. 
Dit zou namelijk verklaren waarom de mevrouw toch op situaties zou kunnen 
stuiten waarin zij met twee volwassenen en een kind meer moet betalen dan 
voor drie volwassenen. Neckermanns reactie is nu te beknopt om in de context 
begrijpelijk en aanvaardbaar te kunnen zijn: meer anticipaties op mogelijk 
onbegrip of op kritiek zouden de kracht van de argumentatie verhogen. Het is 
natuurlijk mogelijk dat Neckermann in zijn fax wel nadere opmerkingen heeft 
gemaakt die het verhaal compleet maken; Frits Bom heeft misschien alleen de 
problematische argumentatie uit de fax van Neckermann gelicht om in zijn 
televisieprogramma te gebruiken. 



Ontbrekende informatie: 
de rol van de co-tekst 

7.1 Inleiding 

Als de identificatie van de enkelvoudige argumentatie is afgerond, is de volgende 
stap in de pragmadialectische procedure voor het aanvullen van verzwegen 
argumenten vast te stellen hoe welbepaald de context is (Van Eemeren en 
Grootendorst 1992a: 66). Deze stap is nodig om te bepalen of voldoende 
informatieve aanvullingen kunnen worden geformuleerd. Als de context 
onbepaald is, dan kan dat niet en wordt aangeraden de strategie van de 
minimale completering te volgen (Van Eemeren en Grootendorst 1992a: 66). 
Dat een aparte strategie moet worden aangewend als er geen contextuele 
informatie voorhanden is, geeft al aan dat voor het aanvullen van (informatieve) 
verzwegen argumenten in principe informatie uit de context nodig is. 

In de voorbeelden van minder begrijpelijke verzwegen argumenten die in dit 
proefschrift worden onderzocht, is de context altijd welbepaald. Dat geldt 
natuurlijk voor de lezers van de teksten, als zij ten minste tot de beoogde lezers 
behoren: zij beschikken over de gehele tekst (en niet alleen over een geïsoleerde 
enkelvoudige argumentatie) en als het goed is ook over alle impliciet gebleven 
informatie die nodig is om het betoog te begrijpen. Ook voor de analysator van 
de voorbeelden is de context welbepaald: hij beschikt ook over de gehele tekst 
en misschien niet over precies dezelfde kennis als de beoogde lezers, maar 
omdat duidelijk is wie de beoogde lezers zijn, kan hij wel goed bepalen welke 
kenmerken deze lezers hebben en welke kennis zij in grote lijnen geacht 
kunnen worden te hebben. Dit betekent dat bij de analyse van de voorbeelden 
de strategie van de minimale completering niet aan de orde is: gezien de 
welbepaalde context moet het mogelijk zijn voldoende informatieve verzwegen 
argumenten aan te vullen. 

Er zijn echter gevallen waarin een tekort aan contextuele informatie de lezers 
en de analysator voor problemen kan stellen bij het vinden van het verzwegen 
argument, terwijl de context toch welbepaald is. Het is aan de schrijver te 
bepalen wat hij in zijn tekst expliciet moet vermelden en wat impliciet kan 
blijven en soms gaat daar iets mis: hij maakt de verkeerde inschatting en laat 
contextuele informatie impliciet die de lezers niet kennen en niet kunnen 
aanvullen, maar die ze wel nodig hebben om het verzwegen argument te 
kunnen achterhalen. In zo'n geval ontstaat een begrijpelijkheidsprobleem met 
het verzwegen argument: het is voor de lezers onmogelijk te bedenken wat het 
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verzwegen argument is. De oplossing van dit begrijpelijkheidsprobleem is dat 
in een verbeterde versie van de tekst het bewuste contextuele gegeven wel 
expliciet wordt vermeld. Daarvoor moet de analysator/herschrijver eerst 
achterhalen welk verzwegen argument de schrijver op het oog had en zich 
afvragen op welke contextuele informatie dat verzwegen argument berust. 
Vervolgens moet hij nagaan waarom de tekst de lezers niet in staat stelt dit 
verzwegen argument aan te vullen en welke herschrijving dat probleem kan 
oplossen. Het is met het oog op het herschrijven zinvol het begrip 'context' 
duidelijk te definiëren. 

Van Eemeren en Grootendorst (1992a: 64-68) besteden veel aandacht aan de 
rol van de context bij het aanvullen van verzwegen argumenten, maar geven 
geen erg precieze omschrijving van wat zij onder 'context' verstaan. In een 
voetnoot zeggen zij wel: 

Our use of the term context is in accord with the rhetorical tradition and includes 

the verbal as well as the situational context. The situational context may be 

determined by the circumstances in which the communication takes place and by 

the institutional framework of the speech event, that is a legal procedure in a 

court of law or a procedure of congressional decision-making. (Van Eemeren en 

Grootendorst 1992a: 64) 

Van Eemeren en Grootendorst verdelen 'context' onder in de verbale context 
en de situationele context. Contextuele informatie die niet tot de verbale 
context behoort, rekenen zij tot de situationele context. De situationele context 
wordt bepaald door de omstandigheden en het institutionele kader waarin de 
argumentatie plaatsvindt. Deze onderscheidingen worden ook hier gebruikt, 
maar met enige aanpassingen. Aangezien het bij de voorbeelden die in dit 
proefschrift worden geanalyseerd telkens om geschreven contexten gaat, gebruik 
ik in plaats van de term 'verbale context' de term 'co-tekst'. Contextuele 
informatie die niet in de co-tekst vermeld is, noem ik 'informatie uit de ruimere 
context'. Alle contextuele informatie - uit de co-tekst en uit de ruimere context 
- kan in mijn visie weer worden onderverdeeld in twee soorten informatie: 
algemene informatie en specifieke informatie. 

Onder algemene informatie valt alle kennis van de wereld, in brede zin. Het 
gaat om allerlei empirische, sociale, culturele en andere feiten in de trant van: 
'Wie het koud heeft, krijgt kippenvel', 'Het is onbeleefd om tijdens het eten in 
je neus te peuteren', 'De mark is de valuta van Duitsland', 'Nederlanders fietsen 
veel' enzovoort. Bij specifieke kennis kan het gaan om drie soorten kennis. Ten 
eerste kennis van het onderwerp: zo berust de uitspraak 'Monet maakte in de 
periode rond 1880 veel gebruik van de pointillage-techniek' op kennis van het 
onderwerp 'technieken van schilderen'. Ten tweede kan specifieke kennis van 
een situatie nodig zijn om argumentatie te begrijpen: de uitspraak 'President 
Clinton heeft maar tien keer seksueel contact met Monica Lewinsky gehad, 
waarbij zij onder andere op creatieve wijze een sigaar gebruikte' is bijvoorbeeld 
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gebaseerd op informatie over de seksuele affaire van de president van de 
Verenigde Staten, Bill Clinton, met de stagiaire Monica Lewinsky. Ten derde 
kan kennis van een institutie in argumentatie een rol spelen: 'Alleen studenten 
met een VWO-opleiding of een daaraan gelijkgestelde opleiding hebben toegang 
tot Nederlandse universiteiten' is een voorbeeld van een uitspraak op basis van 
informatie over de institutie 'Nederlandse universiteiten' en hun toelatingsbe
leid. 

Als het goed is, heeft de schrijver een juiste schatting gemaakt van de 
contextuele informatie die hij in de tekst impliciet kan laten en de informatie 
die voor de lezers expliciet moet zijn. Impliciet blijft de informatie die de lezers 
bekend is en die zij gemakkelijk zelf kunnen aanvullen; expliciet is de 
informatie waarvoor het tegendeel geldt. Als de inschattingen van de schrijver 
op dit punt juist zijn, dan hebben de lezers geen problemen met het formuleren 
van het verzwegen argument - ten minste niet voor wat betreft de benodigde 
contextuele informatie. Neemt de schrijver echter ten onrechte aan dat de lezers 
een verband tussen een argument en een standpunt met behulp van hun 
voorkennis zelf wel kunnen bedenken, dan ontstaat wel een begrijpelijkheids-
probleem met het verzwegen argument. Analytisch gezien bevindt dit 
begrijpelijkheidsprobleem zich op het niveau van stap 4 en 5 van de procedure 
voor het aanvullen van verzwegen argumenten (anders dan de voorbeelden in 
hoofdstuk 6, waar het begrijpelijkheidsprobleem al bij stap 1 ontstond). 
Identificatie van de correcte, bedoelde argumentatie is wel mogelijk (stap 1), 
evenals het vaststellen van de mate van welbepaaldheid van de context (stap 2) 
en het formuleren van kandidaten die de onderliggende redenering logisch geldig 
maken (stap 3), al houdt die stap misschien alleen in dat het logisch minimum 
kan worden geformuleerd. Het formuleren van voldoende informatieve 
kandidaten (stap 4) die ook tot de gebondenheden van de schrijver behoren 
(stap 5), levert echter problemen op, omdat de tekst onvoldoende informatie 
geeft. 

Als het in een analyse lijkt dat van zo'n begrijpelijkheidsprobleem met een 
verzwegen argument sprake is, moet de analysator (als hij niet de schrijver van 
de tekst is) zich realiseren dat hij zelf weliswaar een begrijpelijkheidsprobleem 
constateert, maar dat dit niet noodzakelijk hoeft te gelden voor de beoogde 
lezers. Er kan een discrepantie zijn tussen de kennis van de analysator en die 
van de lezers, die maakt dat de analysator impliciete verbanden niet begrijpt 
terwijl de lezers er geen enkele moeite mee hebben. Bij betogen over specialisti
sche onderwerpen die de analysator niet goed kent, is dat zelfs waarschijnlijk. 
De analysator moet daarom nagaan welke contextuele informatie precies 
ontbreekt en, voor hij tot een herschrijving besluit, bedenken hoe groot de kans 
is dat de beoogde lezers de informatie ook niet kennen. Alleen als hij 
veronderstelt dat ook zij met behulp van hun voorkennis niet in staat zullen 
zijn het verzwegen verband gemakkelijk aan te vullen, is een herschrijving van 
de argumentatie op zijn plaats. 

Het kan erg moeilijk zijn te achterhalen welke informatie nodig is om het 
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verzwegen argument te begrijpen, omdat de onduidelijkheid hierover juist de 
oorzaak is van het begrijpelijkheidsprobleem. De analysator kan in de meeste 
gevallen op zijn best een - zo goed mogelijk onderbouwde - hypothese 
opstellen over het verband dat de schrijver bedoeld kan hebben (en er zijn 
gevallen waarin zelfs dat niet mogelijk is). Als de analysator heeft bedacht welke 
informatie ontbreekt, kan hij daaruit afleiden wat in de tekst expliciet moet 
worden vermeld om het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument 
te voorkomen. In de herschrijving moet de bewuste informatie zodanig worden 
opgenomen dat het verzwegen argument wel gemakkelijk kan worden 
aangevuld. 

De informatie die voor een herschrijving nodig is, kan de analysator op 
verschillende plekken vinden. Soms staat de bewuste informatie wel elders in 
de tekst, in de co-tekst dus: de schrijver noemt een bepaald contextueel gegeven 
bijvoorbeeld wel in de inleiding, maar verzuimt het te herhalen verderop in de 
tekst bij een argumentatie die op dat gegeven berust. Hij verwacht dan 
misschien te veel van de geheugencapaciteit van zijn lezers of realiseert zich niet 
dat voor de begrijpelijkheid van het verzwegen argument informatie nodig is die 
(te) ver van de argumentatie verwijderd staat. Voorbeelden van minder 
begrijpelijke verzwegen argumenten die kunnen worden herschreven met 
behulp van informatie uit de co-tekst worden behandeld in hoofdstuk 7. In 
andere gevallen van begrijpelijkheidsproblemen met het verzwegen argument als 
gevolg van een tekort aan informatie kan de bewuste informatie ook niet 
worden gevonden in de co-tekst en moet een beroep worden gedaan op de 
ruimere context. Voorbeelden van minder begrijpelijke verzwegen argumenten 
waarbij dit het geval is, zullen aan de orde komen in hoofdstuk 8. 

7.2 Voorbeeld Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 

Een jurist onderzoekt voor een woningbouwvereniging de gevolgen van het 
zogenaamde Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) uit 1993. Dit besluit 
regelt onder meer dat woningbouwcorporaties onafhankelijk van de overheid 
hun beleid voeren. De jurist onderzoekt onder andere op welke manier het 
interne toezicht op woningbouwcorporaties in de BBSH is geregeld. In zijn 
rapport schrijft hij hierover het volgende: 

Voorbeeld BBSH 
De woningbouwcorporaties hebben tot 1 augustus 1994 de tijd om de 
bestuursstructuur aan te passen. Het BBSH stelt enige voorwaarden. In ieder 
geval zijn de corporaties verplicht een toezichthoudend orgaan in het leven 
te roepen. Dit orgaan moet de bevoegdheden gaan uitoefenen die aan haar 
in het BBSH worden toegekend. Een toezichthoudend orgaan wordt van 
belang geacht om een goede interne controle te kunnen uitoefenen. Er is 
hiervoor gesproken over het veranderen van het externe toezicht vooraf naar 
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extern toezicht achteraf. Het venterken van het intern toezicht hang hiermee 
nauw samen. Immers, het is van groot belang dat er een van het bestuur en 
directie onafhankelijk orgaan is dat toezicht houdt op de besluitvorming binnen 
de corporatie. 

Het BBSH noemt de volgende voorwaarden waaraan het toezichthou
dende orgaan moet voldoen. (...) 

De argumentatie is niet direct herkenbaar. Het standpunt staat in de tweede 
gecursiveerde zin, maar het verwijst door middel van 'hiermee' terug naar de 
eerste gecursiveerde zin. O m het standpunt weer te geven, moet informatie uit 
deze zinnen dan ook worden gecombineerd. Dit resulteert in de volgende 
analyse van de gecursiveerde argumentatie: 

STP Het versterken van het intern toezicht hangt nauw samen met het 
veranderen van extern toezicht vooraf naar extern toezicht achteraf. 

ARG Het is van groot belang dat er een van het bestuur en directie 
onafhankelijk orgaan is dat toezicht houdt op de besluitvorming 
binnen de corporatie. 

LM Als het van groot belang is dat er een van het bestuur en directie 
onafhankelijk orgaan is dat toezicht houdt op de besluitvorming 
binnen de corporatie, dan hangt het versterken van het intern 
toezicht nauw samen met het veranderen van extern toezicht vooraf 
naar extern toezicht achteraf. 

Het logisch minimum is onvoldoende informatief: het verklaart niet wat het 
standpunt en het argument met elkaar te maken hebben. Het is echter lastig tot 
een informatievere aanvulling van het verzwegen argument te komen: daarvoor 
moet eerst duidelijk zijn welk verband er is tussen het standpunt en het 
argument. In de argumentatie staan het externe toezicht en het interne toezicht 
centraal. Uit de argumentatie blijkt dat er een bepaalde samenhang is tussen 
veranderingen in het externe toezicht en veranderingen in het interne toezicht 
(namelijk versterking); die samenhang wordt gemotiveerd door wat er in het 
argument wordt gesteld. Het verband is alleen te begrijpen als de lezer bekend 
is met de precieze veranderingen waar het om gaat. De tekst is op dit punt 
echter nogal summier. Wel wordt gerefereerd aan eerder behandelde informatie, 
die misschien duidelijk maakt wat het verband tussen standpunt en argument 
is. 

Om welke informatie gaat het? In de tekst staat dat eerder is 'gesproken over 
het veranderen van extern toezicht vooraf naar extern toezicht achteraf'. Dat 
gebeurde in een eerdere paragraaf: daar heeft de schrijver besproken dat op 
grond van het BBSH het toezicht op woningcorporaties (uitgevoerd door 
gemeenten) niet meer vooraf gebeurt, maar achteraf: eerst moest men van 
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tevoren toestemming hebben om bijvoorbeeld woningen te bouwen, nu moet 
men zich achteraf kunnen verantwoorden. Deze feitelijke informatie moet de 
lezer paraat hebben om de argumentatie uit het voorbeeld te begrijpen. 

In het standpunt uit het voorbeeld wordt vervolgens gesteld dat de veran
dering in het externe toezicht nauw samenhangt met het versterken van het 
interne toezicht. Het argument zegt dat het belangrijk is dat er een onafhanke
lijk orgaan is dat toezicht houdt. Hieruit kan de conclusie worden getrokken 
dat de samenhang tussen het externe toezicht en het interne toezicht blijkbaar 
als volgt is: als het externe toezicht afneemt (toezicht achteraf), neemt het 
belang van goed intern toezicht toe; er moet immers tussentijds in de gaten 
worden gehouden of alles goed loopt. Als er geen goed intern toezicht zou zijn, 
komen problemen en fouten pas aan het licht als het te laat is. 

Deze boodschap moet de argumentatie overbrengen. Maar omdat de tekst 
niet expliciet is over de specifieke samenhang tussen extern en intern toezicht, 
levert de argumentatie begrijpelijkheidsproblemen op met het verzwegen 
argument. In een tweede versie van de tekst zou in ieder geval het verband 
tussen extern en intern toezicht beter uit de verf moeten komen, bijvoorbeeld 
door een expliciete mededeling hierover op te nemen. Een minimale verandering 
(de toevoeging is gecursiveerd) zou zijn: 

Herschri jving 1 BBSH 
De woningbouwcorporaties hebben tot 1 augustus 1994 de tijd om de 
bestuursstructuur aan te passen. De BBSH stelt enige voorwaarden. In ieder 
geval zijn de corporaties verplicht een toezichthoudend orgaan in het leven 
te roepen. Dit orgaan moet de bevoegdheden gaan uitoefenen die aan haar 
in het BBSH worden toegekend. Een toezichthoudend orgaan wordt van 
belang geacht om een goede interne controle te kunnen uitoefenen. Er is 
hiervoor gesproken over het veranderen van het externe toezicht vooraf naar 
extern toezicht achteraf. Het versterken van het interne toezicht hangt 
hiermee nauw samen: als het externe toezicht afneemt, wordt de noodzaak van 
goed intern toezicht groter. Immers, het is van groot belang dat er een van het 
bestuur en directie onafhankelijk orgaan is dat toezicht houdt op de 
besluitvorming binnen de corporatie. 

Het BBSH noemt de volgende voorwaarden waaraan het toezichthou
dende orgaan moet voldoen. (...) 

Deze aanpassing komt erop neer dat de relatie tussen het externe en interne toe
zicht nu expliciet in de vorm van een 'als-dan'-bewering in de tekst is opgeno
men. De argumentatiestructuur is daarmee uitgebreid. Er is een argument 
ingevoegd in de enkelvoudige argumentatie uit de oorspronkelijke tekst, zodat 
een onderschikking ontstaat: 

STP Het versterken van het intern toezicht hangt nauw samen met 
het veranderen van extern toezicht vooraf naar extern toezicht 
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achteraf. 

(ARG 1) Als het externe toezicht afneemt, wordt de noodzaak van goed 
intern toezicht groter. 

P O Als de noodzaak van goed intern toezicht groter wordt als het 
externe toezicht afneemt, dan hangt het versterken van het 
intern toezicht nauw samen met het veranderen van extern toe
zicht vooraf naar extern toezicht achteraf. 

ARG 1.1 Het is van groot belang dat er een van het bestuur en de 
directie onafhankelijk orgaan is dat toezicht houdt op de 
besluitvorming binnen de corporatie. 

P O Als het van groot belang is dat er een van het bestuur en de 
directie onafhankelijk orgaan is dat toezicht houdt op de 
besluitvorming binnen de corporatie, dan wordt de noodzaak 
van goed intern toezicht groter als het extern toezicht afneemt. 

Deze herschrijving levert geen begrijpelijkheidsproblemen op met het verzwegen 
argument. De argumentatie is nog begrijpelijker geworden door meteen ook 
tekortkomingen in de formuleringen van argument en standpunt te verhelpen. 
Zo bevatte de bewering die het standpunt is een aantal naamwoordconstructies 
('het versterken' en 'het veranderen'); van naamwoordconstructies is bekend dat 
ze leiden tot een hoger abstractieniveau van de tekst, werkwoordsconstructies 
zijn duidelijker (Snoeck Henkemans 1989: 53). Een aantal ervan is daarom 
vervangen door werkwoordconstructies. Daarnaast bevat de bewering die argu
ment 1.1 vormt een vage zinsnede, namelijk 'is van groot belang': dat grote 
belang wordt echter niet goed duidelijk. In een herschreven versie moeten ook 
deze tekortkomingen worden opgelost. 

Herschrijving 2 BBSH 
De woningbouwcorporaties hebben tot 1 augustus 1994 de tijd om de 
bestuursstructuur aan te passen. Het BBSH stelt enige voorwaarden. In ieder 
geval zijn de corporaties verplicht een toezichthoudend orgaan in het leven 
te roepen. Dit orgaan moet de bevoegdheden gaan uitoefenen die aan haar 
in het BBSH worden toegekend. Een toezichthoudend orgaan wordt van 
belang geacht om een goede interne controle te kunnen uitoefenen. Er is 
hiervoor gesproken over het feit dat op grond van het BBSH extern toezicht 
vooraf is veranderd in extern toezicht achteraf. Daarmee hangt nauw samen dat 
tegelijkertijd het interne toezicht wordt versterkt: als het externe toezicht 
afneemt, wordt de noodzaak van goed intern toezicht groter. Immers, het is van 
groot belang dat er een van het bestuur en directie onafhankelijk orgaan 
blijft dat ook tussentijds toezicht houdt op de besluitvorming binnen de 
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corporatie. 
Het BBSH noemt de volgende voorwaarden waaraan het toezichthou

dende orgaan moet voldoen. (...) 

In de tweede herschrijving zijn ook de naamwoordconstructies die in de 
oorspronkelijke tekst voorkwamen, herschreven (de eerste en de tweede gecur
siveerde zin). De ontbrekende informatie is expliciet opgenomen (in het tweede 
deel van de tweede gecursiveerde zin). Ten slotte is in het laatste argument 'is' 
veranderd in 'blijft', om goed aan te geven dat het interne toezicht in de plaats 
moet komen van het 'oude' externe toezicht. Verder is nog de bepaling 'ook 
tussentijds' toegevoegd, om het interne toezicht duidelijker te contrasteren met 
extern toezicht achteraf. De wat vage uitdrukking 'is van groot belang' in het 
argument hoeft nu niet te worden gewijzigd, omdat het grote belang uit de 
toegevoegde informatie voldoende naar voren komt. 

7.3 Voorbeeld Bijzondere Studiepunten 

Een student Sociologie ontvangt de volgende brief van de Examencommissie van 
zijn faculteit: 

Voorbeeld Bijzondere Studiepunten 

Amsterdam, 28 september 1996 

Geachte student, 

De Examencommissie Sociologie heeft besloten u één bijzonder studiepunt 
toe te kennen op grond van uw redacteurschap van het facultaire nieuwsblad 
in het studiejaar 1994/1995. 

Met ingang van 1 september 1995 is het toekennen van bijzondere studiepunten 
op basis van activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. Om deze reden krijgt u 
één studiepunt en niet de door u aangevraagde twee studiepunten. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel 
succes met het afronden van de studie. 

Hoogachtend, 

Mw. dr H. Koly 
Voorzitter Examencommissie 

Is deze brief begrijpelijk? De brief bevat naast een feitelijke mededeling over de 
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toegekende studiepunten ook argumentatie (gecursiveerd). Deze argumentatie 
kan als volgt worden geanalyseerd: 

STP U krijgt één studiepunt en niet de door u aangevraagde twee 
studiepunten. 

ARG Met ingang van september 1995 is het toekennen van bijzondere 
studiepunten op basis van activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. 

LM Als met ingang van september 1995 het toekennen van bijzondere 
studiepunten op basis van activiteiten binnen de faculteit is afgeschaft, 
dan krijgt u één studiepunt en niet de door u aangevraagde twee 
studiepunten. 

Het standpunt geeft aan dat de Examencommissie maar gedeeltelijk aan het 
verzoek van de student kan voldoen: de student krijgt maar één studiepunt 
toegekend, niet de twee waarom hij had gevraagd. O p grond van de tekst als 
geheel mag worden aangenomen dat 'studiepunt' staat voor 'bijzondere 
studiepunt'. Het argument moet aannemelijk maken waarom de student maar 
één bijzondere studiepunt krijgt. In het argument staat echter dat de bijzondere 
studiepunten met ingang van een bepaalde datum zijn afgeschaft. Er zou op 
grond van dit argument kunnen worden geconcludeerd dat de student helemaal 
geen studiepunten krijgt toegekend en niet dat hij één studiepunt krijgt in plaats 
van twee. Dit is althans een voor de hand liggende gedachtegang. De inhoud 
van het standpunt en die van het argument lijken dus niet met elkaar te rijmen; 
daarom is het verband tussen het standpunt en het argument moeilijk aan te 
geven. 

Om de tekst uit het voorbeeld te begrijpen, is specifieke kennis vereist. Zo 
moet de lezer bekend zijn wat bijzondere studiepunten zijn: uit de tekst kan 
worden afgeleid dat dit studiepunten zijn die worden toegekend voor bepaalde 
activiteiten van studenten binnen een faculteit. Verder moet de lezer enig begrip 
hebben van de rol en de bevoegdheden van een examencommissie. Maar zelfs 
met deze kennis is het niet goed mogelijk te achterhalen wat het verband tussen 
het standpunt en het argument is. 

Een aantal gegevens uit de co-tekst geeft aanwijzingen voor de interpretatie. 
Van belang is onder meer dat de brief is geschreven in het najaar van 1996, 
zoals bovenaan staat vermeld. Verder is van belang dat de toegekende bijzondere 
studiepunt betrekking heeft op het redacteurschap van de student in het jaar 
1994/1995, zoals in het begin van de brief is vermeld. De brief is in 1996 
geschreven, de student heeft één studiepunt gekregen voor zijn redacteurschap 
in 1994/1995, maar hij had er twee aangevraagd. Hij krijgt het tweede 
aangevraagde studiepunt niet en dat heeft als reden dat bijzondere studiepunten 
per 1 september 1995 afgeschaft zijn. Dit roept de vraag op waarop de tweede 
aangevraagde studiepunt precies betrekking had. 
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De argumentatie van de examencommissie kan alleen maar ergens op slaan 
als de tweede studiepunt betrekking heeft op activiteiten van de student in het 
studiejaar 1995/1996. De student is blijkbaar twee jaar lang redacteur van het 
facultaire nieuwsblad geweest, in 1994/1995 en in 1995/1996, en daarom heeft 
hij twee bijzondere studiepunten aangevraagd. Hij krijgt echter maar één jaar 
redacteurschap gehonoreerd, omdat de regeling in het tweede jaar niet meer be
stond. In de tekst wordt echter nergens expliciet vermeld dat de tweede 
studiepunt betrekking had op het redacteurschap van de student in het jaar 
1995/1996. O m de argumentatie te begrijpen, moet de lezer dit vooraf al weten 
of zelf uit de tekst afleiden. De direct aangesproken lezer, de student, weet zelf 
natuurlijk dat hij bijzondere studiepunten heeft aangevraagd en waarvoor 
precies. Hij zal daarom misschien geen begrijpelijkheidsprobleem ondervinden, 
maar toch is denkbaar dat ook hij niet helemaal begrijpt hoe het verhaal precies 
in elkaar steekt. 

Alle andere lezers dan de aangesproken student kunnen hooguit op basis van 
een analyse van de tekst en hypothesen over de bedoelde betekenis tot een 
interpretatie komen. Hoewel de brief niet rechtstreeks aan deze lezers is gericht, 
is het in deze context toch een probleem dat hooguit de student de brief 
begrijpt. Deze brief heeft een officiële status: het is een besluit van een 
Examencommissie. De brief heeft dus een groter beoogd bereik dan de student 
alleen. Officiële besluiten moeten ook begrijpelijk zijn voor lezers aan wie het 
besluit niet direct is gericht (in dit geval bijvoorbeeld voor universitaire 
medewerkers die met beslissingen van de examencommissie te maken hebben): 
ze mogen dus niet strikt persoonsgebonden zijn. Bovendien moeten officiële 
besluiten ook in de toekomst nog begrijpelijk zijn (in dit geval bijvoorbeeld 
tegen de tijd dat de student gaat afstuderen): ze mogen dus ook niet te veel 
tijdgebonden zijn. 

De brief van het voorbeeld is te persoons- en te tijdgebonden. Het effect 
hiervan is dat de argumentatie, zeker voor de niet direct beoogde lezers, 
begrijpelijkheidsproblemen oplevert met het verzwegen argument. Daarom is 
het wenselijk de brief zo te herschrijven dat wordt voorkomen dat er een 
begrijpelijkheidsprobleem ontstaat met het verzwegen argument. Aangezien het 
begrijpelijkheidsprobleem veroorzaakt wordt doordat in de argumentatie te 
onduidelijk is wat het verband is tussen de afwijzing van het verzoek om een 
tweede studiepunt en de afschaffing van de regeling voor bijzondere studiepun
ten, moet in de herschrijving dit verband duidelijker worden gepresenteerd. Dit 
kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld: 

Herschrijving 1 Bijzondere Studiepunten 

Amsterdam, 28 september 1996 

Geachte student, 
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De Examencommissie Sociologie heeft besloten u één bijzondere studiepunt 
toe te kennen op grond van uw redacteurschap van het facultaire nieuwsblad 
in het studiejaar 1994/1995. 

Met ingang van september 1995 is het toekennen van bijzondere studiepun
ten op basis van activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. Om deze reden 
krijgt u geen studiepunt toegekend voor uw redacteurschap in het studiejaar 
1995/1996, hoewel u dit wel heeft. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel 
succes met het afronden van de studie. 

Hoogachtend, 

Mw. dr H. Koly 
Voorzitter Examencommissie 

In herschrijving 1 is het standpunt uit de oorspronkelijke tekst vervangen door 
een bewering met een iets andere inhoud (gecursiveerd): het standpunt geeft nu 
expliciet aan waarvoor precies de tweede studiepunt was aangevraagd. Daardoor 
is beter te zien hoe standpunt en argument met elkaar verband houden. 

Een andere mogelijkheid tot herschrijving is de brief te beginnen met een 
korte weergave van het verzoek van de student waarop wordt gereageerd. In de 
oorspronkelijke brief wordt met de deur in huis gevallen, maar voor de lezers 
is de brief (ook later nog) gemakkelijker te begrijpen als deze begint met een 
stukje tekst dat in herinnering roept wat het onderwerp en wat de aanleiding 
voor de brief is. Als in de herschrijving een dergelijke introductie wordt 
opgenomen, levert de argumentatie uit het voorbeeld ook geen begrijpelijk-
heidsprobleem meer op: 

Herschrijving 2 Bijzondere Studiepunten 

Amsterdam, 28 september 1996 

Geachte student, 

In uw brief van 7 september jongstleden verzocht u om toekenning van twee 
bijzondere studiepunten op grond van uw redacteurschap van het facultaire 
nieuwsblad in 1994/1995 en in 1995/1996. 

De Examencommissie Sociologie heeft besloten u één studiepunt toe te 
kennen voor uw redacteurschap in het studiejaar 1994/1995. Met ingang van 
september 1995 is het toekennen van bijzondere studiepunten op basis van 
activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. O m deze reden krijgt u één 
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studiepunt en niet de door u aangevraagde twee studiepunten. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel 
succes met het afronden van de studie. 

Hoogachtend, 

Mw. dr H . Koly 
Voorzitter Examencommissie 

Aan herschrijving 2 moet misschien de voorkeur worden gegeven, omdat deze 
herschrijving beter aan de algemene normen voor teksten voldoet dan 
herschrijving 1: de tekst heeft een passende inleiding. Maar in beide herschrij
vingen is in ieder geval voldoende informatie opgenomen om het verzwegen 
argument zonder problemen te kunnen toevoegen, zoals blijkt uit de analyse (de 
analyse van herschrijving 2 is wel iets complexer, omdat informatie uit de tekst 
moet worden gecombineerd om het standpunt te kunnen reconstrueren): 

Herschrijving 1 

STP U krijgt geen (bijzondere) studiepunt toegekend voor uw redacteur
schap in het studiejaar 1995/1996. 

ARG Met ingang van september 1995 is het toekennen van bijzondere 
studiepunten op basis van activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. 

P O Als je iets aanvraagt terwijl de regeling ervoor al is afgeschaft, dan 
krijg je het aangevraagde niet. 

Herschrijving 2 

STP U krijgt één bijzondere studiepunt toegekend (voor uw redac
teurschap in 1994/1995), maar niet de door u aangevraagde tweede 
studiepunt (voor uw redacteurschap in 1995/1996). 

ARG Met ingang van september 1995 is het toekennen van bijzondere 
studiepunten op basis van activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. 

P O Als je iets aanvraagt terwijl de regeling ervoor is afgeschaft, dan krijg 

je het aangevraagde niet. 
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7A Voorbeeld Heffingsgrondslag 

Een studente Econometrie schrijft een scriptie over de AOW-problematiek in 
Nederland: de AOW, de oudedagsvoorziening, wordt te duur en dus beraadt de 
Nederlandse overheid zich op oplossingen. De studente bespreekt in haar 
scriptie mogelijke oplossingen en geeft een overzicht van pro's en contra's. Eén 
van de voorgestelde oplossingen is de zogenoemde heffingsgrondslag te verbre
den, wat inhoudt dat er ook AOW-premie wordt geheven over het inkomen 
van ouderen, terwijl ouderen in de huidige regeling zijn uitgezonderd van 
premiebetaling. Eerst wordt in de tekst een korte uitleg gegeven van de inhoud 
van deze maatregel. Dan volgt de onderstaande argumentatie: 

Voorbeeld Heffingsgrondslag 
Een argument voor deze oplossing betreft bet feit dat zowel over de premies voor 
de aanvullende pensioenen die worden betaald in de periode voor de pen
sioengerechtigde leeftijd als over het uitgekeerde pensioen geen AOW-premie is 
verschuldigd. Hierdoor draagt dit 'uitgestelde' inkomensbestanddeel niet bij aan 
financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

Een tweede argument voor (...) 

Is het voor de lezers mogelijk deze argumentatie te begrijpen? De argumentatie 
kan als volgt worden geanalyseerd (vanwege de verwijzing 'dit' moet het stand
punt in de laatste zin enigszins anders worden geformuleerd): 

STP Een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestanddeel draagt niet bij aan de 
financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

ARG Zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die worden 
betaald in de periode voor de pensioengerechtigde leeftijd als over het 
uitgekeerde pensioen is geen AOW-premie verschuldigd. 

LM Als zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde leeftijd als 
over het uitgekeerde pensioen geen AOW-premie is verschuldigd, dan 
draagt dit 'uitgestelde' inkomensbestanddeel niet bij aan de financie
ring van de AOW als collectieve voorziening. 

Het is duidelijk dat er voor het begrijpen van deze argumentatie specifieke 
kennis is vereist van de AOW en van allerlei begrippen en regelingen die in dit 
verband relevant zijn. De kennis is vooral noodzakelijk om de propositionele 
inhoud van de beweringen die argument en standpunt vormen te begrijpen. Ver
der is het argument in de tekst gepresenteerd in een tangconstructie ('Zowel 
over .... als ... is ... verschuldigd'), wat niet bijdraagt aan de begrijpelijkheid 
(Snoeck Henkemans, 1989: 52). Deze beide aspecten kunnen op zichzelf tot 
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begrijpelijkheidsproblemen leiden. 
De genoemde begrijpelijkheidsproblemen met de inhoud van argument en 

standpunt staan echter los van het begrijpelijkheidsprobleem waarom het hier 
gaat, namelijk dat niet kan worden aangegeven hoe het argument tot het stand
punt leidt: op welk verband berust de argumentatie? Zelfs voor degenen die be
schikken over de nodige kennis van zaken zal dit niet direct duidelijk zijn. 
Hierbij komt als extra complicatie dat in het argument staat 'Een argument 
voor deze oplossing is ...'. Deze zinsnede koppelt de argumentatie aan een eer
dere tekstpassage: de argumentatie uit het voorbeeld is een argument voor de 
oplossing die eerder in de tekst is genoemd. Hieruit volgt dat die oplossing het 
hoofdstandpunt van de argumentatie vormt: de schrijver geeft de argumentatie 
van voorstanders van de oplossing weer. Het is voor het begrip van de tekst es
sentieel dat de lezer deze connectie ziet. Het hoofdstandpunt hoort dan ook in 
de argumentatiestructuur te worden opgenomen (daarbij is enige reconstructie 
nodig, namelijk om de oplossing in de vorm van een standpunt te formuleren). 
De toevoeging van een standpunt betekent ook dat een tweede logisch 
minimum moet worden geformuleerd: 

STP' Het is een goede oplossing voor de AOW-problematiek om de 
heffingsgrondslag te verbreden (wat wil zeggen dat ook ouderen 
AOW-premie moeten betalen terwijl ze nu daarvan zijn 
uitgezonderd). 

ARG 1 Een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestanddeel draagt niet bij 
aan de financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

LM Als een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestanddeel niet bijdraagt 
aan de financiering van de AOW als collectieve voorziening, 
dan is het een goede oplossing voor de AOW-problematiek om 
de heffingsgrondslag te verbreden (wat wil zeggen dat ook 
ouderen AOW-premie moeten betalen terwijl ze nu daarvan 
zijn uitgezonderd). 

A R G 1.1. Zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde 
leeftijd, als over het uitgekeerde pensioen is geen AOW-premie 
verschuldigd. 

LM Als zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde leef
tijd als over het uitgekeerde pensioen geen AOW-premie is ver
schuldigd, dan draagt dit 'uitgestelde' inkomensbestanddeel niet 
bij aan de financiering van de AOW als collectieve voorziening. 
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Deze analyse laat zien dat niet alleen het verzwegen argument bij argument 1.1 
en 1 problemen kan opleveren; ook het verzwegen argument bij het standpunt 
en argument 1 is niet gemakkelijk te begrijpen. Het is een nogal complexe 
uitspraak die niet direct duidelijk maakt waarom verbreding van de heffings
grondslag nu precies een goede oplossing is. De begrijpelijkheidsproblemen met 
de twee verzwegen argumenten geven aanleiding te bekijken hoe de tekst kan 
worden verbeterd. O m in dit geval tot een goede tweede versie van de tekst te 
kunnen komen, moet niet alleen naar de voorafgaande tekst worden gekeken. 
Ook het vervolg van de tekst is relevant. Hieronder volgt de paragraaf over de 
bewuste oplossing in zijn geheel (het voorbeeld staat in de eerste alinea): 

Tekst Voorbeeld Heffingsgrondslag 
Een argument voor deze oplossing betreft het feit dat zowel over de premies 
voor de aanvullende pensioenen die worden betaald in de periode voor de 
pensioengerechtigde leeftijd als over het uitgekeerde pensioen geen AOW-
premie is verschuldigd. Hierdoor draagt dit 'uitgestelde' inkomensbestand
deel niet bij aan financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

Een tweede argument voor verbreding van de heffingsgrondslag is het feit 
dat deze maatregel voordelig is voor de premiedruk voor mensen jonger dan 
65 jaar, hetgeen positieve gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid. 

Een belangrijk argument tegen dit alternatief is het feit dat 65-plussers, 
na 50 jaar premieplichtig zijn geweest, over hun vaak bescheiden aanvullende 
pensioen vrij snel een hoog marginaal tarief moeten betalen. Bovendien 
moeten de mensen die gezorgd hebben voor een aanvullend pensioen wel 
premie betalen, terwijl mensen met alleen een AOW-uitkering niet getroffen 
worden door de premieheffing als gevolg van de netto-netto-koppeling. 

Een ander tegenargument betreft de manier waarop het AOW-pensioen 
wordt opgebouwd. Het recht op AOW wordt opgebouwd in 50 jaar, met 
twee procent per jaar. Deze opbouw gaat in op het 15e levensjaar en loopt 
door tot de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Indien een oudere 
gekort wordt op grond van onvoldoende verzekerde jaren, zou bij 
premieheffing na het 65e levensjaar een merkwaardige situatie ontstaan. Een 
AOW-ontvanger is dan namelijk wel premieplichtig, terwijl een verdere 
opbouw van het pensioen niet meer mogelijk is. 

De argumentatie in deze tekst bestaat uit twee argumenten voor de oplossing 
en vervolgens twee argumenten tegen de oplossing. In de tekst is deze structuur 
op zichzelf goed aangegeven door middel van de alinea-indeling en structure
rende formuleringen als 'een ander tegenargument is'. Voor de begrijpelijkheid 
van de argumentatie is echter belangrijk dat de lezers bij ieder argument goed 
kunnen zien waarom dat bewuste argument nu precies pro of contra de oplos
sing pleit: de lezer moet dus telkens weten wat de verzwegen argumenten zijn. 
De pro- en contra-argumentatie kan in zijn geheel als volgt worden geanaly
seerd: 
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(STP 1) Het is een goede oplossing voor de AOW-problematiek om de 
heffingsgrondslag te verbreden (wat wil zeggen dat ook ouderen 
AOW-premie moeten betalen terwijl ze nu daarvan zijn uit
gezonderd) . 

A R G 1 Een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestanddeel draagt niet bij 
aan de financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

LM, Als een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestanddeel niet bijdraagt 
aan de financiering van de AOW als collectieve voorziening, 
dan is het een goede oplossing voor de AOW-problematiek om 
de heffingsgrondslag te verbreden (wat wil zeggen dat ook 
ouderen AOW-premie moeten betalen terwijl ze nu daarvan 
zijn uitgezonderd). 

A R G 1.1. Zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde 
leeftijd, als over het uitgekeerde pensioen, is geen AOW-premie 
verschuldigd. 

LM2 Als zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde leef
tijd als over het uitgekeerde pensioen geen AOW-premie is ver
schuldigd, dan draagt dit 'uitgestelde' inkomensbestanddeel niet 
bij aan de financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

ARG 2 De maatregel kan een positief effect hebben op de werkgelegen

heid. 

A R G 2.1 De maatregel is voordelig voor de premiedruk voor mensen 
jonger dan 65 jaar. 

LM3 Als de maatregel voordelig is voor de premiedruk voor mensen 
jonger dan 65 jaar, dan kan de maatregel een positief effect 
hebben op de werkgelegenheid. 

(STP 2) Het is geen goede oplossing voor de AOW-problematiek om de 
heffingsgrondslag te verbreden (wat wil zeggen dat ook ouderen 
AOW-premie moeten betalen terwijl ze nu daarvan zijn 
uitgezonderd). 

ARG la Mensen boven de 65 moeten, na 50 jaar premieplichtig te zijn 
geweest, vrij snel het hoge marginale tarief betalen over hun 
aanvullend pensioen. 



7 • Ontbrekende informatie: de rol van de co-tekst [201] 

ARG l b Dit aanvullend pensioen is vaak bescheiden. 

LM4 Als het aanvullend pensioen vaak bescheiden is en mensen 
boven de 65, na 50 jaar premieplichtig te zijn geweest, vrij snel 
het hoge marginale tarief moeten betalen over hun aanvullend 
pensioen, dan is het geen goede oplossing voor de AOW-
problematiek om de heffingsgrondslag te verbreden (wat wil 
zeggen dat ook ouderen AOW-premie moeten betalen terwijl 
ze nu daarvan zijn uitgezonderd). 

ARG 2 Er kan (indien een oudere wordt gekort op grond van onvol
doende verzekerde jaren) een merkwaardige situatie ontstaan. 

ARG 2.1 De AOW-ontvanger is wel premieplichtig, maar kan verder 
geen pensioen meer opbouwen. 

LM5 Als de AOW-ontvanger wel premieplichtig is, maar verder geen 
pensioen meer kan opbouwen, dan is dit een merkwaardige 
situatie. 

Zoals gezegd, leveren de eerste twee verzwegen argumenten (bij LM, en LM,) 
begrijpelijkheidsproblemen op. Hoe zit dat met de andere verzwegen argumen
ten: kunnen deze worden geformuleerd? 

Voor wie enige kennis heeft van de werking van de arbeidsmarkt, is het 
verzwegen argument bij LM3 geen problematisch verband: het is algemeen 
bekend dat een lagere premiedruk bijdraagt aan vergroting van de werkgele
genheid. Als werkgevers minder premie hoeven te betalen, kunnen zij meer 
mensen in dienst nemen. Dit verzwegen argument kan dus zonder problemen 
impliciet blijven, zeker voor de bedoelde lezers van de scriptie, die economisch 
geschoold zijn. 

Het verzwegen argument bij LM4 is minder eenvoudig te begrijpen: het be
rust op een wat minder concreet verband. Het lijkt hier te gaan om de vraag of 
de bewuste oplossing 'eerlijk' of 'rechtvaardig' is. Dit kan worden opgemaakt 
uit de inhoud en formulering van de beweringen: de pensioenen zijn vaak 'be
scheiden' en ouderen moeten 'vrij snel een hoog ... tarief' moeten betalen, 'na 
50 jaar premieplichtig te zijn geweest'. De schrijver lijkt hiermee aan te geven 
dat de oplossing in bepaalde opzichten niet rechtvaardig is. Het zou wel bijdra
gen aan de begrijpelijkheid als het aspect van rechtvaardigheid ook expliciet in 
de tekst werd genoemd. 

Ten slotte het verzwegen argument bij LM5. Dit levert weinig begrijpelijk
heidsproblemen op, omdat het berust op het algemeen aanvaarde verband dat 
'merkwaardige' situaties onwenselijk zijn. Waarom de situatie precies merk
waardig is, kan niet iedere lezer misschien navertellen, maar dit eventuele begrij-
pelijkheidsprobleem heeft betrekking op de inhoud van het argument, niet op 
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de inhoud van het verzwegen argument. 
De analyse levert, schematisch weergegeven, het volgende beeld op van de 

discussie. Bij ARG 1 staat een vraagteken, omdat hier vanwege de minder begrij
pelijke verzwegen argumenten onduidelijk is wat nu precies het argument is: 

Voor verbreding van de heffingsgrondslag pleit: 
ARG 1 ?; 
ARG 2 dat het bijdraagt aan de werkgelegenheid. 

Tegen verbreding van de heffingsgrondslag pleit: 
ARG 3 dat het in bepaalde opzichten onrechtvaardig is; 
ARG 4 dat er merkwaardige situaties kunnen ontstaan. 

Kan met behulp van de analyse van de relevante tekst als geheel nu wel worden 
achterhaald wat de verzwegen argumenten zijn in het voorbeeld? LM, en LM, 
zijn respectievelijk: 

LM, Als een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestanddeel niet bijdraagt aan de 
financiering van de AOW als collectieve voorziening, dan is het een 
goede oplossing voor de AOW-problematiek om de heffingsgrondslag 
te verbreden (wat wil zeggen dat ook ouderen AOW-premie moeten 
betalen terwijl ze nu daarvan zijn uitgezonderd). 

LM2 Als zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde leeftijd als 
over het uitgekeerde pensioen geen AOW-premie is verschuldigd, dan 
draagt dit 'uitgestelde' inkomensbestanddeel niet bij aan de financie
ring van de AOW als collectieve voorziening. 

Het tweede logisch minimum geeft aan dat er om een bepaalde reden sprake is 
van een 'uitgesteld' inkomensbestanddeel dat niet bijdraagt aan de AOW. Het 
verzwegen argument kan hier problematisch zijn voor de lezers, omdat zij 
moeten begrijpen dat een bepaald deel van het inkomen niet met AOW-premie 
wordt belast (en daarmee niet bijdraagt aan de financiering van de AOW), maar 
dat dit deel later wel als pensioen wordt uitgekeerd (vandaar 'uitgesteld'). 

Vooral de inhoud van het eerste verzwegen argument is voor het begrip van 
de tekst van belang, omdat hieruit de samenhang met het hoofdstandpunt over 
de juistheid van de oplossing moet blijken: de tekst draait om dit punt. LM, 
stelt dat het gegeven van het uitgestelde inkomensbestanddeel een argument is 
voor de oplossing de heffingsgrondslag te verbreden. Het is met name dit 
verband dat niet duidelijk is. 

Als de rest van het betoog in ogenschouw wordt genomen, komt naar voren 
dat de argumentatie telkens op een van de volgende twee aspecten is gebaseerd. 
In argument 2 en 4 gaat het om praktische effecten die al dan niet gewenst zijn 
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(meer werkgelegenheid, merkwaardige situaties die ontstaan); in argument 3 gaat 
het erom of een effect rechtvaardig is ('vrij snel een hoog tarief moeten betalen 
over een bescheiden aanvullend pensioen ... '). Heeft het niet-begrijpelijke 
verzwegen argument ook betrekking op een van beide dingen? 

Als de argumentatie uit het voorbeeld om bepaalde gewenste of ongewenste 
praktische effecten gaat, dan is in het geheel niet duidelijk wat deze zouden zijn. 
Het is echter wel goed mogelijk dat deze argumentatie ook over het rechtvaar
digheidsaspect gaat: misschien is bedoeld dat de oplossing rechtvaardiger is, 
omdat als gevolg van de maatregel wel een deel van het inkomen zal bijdragen 
aan de AOW. Dit laatste staat niet expliciet in de tekst, maar het ligt wel voor 
de hand om aan te nemen dat het in de argumentatie daarom gaat. Daarbij is 
het impliciete gegeven relevant dat in Nederland iedereen van zijn inkomen 
AOW-premie hoort te betalen. Uitgaande van deze laatste interpretatie, kan het 
overzichtje van de argumentatie compleet worden gemaakt (bij 1 kan iets 
worden ingevuld): 

Voor verbreding van de heffingsgrondslag pleit: 
ARG 1 dat het om bepaalde redenen rechtvaardig is; 
ARG 2 dat het bijdraagt aan de werkgelegenheid. 

Tegen verbreding van de heffingsgrondslag pleit: 
ARG 3 dat het in bepaalde opzichten onrechtvaardig is; 
ARG 4 dat er merkwaardige situaties kunnen ontstaan. 

De uitgebreide analyse van de argumentatie uit het voorbeeld en de rest van de 
tekst levert voldoende materiaal op om tot een tweede versie van de tekst te 
komen. Ik beperk me tot de argumentatie uit het voorbeeld (de toegevoegde 
nieuwe informatie is gecursiveerd):142 

Herschrijving Heffingsgrondslag 
Voor verbreding van de heffingsgrondslag pleit dat het in bepaalde opzichten 
als rechtvaardiger kan worden beschouwd. Er hoeft thans geen AOW-premie 
te worden betaald over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde leeftijd en ook 
niet over het uitgekeerde pensioen. O p deze manier kan worden gezegd dat 
er sprake is van een 'uitgesteld' inkomensbestanddeel. Dit inkomensbestand
deel draagt dan ook niet bij aan de financiering van de AOW als collectieve 
voorziening, terwijl alle burgers over een deel van hun inkomen AOW-premie 
horen te betalen. 

In deze tweede versie is expliciet gemaakt dat het argument over een rechtvaar
digheidsaspect gaat (eerste toevoeging) en waarom (tweede toevoeging). Dat het 
verbreden van de heffingsgrondslag rechtvaardiger is, wordt direct aan het begin 
van de eerste zin genoemd om de samenhang met het hoofdstandpunt goed aan 
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te geven. Aan de laatste zin, die in de oorspronkelijke tekst aanvankelijk het 
standpunt vormde, is toegevoegd dat alle burgers eigenlijk met hun inkomen 
horen bij te dragen aan de AOW. Deze toevoeging, die een tegenstelling 
aangeeft met de situatie die in het argument wordt beschreven, maakt duidelijk 
aan welk algemeen principe wordt gerefereerd. Daarnaast zijn er in de 
herschrijving ook wijzigingen aangebracht in de formuleringen. Zo begint de 
tekstpassage nu met een expliciete aanduiding van het standpunt: ook dit maakt 
het eenvoudiger de samenhang met het argument te zien. De tweede zin, die in 
de oorspronkelijke tekst het argument vormde, is in de herschreven versie 
anders geformuleerd: de tangconstructie is verwijderd. Het feit dat er sprake is 
van een uitgesteld inkomensbestanddeel wordt nu, om de argumentatie niet 
onnodig complex te presenteren, in een aparte zin genoemd. In de herschreven 
versie kunnen de verzwegen argumenten zonder veel moeite worden toege
voegd: 

STP 1' Het is een goede oplossing voor de AOW-problematiek om 
de heffingsgrondslag te verbreden (wat wil zeggen dat ook 
ouderen AOW-premie betalen terwijl ze nu daarvan zijn 
uitgezonderd). 

ARG 1 Dat is in bepaalde opzichten rechtvaardiger. 

P O Als iets rechtvaardiger is, dan is het goed. 

ARG 1.1a Een bepaald inkomensbestanddeel draagt nu niet bij aan de 

financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

A R G 1.1b Alle burgers horen over een deel van hun inkomen AOW-
premie te betalen. 

LM, Als een bepaald inkomensbestanddeel nu niet bijdraagt aan 
de financiering van de AOW als collectieve voorziening en 
alle burgers horen over een deel van hun inkomen AOW-
premie te betalen, dan is het rechtvaardiger te zorgen dat 
dat inkomensbestanddeel wel bijdraagt (c.q. de heffings
grondslag te verbreden). 

ARG l . l a . l Er is sprake van een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestand

deel. 

ARG 1.1 a. 1.1 Zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde 
leeftijd, als over het uitgekeerde pensioen, is geen AOW-
premie verschuldigd. 
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LM2 Als zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen 
die worden betaald in de periode voor de pensioengerech
tigde leeftijd als over het uitgekeerde pensioen geen AOW-
premie is verschuldigd, dan is er sprake van een 'uitgesteld' 
inkomensbestanddeel. 

7.5 Voorbeeld Efficiënte Markt 

Een student Economie schrijft een scriptie over de werking van aandelenbeur-
zen. De scriptie heeft de volgende titel: Marktefficiëntie. Werken aandelenbeurzen 
efficiënt? De scriptie begint met de volgende inleiding: 

Tekst Voorbeeld Efficiënte Markt 
De aandelenbeurzen worden ieder jaar steeds omvangrijker. Steeds meer 
bedrijven maken een gang naar de beurs. Indien een emissie van aandelen is 
gelukt, worden de aandelen vrijelijk verhandelbaar. Een belangrijk aspect 
hierbij is de vraag hoe de prijs van aandelen tot stand komt. Deze vraag zal 
een aanknopingspunt worden voor deze scriptie. 

De prijs van een aandeel na emissie wordt bepaald door de "markt". Deze 
markt bestaat uit handelaren die dit aandeel kopen of verkopen. De informa
tie die beschikbaar wordt gesteld, zal de hoofdreden zijn voor handelaren dit 
aandeel wel of niet te kopen, al naar gelang de verschillende interpretaties van 
deze informatie. De prijs van een aandeel reflecteert dus indirect de beschikbare 
informatie die vrijkomt over dit aandeel. 

Als een markt de informatie goed in de prijs van het aandeel reflecteert, 
spreekt men over een efficiënte markt. Indien een markt efficiënt is, moet 
er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Deze voorwaarden zijn van 
theoretische aard en stroken vaak niet met de werkelijkheid. Daarom zal deze 
scriptie een oordeel geven of aandelenbeurzen efficiënt genoemd kunnen worden 
en welke instrumenten gehanteerd moeten worden om zo'n efficiënte markt te 
toetsen. 

O m een oordeel te kunnen vellen, wordt eerst aangegeven wat een 
efficiënte markt precies inhoudt en hoe de historische ontwikkelingen liggen. 
Daarna wordt ingegaan op een aantal theorieën die risico koppelen aan 
efficiëntie. Vervolgens wordt besproken welke gradaties er in efficiëntie zijn. 
Uiteindelijk wordt een oordeel gegeven. 

Deze inleiding bevat twee (cursief aangegeven) argumentatieve passages die voor 
de lezers problemen kunnen opleveren. O m tot een goede analyse en tweede 
versie te kunnen komen, moet worden gekeken naar de samenhang tussen deze 
tekstpassages en de co-tekst. 
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7.5.1 Voorbeeld Efficiënte Markt I 

De eerste argumentatie bestaat uit het volgende argument en een standpunt: 

STP De prijs van een aandeel reflecteert indirect de beschikbare 

informatie die vrijkomt over dit aandeel. 

A R G De informatie die beschikbaar wordt gesteld, zal de hoofdreden 
zijn voor handelaren om dit aandeel wel of niet te kopen, al naar 
gelang de verschillende interpretaties van deze informatie. 

LM Als de informatie die beschikbaar wordt gesteld, de hoofdreden zal 
zijn voor handelaren om dit aandeel wel of niet te kopen, al naar 
gelang de verschillende interpretaties van deze informatie, dan 
reflecteert de prijs van een aandeel indirect de beschikbare 
informatie die over dit aandeel vrijkomt. 

Deze argumentatie kan niet door iedereen direct goed worden aangevuld. Er 
worden twee gegevens causaal met elkaar in verband gebracht: uit iets ('informa
tie vormt hoofdreden een aandeel te kopen') volgt iets anders ('prijs aandeel 
reflecteert informatie'). Deze causale relatie kan vragen oproepen bij de lezer. 
O m het verzwegen argument te kunnen formuleren, moet eerst de betekenis 
van de beweringen worden bekeken die het argument en het standpunt vormen, 
want deze zijn minder duidelijk. Met behulp van de co-tekst kan tot een inter
pretatie worden gekomen. 

De bewering die het argument is, bevat een aantal zinsneden die wellicht 
niet direct begrijpelijk zijn. Ten eerste is dat 'de informatie die beschikbaar 
wordt gesteld'. Over welke informatie gaat dit? Wat wordt er bedoeld met 
'beschikbaar wordt gesteld'? Ten tweede is de betekenis van de bepaling aan het 
einde van de zin niet geheel duidelijk: 'al naar gelang de verschillende inter
pretaties van de informatie'. Wat wordt hiermee bedoeld? In de tekst gaat het 
over aandelenbeurzen en het kopen van aandelen en dus is aannemelijk dat hier 
wordt gerefereerd aan de informatie die een beurshandelaar gebruikt om te 
beslissen of hij al dan niet een aandeel koopt. Kennis van de wereld leert dat dit 
informatie zal zijn over het succes van het beursgenoteerde bedrijf en het aan
deel. Dat de informatie 'beschikbaar wordt gesteld', blijkt van minder belang: 
het gaat er hier alleen om dat de handelaar bepaalde informatie heeft. Het 
argument kan al voor een deel worden herschreven: 

A R G ' De informatie die handelaren hebben over het aandeel en het be
drijf zal voor hen de hoofdreden zijn om dit aandeel wel of niet 
te kopen. 

In de oorspronkelijke tekst staat aan het eind van het argument nog de toe-
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voeging 'al naar gelang de verschillende interpretaties van deze informatie'. Deze 
opmerking vormt een inhoudelijke nuancering op een eerder gedane bewering: 
de handelaren moeten de informatie eerst nog wel interpreteren. Deze 
mededeling onderbreekt de lijn van de argumentatie echter enigszins en de 
nuancering is op dit punt in de tekst, de inleiding, nog niet echt vereist. De 
nuancering kan in een tweede versie zonder bezwaren worden weggelaten, wat 
de complexiteit van de bewering vermindert. 

Na het argument volgt in een aparte zin het standpunt. Ook de formulering 
van het standpunt kan vragen oproepen: 

STP De prijs van een aandeel reflecteert indirect de beschikbare 
informatie die vrijkomt over dit aandeel. 

Vooral de betekenis van de formulering 'reflecteert indirect' is onduidelijk. Hoe 
kan een prijs indirect informatie reflecteren? In ieder geval is duidelijk dat de 
prijs van een aandeel iets zegt over de informatie die over het aandeel beschik
baar is: uit de prijs van een aandeel kan iets worden afgeleid over de informatie 
die er is. O m erachter te komen wat de precieze betekenis is van 'indirect 
reflecteren', moet dus worden nagegaan welke relatie er bestaat tussen enerzijds 
informatie over een aandeel en anderzijds de prijs van een aandeel op de markt. 

Gezien het feit dat de scriptie, blijkens de titel, over de werking van de 
markt gaat en, blijkens de eerste alinea van de inleiding, over de prijs van 
aandelen, mag worden aangenomen dat het aspect van prijsdaling en prijsstijging 
in dit verband relevant is: een hoge prijs zou iets anders over een aandeel zeggen 
dan een lage prijs, namelijk in het eerste geval dat er positieve informatie was, 
in het tweede dat er geen positieve informatie was. Kan deze relatie tussen prijs 
en informatie 'indirect reflecteren' worden genoemd? Het is vooral dat 'indirect' 
wat het lastig maakt, terwijl het eigenlijk geen informatie toevoegt: het kan net 
zo goed worden weggelaten. Een passende, maar minder problematische woord
keus is wellicht 'weerspiegelen', een eenvoudiger synoniem van 'reflecteren'. O p 
basis van deze inzichten kan het standpunt als volgt worden herschreven: 

STP' De prijs van een aandeel weerspiegelt welke informatie er over dat 

aandeel beschikbaar is. 

Hoewel de argumentatie na de herschrijving van het argument en het standpunt 
al wel wat begrijpelijker is geworden, is het nog altijd lastig het verzwegen 
argument aan te vullen: 

STP' De prijs van een aandeel weerspiegelt welke informatie over dat 

aandeel beschikbaar is. 

ARG' De informatie die handelaren hebben over het aandeel en het 
bedrijf zal voor de handelaren de hoofdreden zijn om dit aandeel 
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wel of niet te kopen, afhankelijk van de interpretatie die zij aan 
die informatie geven. 

LM Als de informatie die handelaren over het aandeel en het bedrijf 
hebben voor de handelaren de hoofdreden zal zijn om dit aandeel 
wel of niet te kopen, afhankelijk van de interpretatie die zij aan 
die informatie geven, dan weerspiegelt de prijs van een aandeel 
welke informatie over dat aandeel beschikbaar is. 

Omdat het om een nogal abstracte relatie gaat, is de causale relatie tussen het 
argument en het standpunt nog steeds niet duidelijk. Die relatie kan in de tekst 
worden verduidelijkt met behulp van de inhoudelijke inzichten die bij de 
herschrijving van het standpunt zijn opgedaan. Daarbij bleek wat de relatie was 
tussen informatie en prijs: positieve informatie betekent een hogere prijs. Deze 
cruciale relatie is in de argumentatie impliciet gebleven. Explicitering ervan kan 
bijvoorbeeld als volgt plaatsvinden: 

Als de informatie gunstig is, zullen veel handelaren het aandeel kopen en 
stijgt dus de prijs. 

In een aangepaste versie van de tekst kan de (gecursiveerde) toevoeging het best 
tussen argument en standpunt worden geplaatst. 

Herschrijving Efficiënte Markt I 
Of een handelaar een bepaald aandeel koopt, wordt vooral bepaald door de 
vraag welke informatie hij heeft over het succes van het aandeel. Als die 
informatie gunstig is, zullen veel bandelaren het aandeel willen kopen en stijgt 
dus de prijs. O p die manier kan worden gezegd dat de prijs van een aandeel 
weerspiegelt welke informatie er over het aandeel beschikbaar is. 

De toevoeging gaf aanleiding om in de herschrijving ook het argument en het 
standpunt wat passender te formuleren. In het argument (de eerste zin) is de 
volgorde van de informatie omgekeerd: eerst de handelaar, dan de informatie. 
Door deze omkering van de zinsdelen is er een goede aansluiting op het vervolg 
(de toevoeging). Aan het standpunt (de laatste zin) is 'op die manier kan worden 
gezegd ...' toegevoegd. Deze zinsnede bereidt de lezer erop voor dat er een ab
stract concept volgt (dat informatie weerspiegeld wordt in de prijs). In de her
schreven versie zijn de verzwegen argumenten onproblematisch. De argumenta
tiestructuur is uitgebreid tot een onderschikking met twee argumenten 
(respectievelijk 1 en 1.1): 

STP Er kan worden gezegd dat de prijs van een aandeel weerspiegelt 
welke informatie over het aandeel beschikbaar is. 
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ARG 1 Als de informatie gunstig is, stijgt de prijs. 

P O Als de prijs stijgt bij gunstige informatie, dan kan worden 
gezegd dat de prijs weerspiegelt welke informatie beschikbaar 
is. 

ARG 1.1 Veel handelaren zullen het aandeel willen kopen. 

PO Als de vraag stijgt, stijgt de prijs. 

ARG 1.1.1 Of een handelaar een bepaald aandeel koopt, wordt vooral 
bepaald door de vraag welke informatie hij heeft over het 
succes van het aandeel. 

PO Als de vraag of een handelaar een bepaald aandeel koopt, 
vooral wordt bepaald door de vraag welke informatie hij heeft 
over het succes van het aandeel, dan zullen veel handelaren een 
aandeel kopen waarover gunstige informatie beschikbaar is. 

7.5.2 Voorbeeld Efficiënte Markt II 

De inleiding van de scriptie Marktefficiëntie. Werken markten efficiënt? bevat 
naast de hiervoor besproken argumentatie nog een argumentatieve tekstpassage 
waarin het verzwegen argument begrijpelijkheidsproblemen kan opleveren. Die 
argumentatie kan als volgt worden geanalyseerd: 

STP Er zal een oordeel worden gegeven over de vraag of aandelenbeurzen 
efficiënt genoemd kunnen worden en welke instrumenten gehanteerd 
moeten worden om zo'n efficiënte markt te toetsen. 

ARG De voorwaarden (waaraan een efficiënte markt moet voldoen) zijn 
van theoretische aard en stroken vaak niet met de werkelijkheid. 

LM Als de voorwaarden van theoretische aard zijn en vaak niet stroken 
met de werkelijkheid, zal een oordeel worden gegeven over de vraag 
of aandelenbeurzen efficiënt kunnen worden genoemd en welke 
instrumenten moeten worden gehanteerd om zo'n efficiënte markt te 
toetsen. 

Voor een goede analyse van eventuele begrijpelijkheidsproblemen in deze 
tekstpassage is het nodig de tekst als geheel te bekijken. Hieronder volgt 
nogmaals de tekst (de gewijzigde eerste argumentatie is al opgenomen in de 
tweede alinea, wat het overigens al iets minder lastig maakt de tweede 
argumentatie te begrijpen): 
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Tekst Voorbeelden Efficiënte Markt (tweede versie) 

De aandelenbeurzen worden ieder jaar omvangrijker. Steeds meer bedrijven 
maken een gang naar de beurs. Indien een emissie van aandelen is gelukt, 
worden de aandelen vrijelijk verhandelbaar. Een belangrijk aspect hierbij is 
de vraag hoe de prijs van aandelen tot stand komt. Deze vraag zal een 
aanknopingspunt worden voor deze scriptie. 

De prijs van een aandeel na emissie wordt bepaald door de "markt". Deze 
markt bestaat uit handelaren die dit aandeel kopen of verkopen. Of een 
handelaar een bepaald aandeel koopt, wordt vooral bepaald door de vraag 
welke informatie hij heeft over het succes van het aandeel. Als die in
formatie gunstig is, zullen veel handelaren het aandeel willen kopen en stijgt 
dus de prijs. O p die manier kan worden gezegd dat de prijs van een aandeel 
weerspiegelt welke informatie over het aandeel beschikbaar is. 

Als een markt de informatie goed in de prijs van het aandeel reflecteert, 
spreekt men over een efficiënte markt. Indien een markt efficiënt is, moet 
er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Deze voorwaarden zijn van 
theoretische aard en stroken vaak niet met de werkelijkheid. Daarom zal in deze 
scriptie een oordeel worden gegeven over de vraag of aandelenbeurzen efficiënt 
genoemd kunnen worden en welke instrumenten gehanteerd moeten worden om 
zo'n efficiënte markt te toetsen. 

O m een oordeel te kunnen vellen, wordt eerst aangegeven wat een 
efficiënte markt precies inhoudt en hoe de historische ontwikkelingen liggen. 
Daarna wordt ingegaan op een aantal theorieën die risico koppelen aan 
efficiëntie. Vervolgens wordt besproken welke gradaties er in efficiëntie zijn. 
Uiteindelijk wordt een oordeel gegeven. 

In het (gecursiveerde) standpunt ('Daarom ... toetsen') wordt aangekondigd wat 
er in de scriptie precies gaat gebeuren. De inhoud van dat standpunt is op 
zichzelf begrijpelijk. Het argument ('Deze ... werkelijkheid') is ook begrijpelijk: 
het is een evaluatieve uitspraak met een negatieve strekking. In het argument 
wordt gesteld dat iets niet goed is en in het standpunt dat er daarom iets 
specifieks gaat gebeuren. Hoe deze relatie in elkaar zit, wat dus het verzwegen 
argument is, kan minder goed worden aangegeven. De co-tekst biedt voor de 
interpretatie en herschrijving een aantal aanknopingspunten. Allereerst is van 
belang dat de lezer de structuur van de tekst en de functie van de verschillende 
beweringen herkent. Zo heeft het standpunt in de inleiding de functie van de 
centrale vraag van de scriptie; het argument vormt een motivatie voor de 
centrale vraag. Verder is van belang te zien hoe de centrale vraag en de 
motivatie ervan in de voorafgaande tekst (de eerste twee alinea's) worden 
toegelicht. Daarin speelt ook de eerder besproken argumentatie een rol. Uit dit 
geheel moet blijken waarom het in de scriptie nu precies gaat. 

De tweede alinea van de inleiding, die de argumentatie uit het eerste 
voorbeeld bevat, moet aangeven hoe informatie en de prijs van een aandeel 
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samenhangen: de prijs weerspiegelt als het ware welke informatie er is. Het is 
van belang dat de lezer deze relatie begrijpt, omdat deze de basis vormt van het 
concept van de efficiënte markt, het onderwerp van de tekst. In de oorspronke
lijke tekst was deze passage problematisch, maar in de herschreven versie zal er 
minder snel een begrijpelijkheidsprobleem zijn. 

In de derde alinea wordt het verhaal over de informatie en de prijs 
doorgetrokken naar het concept van de efficiënte markt. Deze stap gaat in de 
tekst relatief snel, maar is cruciaal om het verhaal te begrijpen. Wat is een 
efficiënte markt? In een efficiënte markt is het inderdaad zo dat de prijs weer
spiegelt welke informatie er beschikbaar is. 

Na deze mededeling volgt in de tweede zin van de derde alinea een nog 
grotere gedachtesprong: het perspectief verandert. De tekst was tot dan toe 
beschrijvend: het was een uitleg van de werking van een efficiënte markt. N u 
komen echter ook beoordelingsaspecten in zicht, namelijk de vraag of er in een 
concreet geval sprake is van een efficiënte markt. Over dit punt gaat de aan het 
eind van de derde alinea gepresenteerde centrale vraag. De tweede zin van de 
derde alinea heeft inhoudelijk al betrekking op deze beoordelingskwestie, maar 
dat zal voor veel lezers op dat punt nog niet duidelijk zijn: de zin lijkt een 
feitelijke mededeling, net als het voorgaande. De onduidelijke wending zorgt 
mede voor het begrijpelijkheidsprobleem met de argumentatie in de laatste twee 
zinnen van de derde alinea: de argumentatie lijkt uit de lucht te komen vallen. 

Om de tekst te kunnen herschrijven, moet de betekenis van de tweede zin 
in de derde alinea worden geanalyseerd, zodat deze zin kan worden herschre
ven. Met name de zinsnede 'moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan' 
is onduidelijk. Over welke voorwaarden gaat het hier? En wat betekent 'moet 
zijn voldaan'? Dit is belangrijk, omdat in de argumentatie op deze voorwaarden 
wordt doorgegaan. 

Voor de hand ligt dat er wordt gerefereerd aan voorwaarden die bijvoorbeeld 
worden genoemd in de vakliteratuur en die blijkbaar normaliter worden 
gehanteerd (waarom anders het algemene 'moet er aan een aantal voorwaarden 
zijn voldaan'?). O p grond van deze interpretatie kan de tweede zin van de derde 
alinea als volgt worden herschreven: 

In de literatuur wordt aangegeven dat aan een aantal voorwaarden voldaan 
moet zijn om te kunnen spreken van een efficiënte markt. 

Na deze zin volgt in de tekst het argument. In het argument wordt gesteld dat 
de voorwaarden die in de literatuur worden genoemd niet goed zijn: ze zijn van 
'theoretische aard' en 'stroken vaak niet met de werkelijkheid'.143 Wie precies 
verantwoordelijk is voor dit oordeel, kan uit de tekst niet goed worden 
opgemaakt (dit is ook een gevolg van de onduidelijke perspectiefwisseling in de 
tekst). In ieder geval lijkt het ook de opvatting van de schrijver te zijn. Dan 
volgt het standpunt (c.q. de centrale vraag): de voorwaarden deugen niet en dus 
wil de schrijver van de scriptie nagaan welke voorwaarden dan wel gelden om 
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van een efficiënte aandelenbeurs te kunnen spreken. 
Hoe leidt het argument tot dit standpunt? In het argument gaat het om 

theorie versus praktijk: de voorwaarden zijn 'te theoretisch', 'ze stroken niet 
met de werkelijkheid'. De strekking van deze beweringen lijkt te zijn dat je 
niets aan de voorwaarden hebt: ze kunnen in de praktijk niet goed worden ge
bruikt om te bepalen of een markt nu wel of niet efficiënt is (waarom precies 
wordt uit de tekst niet duidelijk). Deze argumentatie kan beter expliciet in de 
tekst worden opgenomen. Uit het gegeven dat de voorwaarden in de praktijk 
niet bruikbaar zijn, volgt dan wat er in de scriptie gaat gebeuren: 

STP (...) een oordeel geven over de vraag of aandelenmarkten efficiënt 
werken en welke instrumenten gehanteerd moeten worden om zo'n 
efficiënte markt te toetsen. 

Het tweede gedeelte van dit standpunt volgt logisch uit het argument: als je nu 
geen voorwaarden hebt waarmee je de toetsing kunt doen, dan is het zinvol te 
kijken met welke 'instrumenten' je dat wel kunt doen. Het eerste gedeelte van 
het standpunt volgt echter niet logisch uit het argument: het is vreemd dat uit 
de problemen met de voorwaarden zou volgen dat wordt beoordeeld of 
aandelenmarkten efficiënt werken. Het ligt meer voor de hand dat wordt 
nagegaan hoe kan worden beoordeeld of aandelenmarkten efficiënt werken. 
Hoewel een wijziging van de inhoud van het standpunt altijd een ingrijpende 
verandering is van de oorspronkelijke tekst, lijkt het hier wel verantwoord om 
dat te doen: het standpunt past anders immers niet bij de rest van het betoog. 
Het gewijzigde standpunt luidt: 

STP' Er zal worden nagegaan hoe kan worden beoordeeld of aandelen
markten efficiënt werken en welke instrumenten moeten worden 
gehanteerd om zo'n efficiënte markt te toetsen. 

De concretisering van het verband tussen het argument en het (gecursiveerde) 
standpunt en de wijziging van het standpunt resulteren in de volgende tweede 
versie van voorbeeld II: 

Herschrijving Efficiënte Markt II 
In de literatuur wordt aangegeven dat aan een aantal voorwaarden voldaan 
moet zijn om te kunnen spreken van een efficiënte markt. Deze voorwaar
den zijn echter van theoretische aard en stroken niet met de werkelijkheid. 
Ze zijn daarom in de praktijk vaak niet bruikbaar bij het beoordelen van de 
efficiëntie van een markt. In deze scriptie zal daarom worden nagegaan hoe 
kan worden beoordeeld of aandelenmarkten efficiënt werken en welke 
instrumenten in de praktijk moeten worden gehanteerd om zo'n efficiënte 
markt te toetsen. 
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Aan het standpunt is de bepaling 'in de praktijk' toegevoegd om het contrast 
met 'theorie', waarvan in de argumenten sprake is beter aan te geven. De niet-
grammaticale formulering 'voorwaarden ... niet worden toegepast' is vervangen 
door 'voorwaarden ... zijn niet bruikbaar'. 'Verder is 'daarom' in het standpunt 
vervangen door het synonieme 'om die reden', vanwege het feit dat in het 
voorafgaande (toegevoegde) argument de indicator 'daarom' al is gebruikt. De 
argumentatie is nu eenvoudig te analyseren: 

STP' In deze scriptie zal worden nagegaan hoe kan worden beoor
deeld of aandelenmarkten efficiënt werken en welke instrumen
ten in de praktijk moeten worden gehanteerd om zo'n ef
ficiënte markt te toetsen. 

ARG 1 De (nu bij toetsing gebruikte) voorwaarden zijn in de praktijk 
vaak niet bruikbaar bij het beoordelen van de efficiëntie van 
een markt. 

PO Als iets nu niet werkt om iets te beoordelen, is het zinvol na 
te gaan hoe en met welke instrumenten je het wel kunt beoor
delen. 

ARG 1.1 De voorwaarden zijn van theoretische aard en ze stroken vaak 
niet met de werkelijkheid. 

PO Als voorwaarden van theoretische aard zijn en vaak niet 
stroken met de werkelijkheid, dan zijn ze in de praktijk vaak 
niet bruikbaar. 

Ook de tweede aangepaste argumentatie kan nu in de tekst worden opgenomen, 
waarmee de revisie kan worden afgerond:144 

Tekst Voorbeelden Efficiënte Markt (derde, definitieve versie) 
De aandelenbeurzen worden ieder jaar omvangrijker. Steeds meer bedrijven 
maken een gang naar de beurs. Indien een emissie van aandelen is gelukt, 
worden de aandelen vrijelijk verhandelbaar. Een belangrijk aspect hierbij is 
de vraag hoe de prijs van aandelen tot stand komt. Deze vraag zal een 
aanknopingspunt worden voor deze scriptie. 

De prijs van een aandeel na emissie wordt bepaald door de "markt". Deze 
markt bestaat uit handelaren die dit aandeel kopen of verkopen. Of een 
handelaar een bepaald aandeel koopt, wordt vooral bepaald door de vraag welke 
informatie hij heeft over het succes van het aandeel. Als die informatie gunstig 
is, zullen veel handelaren het aandeel willen kopen en stijgt dus de prijs. Op die 
manier kan worden gezegd dat de prijs van een aandeel weerspiegelt welke 
informatie over het aandeel beschikbaar is. 
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Als een markt de informatie goed in de prijs van het aandeel reflecteert, 
spreekt men over een efficiënte markt. In de literatuur wordt aangegeven dat 
aan een aantal voorwaarden voldaan moet zijn om te kunnen spreken van een 
efficiënte markt. Deze voorwaarden zijn echter van theoretisch aard en stroken 
niet met de werkelijkheid. Ze zijn daarom in de praktijk vaak niet bruikbaar 
bij het beoordelen van de efficiëntie van een markt. In deze scriptie zal om die 
reden worden nagegaan hoe kan worden beoordeeld of aandelenmarkten efficiënt 
werken en welke instrumenten in de praktijk moeten worden gehanteerd om 
zo'n efficiënte markt te toetsen. 

O m een oordeel te kunnen vellen, wordt eerst aangegeven wat een 
efficiënte markt precies inhoudt en hoe de historische ontwikkelingen liggen. 
Daarna wordt ingegaan op een aantal theorieën die risico koppelen aan 
efficiëntie. Vervolgens wordt besproken welke gradaties er in efficiëntie zijn. 
Uiteindelijk wordt een oordeel gegeven. 

7.6 Voorbeeld Temponorm 

In Folia, het blad van de Universiteit van Amsterdam, stond in juni 1995 een 
artikel over de zogenoemde temponorm en de prestatiebeurs. Het artikel begon 
met de volgende inleiding (zie ook bijlage f): 

Voorbeeld Temponorm 
Eileen Keukens geniet voor de universiteitsbibliotheek van de zomerzon. 
Volgend jaar is daarvoor nog tijd genoeg, weet ze zeker: 'De temponorm blijft 
vijfentwintig procent in plaats van vijftig, want de Prestatiebeurs gaat niet 

door'. 
{Folia, 22 juni f995: fO) 

De argumentatie van Eileen Keukens kan als volgt worden geanalyseerd: 

STP De temponorm blijft vijfentwintig procent en wordt niet vijftig 

procent. 

ARG De prestatiebeurs gaat niet door. 

LM Als de prestatiebeurs niet doorgaat, dan blijft de temponorm 
vijfentwintig procent en wordt die geen vijftig procent. 

Is deze argumentatie begrijpelijk? Er wordt een verband gelegd tussen de hoogte 
van de temponorm en het kennelijke gegeven dat de prestatiebeurs niet 
doorgaat: het is dit verband waarover aanvullende informatie nodig is. Het 
precieze verzwegen argument kan echter niet zonder meer worden geformu
leerd: daarvoor is aanvullende informatie nodig. O m het verzwegen argument 
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van Eileen Keukens te begrijpen, is kennis vereist van de ruimere context, 
namelijk specifieke kennis over de temponorm en de prestatiebeurs. De tempo
norm houdt in dat studenten een minimaal aantal studiepunten per jaar moet 
behalen, willen zij (het giftgedeelte van) hun studiebeurs behouden. Dit is een 
regeling van oud-minister Ritzen van Onderwijs, bedoeld om studenten ertoe 
aan te zetten niet te lang over de studie te doen. De prestatiebeurs was, ten tijde 
van publicatie van dit artikel in juni 1995, een nieuw idee van diezelfde 
minister. Het is een soort omgekeerde tempobeurs: studenten moeten eerst een 
minimaal aantal studiepunten behalen voordat zij het giftgedeelte van hun 
studiebeurs definitief krijgen toegekend. 

De beoogde lezers van het artikel, met name studenten, zullen voldoende 
bekend zijn met de tempobeurs: die is immers al een aantal jaren geleden 
ingevoerd. De lezers weten dat de norm in het studiejaar 1994-1995 vijfen
twintig procent bedroeg, wat wil zeggen dat studenten om de studiebeurs te 
behouden minimaal 10 van de 42 studiepunten moesten behalen. Uit het 
standpunt van Keukens valt af te leiden dat er blijkbaar sprake van was deze 
norm te verhogen naar vijftig procent, dus naar 21 studiepunten. Dit gegeven 
is wellicht al vooraf bekend bij de beoogde lezers en als dat niet zo is, wordt 
het wel voldoende duidelijk uit het standpunt. De veronderstelde kennis over 
de temponorm vormt dan ook geen direct beletsel voor het begrijpen van het 
verzwegen argument. De inhoud van de prestatiebeurs, de consequenties ervan 
en het verband met de tempobeurs, waren ten tijde van de publicatie van het 
artikel voor veel mensen, studenten en anderen, veel minder duidelijk. Veel 
lezers zullen op dit punt onvoldoende kennis hebben, terwijl juist deze 
informatie nodig is om het verzwegen argument goed te begrijpen. 

Hoe kan het verzwegen argument in de argumentatie van studente Eileen 
Keukens expliciet worden gemaakt? De co-tekst levert belangrijke aanwijzingen 
op om tot een formulering te komen (in bijlage 1 is het artikel in zijn geheel 
opgenomen). O m te beginnen, geven de titel en de ondertitel bepaalde 
informatie: 

Temponorm blijft vijfentwintig procent, ja toch? Afschieten prestatiebeurs zaait 
verwarring. 

Blijkbaar is er onder studenten verwarring over de precieze hoogte van de 
temponorm: die was vijfentwintig procent, maar blijft dit ook zo? Deze ver
warring hangt samen met een bepaald recent (zo mag je aannemen) besluit over 
de prestatiebeurs: de prestatiebeurs gaat niet door c.q. is 'afgeschoten'. Deze 
laatste formulering geeft aan dat het plan blijkbaar politiek niet is geaccep
teerd.145 

Na de titel volgt de inleiding waarin de argumentatie van Keukens is opgeno
men. Hoewel de titel duidelijker maakt wat precies de aanleiding vormt voor 
het artikel, geeft deze de lezer onvoldoende informatie om de argumentatie van 
Keukens te kunnen aanvullen. De vraag blijft wat het verband is tussen de 
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temponorm en de prestatiebeurs. De inleiding wordt vervolgd met een weergave 
van een discussie tussen Keukens en een aantal andere studenten over het 
verband tussen de temponorm en het niet doorgaan van de prestatiebeurs. De 
discussie maakt vooral duidelijk waarover de studenten in verwarring zijn en 
welke verschillende standpunten zij innemen over de hoogte van de temponorm 
in het komende studiejaar. Sommige studenten, zoals Keukens, stellen: 

Standpunt 1 
De temponorm blijft vijfentwintig procent. 

Andere studenten menen: 

Standpunt 2 
De temponorm wordt verhoogd naar vijftig procent. 

De discussie maakt ook duidelijk wat de argumenten zijn (ze staan letterlijk in 
de tekst): 

Argumentatie voor standpunt 1 
Eerst was het plan de temponorm te verhogen naar vijftig procent, maar dat 
gaat niet door (als gevolg van het feit dat de prestatiebeurs niet doorgaat). 

Argumentatie voor standpunt 2 
Ritzen was altijd al van plan de temponorm te verhogen en dat gaat gewoon 
door nu de prestatiebeurs niet doorgaat. 

De weergave van deze discussie levert voldoende informatie op om te kunnen 
vaststellen dat de argumentaties bij standpunt 1 en 2 op bepaalde impliciete 
aannames berusten. De aannames kunnen als volgt worden geformuleerd: 

Verzwegen aanname bij argumentatie 1 
De verhoging van de temponorm is afhankelijk van het doorgaan van de 
prestatiebeurs. 

Verzwegen aanname bij argumentatie 2 
De verhoging van de temponorm is niet afhankelijk van het doorgaan van 
de prestatiebeurs: ze staan geheel los van elkaar. 

Vormen deze aannames dan ook de verzwegen argumenten? In principe komen 
ze ervoor in aanmerking, aangezien ze betrekking hebben op het verband tussen 
argument en standpunt in de beide argumentaties. Inhoudelijk zijn de 
uitspraken echter maar tot op zekere hoogte informatief: wie echt wil begrijpen 
hoe het zit met het verband tussen de tempo- en de prestatiebeurs moet nog 
meer weten van de inhoud van de plannen en de precieze politieke gebeurte-
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nissen. Maar deze informatie staat niet in het artikel. Daarom kan op basis van 
de tekst en de co-tekst geen informatievere invulling worden gegeven van het 
verzwegen argument. De aannames kunnen alleen binnen de beschikbare infor
matie in de tekst worden aangemerkt als 'de verzwegen argumenten'. 

Omdat Keukens' argumentatie overeenkomt met argumentatie 1, kan de 
bewering die als het verzwegen argument in haar argumentatie wordt 
aangemerkt worden geëxpliciteerd: 

STP De temponorm blijft vijfentwintig procent en wordt niet vijftig 
procent. 

ARG De prestatiebeurs gaat niet door. 

LM Als de prestatiebeurs niet doorgaat, dan blijft de temponorm 
vijfentwintig procent en wordt deze geen vijftig procent. 

PO De verhoging van de temponorm is afhankelijk van het doorgaan van 
de prestatiebeurs. 

Keukens' verzwegen argument is nu expliciet gemaakt en begrijpelijker) 
geworden. 

Om de tekst en de discussie als geheel goed te begrijpen, is nog meer nodig. 
De lezer moet dan namelijk ook weten welk van de ingenomen standpunten 
juist is en of Keukens gelijk heeft of niet: daar gaat het artikel eigenlijk om. 
Ook de aanvaardbaarheid van Keukens' verzwegen argument is dus relevant 
voor de discussie en de tekst. Is het verzwegen argument in Keukens' argumen
tatie inhoudelijk correct? Het antwoord hierop kan worden afgeleid uit het ver
volg van het artikel, met name uit de onderstaande tekstgedeelten (waarin de 
cruciale opmerkingen zijn gecursiveerd): 

(...) Volgend studiejaar moet iedereen met een studiebeurs minimaal de helft van de 

tentamens halen. Lukt dit niet dan wordt de basisbeurs achteraf omgezet in een 

lening en is de schuld met een dikke vijfduizend gulden uitgebreid. De verhoging 

van de norm van vijfentwintig naar vijftig procent is al geruime tijd onderdeel van 

de plannen van onderwijsminister Ritzen. 

(...) 

' Voor ouderejaars geldt gewoon het regime van de tempobeurs. De prestatiebeurs staat 

daar los van. Die gaat niet door en nu denken studenten dat ze ineens minder hard 

hoeven te werken?', reageert een woordvoerder van de Informatie Beheer Groep, 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de studiefinanciering. (...) 

Uit de eerste alinea blijkt dat de temponorm volgend jaar wel degelijk wordt 
verhoogd naar vijftig procent, anders dan Keukens in haar standpunt beweert. 
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De precieze relatie tussen de temponorm en de prestatiebeurs wordt aangegeven 
in de tweede alinea, die in de tekst aan het eind staat. De geciteerde woordvoer
der van de Informatie Beheer Groep zegt letterlijk dat de prestatiebeurs en de 
temponorm los van elkaar staan.146 Hij wordt in de tekst opgevoerd als de 
deskundige die het verlossende woord spreekt. Keukens heeft dus geen gelijk: 
haar argument is een juiste uitspraak, maar het standpunt volgt er niet uit en 
het verzwegen argument is dus ook onjuist. 

Omdat de informatie van de deskundige pas aan het einde van het artikel is 
opgenomen, blijft tot het eind van het artikel onduidelijk wat Keukens' verzwe
gen argument is. Het kan een bewuste keuze van de schrijver zijn geweest het 
begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument van Keukens in de 
inleiding op te roepen. Juist dit begrijpelijkheidsprobleem is in het kader van 
het onderwerp relevant; het heeft betrekking op de kern van de zaak en de lezer 
wordt er misschien door geprikkeld om verder te lezen. Maar tegelijkertijd 
betekent een begrijpelijkheidsprobleem aan het begin van de tekst dat veel 
wordt gevraagd van de lezers. Zij moeten de gegevens in de tekst eerst goed 
onthouden en interpreteren en dan de juiste dingen met elkaar in verband bren
gen om de tekst te begrijpen. In een herschreven versie kan daarom ook worden 
gekozen voor een presentatie waarin de inleiding geen begrijpelijkheidsprobleem 
oproept. Dat kan bijvoorbeeld als volgt gebeuren (de toegevoegde tekst is 
gecursiveerd): 

Herschrijving 1 Temponorm 
Eileen Keukens geniet voor de universiteitsbibliotheek van de zomerzon. 
Volgend jaar is daarvoor nog tijd genoeg, weet ze zeker: 'De temponorm 
blijft vijfentwintig procent in plaats van vijftig, want de prestatiebeurs gaat 
niet door' . Keukens gaat ervan uit dat de verhoging van de temponorm 
aßankelijk is van het doorgaan van de prestatiebeurs, maar heeft zij daarin 
gelijk? 

In de herschrijving is na het citaat een commentaar van de schrijver toegevoegd. 
Dit commentaar bestaat eruit dat het verzwegen argument van Keukens 
('Keukens ... prestatiebeurs') expliciet wordt genoemd, zodat op dit punt 
moeilijker een begrijpelijkheidsprobleem kan ontstaan. Vervolgens wordt in het 
commentaar met behulp van een vraag ('maar ... gelijk?') aangegeven dat het er 
in de tekst om gaat of haar verzwegen argument een juiste uitspraak is. Door 
deze informatie aan het begin te geven, wordt het voor de lezers eenvoudiger 
de tekst vanaf het begin te begrijpen. Tegelijkertijd blijft het prikkelende aspect 
van de inleiding behouden, omdat het antwoord op de vraag nog niet wordt 
gegeven. 

Een optie die nog iets verder gaat, is in de inleiding ook expliciet aan te 
geven dat Keukens zich op een onjuist verzwegen argument baseert: 
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Herschrijving 2 Temponorm 
Eileen Keukens geniet voor de universiteitsbibliotheek van de zomerzon. 
Volgend jaar is daarvoor nog tijd genoeg, weet ze zeker: 'De temponorm 
blijft vijfentwintig procent in plaats van vijftig, want de prestatiebeurs gaat 
niet door'. Keukens gaat ervan uit dat de verhoging van de temponorm 
afhankelijk is van het doorgaan van de prestatiebeurs en is daarmee een van de 
velen bij wie dit misverstand leeft. 

In de tweede herschrijving wordt het verzwegen argument van Keukens 
expliciet genoemd, maar wordt ook de onaanvaardbaarheid ervan expliciet 
aangegeven ('... misverstand ...'). Hierdoor is niet alleen gegarandeerd dat de 
lezers het verzwegen argument kunnen aanvullen, maar ook dat zij de relevantie 
van het verzwegen argument in de rest van de discussie al vooraf begrijpen. De 
lezer hoeft zich daardoor verder niet in te spannen om te achterhalen wat 
Keukens bedoelt, of zij gelijk heeft en waarover de tekst nu eigenlijk gaat. 

Nog altijd is het een probleem dat het toegevoegde verzwegen argument 
onvoldoende informatief is: het geeft niet precies aan hoe het zit met de tempo
norm en de prestatiebeurs. Het is echter alleen mogelijk een informatiever 
verzwegen argument te formuleren als er een beroep wordt gedaan op de 
ruimere context. 





8 Ontbrekende informatie: 
de rol van de ruimere context 

8.1 Inleiding 

In hoofdstuk 7 zijn voorbeelden behandeld van minder begrijpelijke argumenta
tie als gevolg van onduidelijke verzwegen argumenten die kunnen worden ver
holpen door gebruik te maken van informatie die in de co-tekst staat vermeld. 
In andere gevallen levert ook de rest van de tekst geen informatie die de formu
lering van het minder begrijpelijke verzwegen argument mogelijk maakt. Het 
kan zijn dat de co-tekst onvoldoende informatie bevat om tot een analyse van 
het verzwegen argument te komen. Het kan ook zijn dat er helemaal geen co-
tekst is: sommige teksten bestaan slechts uit één enkelvoudige argumentatie. In 
die gevallen zal een beroep moeten worden gedaan op de ruimere context om 
het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument te kunnen 
analyseren en oplossen. 

Net als bij een tekort aan informatie die wel vermeld is in de co-tekst, geldt 
ook in deze gevallen dat het kan gaan om algemene informatie of om specifieke 
informatie over het onderwerp, de situatie of de institutie. Een verschil met de 
voorbeelden die in hoofdstuk 7 zijn behandeld, is echter dat de schrijver bij de 
voorbeelden die nu zullen worden behandeld, geheel verzuimd heeft bepaalde 
noodzakelijke informatie waar dan ook in zijn tekst te vermelden: zijn inschat
ting van wat impliciet kan blijven, is onjuist geweest. Dit betekent dat de lezer, 
nog meer dan bij een tekort aan informatie die wel in de co-tekst te vinden is, 
geconfronteerd wordt met een moeilijk, en eigenlijk onoplosbaar, begrijpelijk
heidsprobleem. Ook de analysator/herschrijver moet in deze gevallen erg veel 
moeite doen om tot een adequate herschrijving te komen. Net als bij de voor
beelden in hoofdstuk 7 zal hij een hypothese moeten opstellen over het verzwe
gen argument dat bedoeld kan zijn, maar dit keer heeft hij daarbij aan de rest 
van de tekst geen houvast. De analysator zal dus op een andere wijze de beno
digde kennis van de wereld, het onderwerp, de situatie of de institutie boven 
tafel moeten halen. Anders kan hij onmogelijk tot een goede herschrijving 
komen. 

8.2 Voorbeeld Softshop 

Op verschillende locaties in Amsterdam kan gratis Grasberry Magazine worden 
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meegenomen, een eenvoudig uitgegeven tijdschrift, waarin geen uitgever of 
redactie wordt vermeld. Grasberry Magazine is bedoeld om gebruikers en telers 
informatie te geven over softdrugs. In het blad staat onder meer de rubriek 'Fei
telijk gelogen', met kernachtige uitspraken over softdrugs. In het aprilnummer 
van 1996 stond in deze rubriek de volgende argumentatie: 

Voorbeeld Softshop 
Coffeeshops blijven koffieshops, want softshops hebben als naam al een 
eigenaar. 

De argumentatie kan als volgt worden geanalyseerd: 

STP Coffeeshops blijven koffieshops 

ARG Softshops hebben als naam al een eigenaar. 

LM Als softshops als naam al een eigenaar hebben, dan blijven coffeeshops 
koffieshops. 

De doorsneelezer zal geen idee hebben waarover deze argumentatie gaat. Wat 
is de inhoud van het standpunt en het argument en wat is het verband tussen 
beide? De betekenis van het standpunt kan vragen oproepen: de reden daarvan 
is dat lezers met enige kennis van de Nederlandse situatie weten dat het 
letterlijk genomen een onware uitspraak is. Koffieshops zijn in Nederland juist 
iets anders dan coffeeshops: in de ene zaak koop je koffie, in de andere soft
drugs. Hoe kunnen coffeeshops dan koffieshops 'blijven'? Misschien is het 
standpunt figuurlijk bedoeld, maar ook dan is de bedoelde interpretatie 
onduidelijk. Het argument zullen veel lezers eveneens vreemd vinden. De reden 
daarvan lijkt vooral dat het een niet-grammaticale zin is. Wat betekent de 
uitdrukking 'als naam al een eigenaar hebben'? En hoe kan deze uitdrukking 
van toepassing zijn op softshops? Wat zijn softshops eigenlijk? 

Het ligt voor de hand dat het niet goed mogelijk is een verzwegen argument 
aan te vullen en te zien hoe de argumentatie in elkaar zit als er zoveel vragen 
zijn. Alleen lezers die bijzonder goed zijn ingewijd, zijn in staat tot een goede 
interpretatie te komen. In dit geval gaat het erom dat de lezer een specifieke ac
tuele kwestie moet kennen. Er is al langere tijd discussie over de naam 
'coffeeshop', omdat die teveel lijkt op 'koffieshop'. De naam leidt tot verwar
ring: vooral toeristen schijnen te denken dat er in een coffeeshop alleen koffie 
wordt gedronken. O m dit probleem op te lossen, was er een voorstel van 
coffeeshophouders om coffeeshops een andere naam te geven. Het idee dat werd 
geopperd, was 'softshops', omdat er in coffeeshops softdrugs worden verkocht. 
Uit de reacties, onder andere in plaatselijke kranten, werd duidelijk dat dit geen 
goed idee werd gevonden, omdat er al softshops bleken te bestaan (wat deze soft
shops precies verkopen, werd in de publieke discussie niet helemaal duidelijk). 
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De argumentatie in het voorbeeld heeft betrekking op de discussie over de 
naam van coffeeshops. Het argument geeft aan dat de naam 'softshop' geen 
mogelijkheid is, omdat andere winkels die naam al gebruiken. Het standpunt 
is dat de coffeeshops daarom maar gewoon 'coffeeshops' moeten blijven heten 
(en dus een soort 'koffieshops' blijven). Deze argumentatie is in Grasberry 
Magazine echter nogal cryptisch gepresenteerd. Het kan zijn dat de schrijver 
hiermee een bepaald retorisch effect beoogt, maar dit komt alleen tot stand als 
de lezers de argumentatie wel kunnen begrijpen. In herschreven vorm zou de 
argumentatie, op basis van de kennis van de actuele context, als volgt kunnen 
worden weergegeven (het is dan geen boude stelling meer): 

Herschrijving Softshops 
De naam 'coffeeshop' moet gehandhaafd blijven, want het voorgestelde 
alternatief 'softshop' is geen mogelijkheid, aangezien die naam al door andere 
winkels wordt gebruikt. 

Het standpunt en het argument zijn herschreven en er is een argument 
ingevoegd. In het standpunt is het element dat naar de koffieshops verwijst 
gedelet. Met behulp van kennis van de context kan namelijk worden bepaald 
dat dit aspect inhoudelijk wel aan de orde is, maar argumentatief gezien minder 
relevant is: dat er ook over koffieshops gesproken wordt, is eigenlijk vooral 
verwarrend. De inhoud van het standpunt is in de herschreven versie heel 
anders dan in de oorspronkelijke tekst. Deze ingreep kan op basis van de 
contextuele kennis worden verantwoord. Het argument is ook gewijzigd, wat 
ook gerechtvaardigd wordt door kennis van de context. Het oorspronkelijke 
argument gaf heel indirect aan waarom het precies ging, het herschreven 
argument is directer en daardoor begrijpelijker. 

De belangrijkste ingreep is de toevoeging van een extra argument, dat 
contextuele informatie bevat, namelijk dat 'softshops' als alternatieve naam voor 
coffeeshops is voorgesteld. Met deze informatie is de argumentatie veel 
eenvoudiger te begrijpen: de lezers kunnen in ieder geval in grote lijnen de 
verbanden tussen de argumenten zien, ook al weten zij niet precies het fijne van 
de hele kwestie. De analyse levert weinig problemen op: 

STP' De naam 'coffeeshop' moet gehandhaafd blijven. 

(ARG 1) Het voorgestelde alternatief 'softshop' is geen mogelijkheid. 

PO Als een voorgesteld alternatief geen mogelijkheid is, moet de 

oude situatie blijven. 

ARG 1.1 De naam 'softshop' wordt al door andere winkels gebruikt. 

PO Als een (winkel)naam al wordt gebruikt, dan kun je hem niet 
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voor andere, nieuwe winkels gebruiken. 

Misschien zijn niet alle lezers het eens met de inhoud van de verzwegen 
argumenten. Het eerste verzwegen argument bijvoorbeeld is niet ijzersterk: als 
een alternatief geen mogelijkheid is, kun je toch ook naar andere alternatieven 
zoeken? Maar dat zijn aanvaardbaarheidsvragen, die wellicht eerder worden 
opgeroepen nu de argumentatie en de verzwegen argumenten begrijpelijk zijn 
gepresenteerd. 

8.3 Voorbeeld Buluitreiking 

Een faculteit van een universiteit in Nederland organiseert ieder jaar een speciale 
uitreiking van propedeusediploma's (de zogenoemde propedeusebullen) voor 
studenten die erin geslaagd zijn de propedeuse in één jaar te behalen. In 1996 
werd studente Denise Jager met haar familie door de faculteit per brief voor 
deze speciale diploma-uitreiking uitgenodigd. Tijdens de plechtigheid bleek 
echter dat er voor studente Jager helemaal geen propedeusediploma was. Haar 
werd bovendien medegedeeld dat zij ten onrechte voor de diploma-uitreiking 
was uitgenodigd. Mevrouw Jager was begrijpelijkerwijs ontstemd over de gang 
van zaken, vooral ook omdat zij, naar zij beweerde, wel degelijk haar 
propedeuse had afgerond. De faculteit stuurde haar daarop de onderstaande 
excuusbrief: 

Voorbeeld Buluitreiking 

Geachte mevrouw Jager, 

Hierbij bieden wij onze excuses aan voor de gang van zaken tijdens de 
speciale propedeusediploma-uitreiking op 26 september jongstleden. Uw 
diploma was nog niet gereed, omdat u vanwege uw vrijstellingen niet in 
aanmerking kwam voor de speciale propedeusebuluitreiking. De uitnodiging 
was echter al verstuurd. 

Wij beseffen dat deze vergissing pijnlijk voor u was. Daarom willen wij u 
hierbij een kleine attentie aanbieden. Wij hopen dat u onze excuses aan
vaardt. 

Hoogachtend, 

prof.dr. K.P. Jongeneel 
Decaan 

In de gecursiveerde passage wordt geprobeerd aan mevrouw Jager uit te leggen 



8 • Ontbrekende informatie: de rol van de ruimere context [225] 

om welke reden zij geen diploma kreeg en waarom zij ten onrechte was 
uitgenodigd. Hoewel het hier in eerste instantie alleen lijkt te gaan om een 
uitleg van het feitelijke gegeven dat het diploma niet gereed was ('Uw diploma 
was nog niet gereed, omdat ...'), is de functie van deze uitspraken in de context 
duidelijk argumentatief. De faculteit probeert mevrouw Jager er immers van te 
overtuigen dat wat er tijdens de buluitreiking is gebeurd aanvaardbaar, terecht 
of in ieder geval niet te voorkomen was. De argumentatie heeft de volgende 
structuur (de zin na 'omdat' bevat twee onderschikkende argumenten): 

STP Uw diploma was nog niet gereed. 

ARG 1 U kwam niet in aanmerking voor de speciale propedeusebuluit-
reiking. 

ARG 1.1 Vanwege uw vrijstellingen. 

De argumentatie is gericht op een specifieke lezer, propedeusestudente Jager: de 
vraag is of zij begrijpelijkheidsproblemen kan ondervinden met de verzwegen 
argumenten in deze argumentatie. Het eerste verzwegen argument, dat bij het 
standpunt en argument 1, is ongeveer: 

PO Voor wie niet in aanmerking kwam voor de speciale propedeu-
sebuluitreiking, waren de diploma's nog niet gereed. 

Mevrouw Jager kan wellicht nog begrijpen (en aanvaarden) waarom dit het 
geval is: het is blijkbaar een kwestie van werkverdeling en de diploma's van 
degenen die wel voor de speciale uitreiking in aanmerking kwamen, werden 
eerder gereed gemaakt dan die van andere studenten. Een vraag die wel opkomt, 
is waarom de mededeling over het niet gereed zijn van het diploma direct aan 
het begin van de brief in de tweede zin wordt gedaan: wat is de relevantie 
ervan? De presentatie direct aan het begin van de brief wekt de indruk dat het 
niet gereed zijn van het diploma volgens de schrijver van de brief het belang
rijkste punt is. Mevrouw Jager daarentegen wil waarschijnlijk vooral weten om 
welke reden zij niet in aanmerking kwam voor de uitreiking. 

De enkelvoudige argumentatie in argument 1 en argument 1.1 heeft 
betrekking op de reden waarom mevrouw Jager niet aan de uitreiking mocht 
deelnemen. 'Vanwege uw vrijstellingen', wordt - in argument 1.1 - als reden 
gegeven. Het lijdt weinig twijfel dat mevrouw Jager deze argumentatie niet zal 
kunnen begrijpen: daarvoor is argument 1.1 te weinig informatief. Wat is er nu 
precies aan de hand met mevrouw Jagers vrijstellingen? Omdat dit onduidelijk 
is, kan het logisch minimum bij argument 1 en argument 1.1 in eerste instantie 
niet goed worden geformuleerd - op zijn minst moet de zin die argument 1.1 
bevat tot een volledige zin worden gemaakt. Er zijn meer mogelijkheden, maar 
de volgende interpretatie lijkt het meest op zijn plaats: 
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A R G 1.1' U heeft vrijstellingen. 

Het logisch minimum is: 

LM' Als u vrijstellingen heeft, dan kwam u niet in aanmerking voor 
de speciale propedeusebuluitreiking. 

Ook dit is geen begrijpelijke uitspraak: het is niet duidelijk hoe het één tot het 
ander leidt en het verzwegen argument kan niet worden geformuleerd. Hier 
lijkt specifieke informatie te ontbreken over het verband tussen vrijstellingen 
en het aanwezig mogen zijn bij de speciale uitreiking. Alleen wie over deze 
informatie beschikt, begrijpt het verzwegen argument. De informatie behoort 
tot de institutionele context: er wordt impliciet gerefereerd aan een door de 
faculteit gehanteerde regel die verband houdt met het feit dat veel studenten op 
grond van een vorige opleiding vrijstellingen krijgen voor onderdelen van de 
propedeuse. Dit geldt ook voor mevrouw Jager. De speciale propedeusebuluit
reiking wordt als een grote eer beschouwd en is alleen bedoeld voor studenten 
die binnen een jaar alle onderdelen van de propedeuse hebben behaald; daarbij 
geldt als regel dat de student maar voor maximaal één vak een vrijstelling mag 
hebben gekregen. Wie meer vrijstellingen had, heeft minder voor het diploma 
hoeven doen en is volgens de facultaire regel daarom van deelname uitgesloten. 
Dat laatste geldt ook voor mevrouw Jager. 

De ruimere context, in dit geval kennis van de precieze regelingen en 
gebeurtenissen, kan ook verklaren wat de relevantie is van de opmerking dat het 
diploma niet klaar lag en waarom deze opmerking op zo'n centrale plaats in het 
betoog is opgenomen. De faculteit heeft mevrouw Jager per abuis uitgenodigd, 
wat een pijnlijke vergissing was. Toen mevrouw Jager eenmaal bij de uitreiking 
was verschenen, had men de zaak nog kunnen redden door haar alsnog een 
diploma te overhandigen, maar dit was niet mogelijk omdat het diploma nog 
met klaar was. 

Dit hele verhaal moet bekend zijn om te begrijpen wat er in de brief naar 
voren wordt gebracht. Het verhaal moet dus in ieder geval voor Denise Jager 
duidelijk zijn, aangezien zij de enige beoogde lezer van de tekst is. De 
benodigde contextuele kennis is in de brief echter impliciet gelaten, terwijl mag 
worden aangenomen dat Denise Jager juist niet over deze kennis beschikt: 
anders zou zij zelf wel begrepen hebben dat ze ten onrechte een uitnodiging had 
ontvangen en niet eens naar de uitreiking zijn gekomen. De impliciete 
informatie die nodig is om het verzwegen argument te begrijpen, kan dus 
waarschijnlijk niet door de bedoelde lezer worden aangevuld. Daarom kan 
worden gesteld dat de facultaire regel in de brief ten onrechte onvermeld is 
gebleven. In een herschrijving moet de facultaire regel over vrijstellingen 
expliciet worden vermeld: deze contextuele informatie mag niet ontbreken. 

Bij de begrijpelijkheid speelt ook een rol dat de brief erg compact is: de 
gehele argumentatie omvat in feite niet meer dan één zin. Gezien de complexe 
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achtergrond is het wellicht verstandiger de argumentatie gestructureerder aan te 
bieden, bijvoorbeeld door de zin op te splitsen. Ook wordt de chronologie door 
elkaar gehaald: dat het diploma niet gereed was (tweede zin), was aan de orde 
tijdens de buluitreiking, maar dat de uitnodiging al was verstuurd (derde zin), 
was enige tijd daarvoor aan de orde. De brief geeft zo een te onduidelijk beeld 
van oorzaak en gevolg: de lezer kan op grond van de brief moeilijk navertellen 
hoe alles in elkaar steekt. Het is wenselijk in de herschrijving recht te doen aan 
de chronologie. 

In de herschrijving kan niet met wat aanpassingen van de expliciete, 
oorspronkelijke tekst worden volstaan, want er moet allerlei informatie worden 
toegevoegd en er moeten verbanden worden aangebracht die in de oorspronke
lijke versie ontbraken. Er moet daarom voor een deel een geheel andere tekst 
worden gemaakt: 

Herschrijving Buluitreiking 

Geachte mevrouw Jager, 

Hierbij bieden wij onze excuses aan voor de gang van zaken tijdens de 
speciale propedeusediploma-uitreiking op 26 september jongstleden. Tot onze 
spijt hebben wij u ten onrechte uitgenodigd. Op grond van de facultaire regels 
kwam u in feite niet voor de speciale uitreiking in aanmerking, omdat de uitrei
king alleen bedoeld is voor studenten die geen of maximaal één vrijstelling 
hebben gekregen. In uw geval waren dat er meer. Deze vergissing werd helaas 
pas ontdekt toen de uitnodiging voor de uitreiking al aan u was verstuurd. 

Omdat u formeel niet in aanmerking kwam voor de uitreiking, was uw 
propedeusediploma door de universiteit ook nog niet gereed gemaakt. Daarom 
kon het ook niet tijdens de uitreiking aan u worden overhandigd. 

Wij beseffen dat onze vergissing pijnlijk voor u was. Daarom willen wij u 
hierbij een kleine attentie aanbieden. Wij hopen dat u onze excuses 
aanvaardt. 

Hoogachtend, 

prof.dr. K.P. Jongeneel 
decaan 

In de herschrijving is de chronologie van de gebeurtenissen gehandhaafd. De 
brief onderscheidt er twee: mevrouw Jager is ten onrechte uitgenodigd en 
mevrouw Jagers diploma was niet gereed. Deze twee gebeurtenissen worden in 
de juiste volgorde en in aparte alinea's behandeld, ze worden in de herschrijving 
beide expliciet genoemd en ook beide expliciet uitgelegd. 

De eerste gebeurtenis, namelijk dat mevrouw Jager ten onrechte was 



[228] 'Het verband ontgaat me' 

uitgenodigd, werd in de oorspronkelijke tekst niet expliciet genoemd, maar in 
de herschrijving is ervoor gekozen dit wel te doen. Het doel van de brief is 
immers juist deze gang van zaken uit te leggen. Het is in dat kader vreemd en 
onhandig niet met name te noemen wat er is gebeurd. Vervolgens wordt in de 
herschrijving de facultaire regel over vrijstellingen expliciet vermeld en door 
middel van 'omdat' in een argumentatief verband geplaatst met de onterechte 
uitnodiging. Ook wordt expliciet vermeld dat mevrouw Jager niet voldeed aan 
de facultaire voorwaarde, omdat zij meer dan één vrijstelling had. Al deze 
informatie was in de oorspronkelijke tekst impliciet. 

In de oorspronkelijke tekst was niet duidelijk waarom werd opgemerkt dat 
mevrouw Jagers diploma niet gereed was - de tweede gebeurtenis. Dat kwam 
niet alleen doordat de opmerking hierover op een vreemde plaats in de brief 
stond (direct aan het begin), maar ook omdat een toelichting ontbrak. In de 
herschrijving is de opmerking gekoppeld aan het standpunt waarbij hij hoort, 
namelijk dat het diploma niet alsnog kon worden uitgereikt. Bovendien is in de 
herschrijving wel aangegeven wat de relevantie is van de opmerking dat het 
diploma niet af was: als het diploma wel al gereed was geweest, had Jager het 
ter plekke alsnog gekregen. Ook deze informatie was impliciet. 

De herschreven tekst roept geen begrijpelijkheidsproblemen op. De tekst 
beantwoordt daarmee ook beter aan zijn doel, namelijk een excuus te maken 
aan mevrouw Jager en haar bevredigende uitleg te geven. De herschreven tekst 
is adequater dan de oorspronkelijke versie, omdat daar te veel essentiële 
informatie uit de context impliciet was gelaten. De analyse van de argumentatie 
is nu onproblematisch en de verzwegen argumenten kunnen zonder problemen 
worden geformuleerd: 

(STP 1) Wij hebben u ten onrechte uitgenodigd voor de speciale 
uitreiking. 

ARG 1' O p grond van de facultaire regels kwam u in feite niet voor 
de uitreiking in aanmerking. 

P O Wie op grond van bepaalde regels niet voor iets in aanmer
king komt maar er toch voor wordt uitgenodigd, is ten 
onrechte uitgenodigd. 

(ARG 1.1a) De uitreiking is alleen bedoeld voor studenten die geen of 
maximaal één vrijstelling hebben gekregen. 

(ARG 1.1b) In uw geval waren dat er meer. 

VA Als ergens een criterium voor geldt en je voldoet daar niet 
aan, dan kom je er niet voor in aanmerking. 
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STP 2 Het diploma kon niet alsnog aan u worden uitgereikt. 

ARG 1 Uw propedeusediploma was door de universiteit nog niet 

gereed gemaakt. 

PO Wat niet gereed is, kan niet worden uitgereikt. 

ARG 1.1 U kwam formeel niet in aanmerking voor de uitreiking. 

P O Als je niet in aanmerking komt voor iets, dan wordt 

daarvoor niets gereed gemaakt. 

8.4 Voorbeeld Examencommissie 

Een lid van een bestuur van een faculteit heeft een notitie geschreven over een 
nieuwe regeling voor scripties, gericht aan onder meer de examencommissie. In 
de notitie staat onder meer het volgende: 

Voorbeeld Examencommissie 
Enige tijd geleden heeft de Examencommissie ten onrechte besluiten 
genomen over de vertrouwelijkheid van scripties. Artikel 7.3.12 van de Wet 
op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek geeft aan dat regelingen 
met betrekking tot de inrichting van praktische oefeningen (waartoe scripties 
worden gerekend) thuishoren in het Onderwijs- en Examenreglement. De be
voegdheid voor zulke regelingen ligt dus bij de Faculteitsraad en niet bij de 
Examencommissie. 

De argumentatie heeft een onderschikkende structuur. De tekst begint met het 
standpunt, daarna volgen de nevengeschikte argumenten 1.1a en 1.1b en ten 
slotte in de laatste zin argument 1: 

STP De Examencommissie heeft ten onrechte besluiten genomen 
over de vertrouwelijkheid van scripties. 

ARG 1 De bevoegdheid voor zulke regelingen ligt bij de Faculteitsraad 
en niet bij de Examencommissie. 

ARG 1.1a Artikel 7.3.12 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Weten
schappelijk Onderzoek geeft aan dat regelingen met betrekking 
tot de inrichting van praktische oefeningen thuishoren in het 
Onderwijs- en Examenreglement. 

ARG 1.1b Scripties worden gerekend tot de praktische oefeningen. 
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Het verzwegen argument bij argument 1 en het standpunt is niet problematisch. 
Het luidt: 

P O , Als instantie X bevoegd is om een beslissing over een kwestie 
te nemen, dan is een beslissing van Y over die kwestie ten 
onrechte. 

Het tweede verzwegen argument, bij argument 1.1a en 1.1b en bij argument 1, 
is minder duidelijk, mede omdat het onderwerp nogal complex is. Het is juist 
dit verzwegen argument dat een centrale rol speelt in het betoog. Het logisch 
minimum luidt: 

LM Als artikel 7.3.12 van de Wet op het Hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek aangeeft dat regelingen met 
betrekking tot de inrichting van praktische oefeningen thuis
horen in het Onderwijs- en Examenreglement en scripties 
worden gerekend tot de praktische oefeningen, dan ligt de be
voegdheid voor zulke regelingen bij de Faculteitsraad en niet 
bij de Examencommissie. 

O m het verzwegen argument te begrijpen, moet de lezer verschillende dingen 
bedenken, bijvoorbeeld dat de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk 
Onderwijs iets bepaalt over een regeling zoals die waarover de examencommissie 
onlangs heeft besloten (namelijk de regeling voor scripties) en dat in die wet 
staat dat de scriptieregeling in het Onderwijs- en Examenreglement thuishoort 
(een reglement dat iedere opleiding hoort te hebben). Vervolgens moet de lezer 
achterhalen wat deze gegevens te maken hebben met de rechtmatigheid van de 
beslissing van de examencommissie. Vooral op dit punt zal hij mogelijk 
moeilijkheden ondervinden, omdat hier het minder duidelijke verzwegen 
argument bij argument 1 en argument 1.1 aan de orde is. 

In argument 1 wordt gesteld dat de bevoegdheid voor beslissingen als die van 
de Examencommissie over scripties bij de Faculteitsraad ligt. In argument 1.1 
staat dat een regeling als die over scripties tot het Onderwijs- en Examenregle
ment behoort. De schrijver verbindt zo 'Faculteitsraad' en ' inhoud Onderwijs-
en Examenreglement' aan elkaar. Daardoor is hij gebonden aan de bewering dat 
alle dingen die thuishoren in het Onderwijs- en Examenreglement alleen door 
de Faculteitsraad mogen worden besloten: deze bewering vormt het verzwegen 
argument bij argument 1 en 1.1 uit de oorspronkelijke tekst. De schrijver 
verdedigt deze impliciete bewering niet, maar veronderstelt blijkbaar dat het om 
informatie gaat die de lezers al hebben of gemakkelijk uit de argumentatie 
kunnen afleiden en die voor hen aanvaardbaar is. O m de argumentatie te begrij
pen, is vooral specifieke kennis van het onderwerp en van de institutionele 
context nodig. 
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De onderschikkende argumentatie uit het voorbeeld kan in gereconstrueerde 
vorm als volgt worden weergegeven: 

STP De Examencommissie heeft ten onrechte besluiten 
genomen over de vertrouwelijkheid van scripties. 

(ARG 1) Een regeling voor vertrouwelijke scripties kan niet 
worden aangenomen door de Examencommissie. 

PO, Als een instantie niet bevoegd is een bepaald besluit 
te nemen, dan is dat besluit van die instantie ten 
onrechte. 

(ARG 1.1) Een regeling voor vertrouwelijke scripties kan alleen 
worden aangenomen door de Faculteitsraad. 

P 0 2 Als instantie X bevoegd is een bepaald besluit te 
nemen, dan is niet instantie Y bevoegd. 

ARG 1.1.1' Een regeling voor vertrouwelijke scripties hoort 
thuis in het Onderwijs- en Examenreglement. 

P 0 3 Alles wat in het Onderwijs- en Examenreglement 
staat, kan alleen worden besloten door de Faculteits
raad. 

ARG 1.1.1.1a' Een regeling voor de vertrouwelijkheid van scripties 
is een geval van een 'praktische oefening'. 

ARG 1.1.1.1b Alle regelingen over praktische oefeningen horen in 
het Onderwijs- en Examenreglement. 

P 0 4 Als Y behoort tot een bepaalde categorie en alles 
wat behoort tot die categorie moet in een bepaalde 
regeling worden geregeld, dan moet ook Y in die 
regeling worden geregeld. 

ARG l . l . l . l b . l Dit staat in artikel 7.3.12 van de WHW. 

P 0 5 Wat in de wet staat, is het geval. 

In de oorspronkelijke tekst zijn alle argumenten wel min of meer aanwezig, 
maar toch is het niet eenvoudig om ze allemaal te identificeren, omdat ze in de 
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tekst zijn ingebed in andere argumenten. Het is daarom wenselijk in een 
herschrijving beter te laten zien wat de argumenten zijn en hoe zij zich tot 
elkaar verhouden. 

Er zijn in de tekst verschillende argumenten verzwegen, maar de meeste 
daarvan zijn voor de lezers waarschijnlijk onproblematisch. De verzwegen argu
menten (PO) 1, 2, 4 en 5 leveren geen begrijpelijkheidsproblemen op, omdat ze 
heel algemene en de lezers goed bekende verbanden in de wereld weergeven. 
Een uitzondering vormt verzwegen argument 3, want dat heeft geen algemene, 
maar een specifieke inhoud: het gaat over de regels die gelden voor het 
Onderwijs- en Examenreglement. Verzwegen argument 3 bevat dus specifieke 
contextuele kennis over de institutie waarin de argumentatie plaatsvindt. (De 
inhoud ervan is overigens niet meer in overeenstemming met de werkelijkheid, 
omdat in 1998 in het kader van de wet Modernisering Universitair Bestuur de 
Faculteitsraden zijn afgeschaft.) 

De beoogde lezers kunnen de inhoud van het verzwegen argument 3 mis
schien wel achterhalen. Toch is het wenselijk het in de herschrijving niet 
impliciet te laten, maar expliciet in de tekst te vermelden. In de oorspronkelijke 
tekst is de complexe argumentatie namelijk nogal compact weergegeven en er 
moeten relatief grote gedachtesprongen worden gemaakt om de argumenten met 
elkaar te verbinden. Daarnaast kan een aantal argumentatieve stappen in 
vergelijking met de oorspronkelijke tekst helderder worden gepresenteerd door 
in de herschrijving de argumentatiestructuur aan te houden: 

Herschri jving Examencommissie 
Enige tijd geleden heeft de Examencommissie ten onrechte besluiten 
genomen over de vertrouwelijkheid van scripties. Scripties moeten worden 
gezien als een 'praktische oefening' in de zin van de Wet op het Hoger 
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). In artikel 7.3.12 van de 
W H W staat dat regelingen over de inrichting van praktische oefeningen, 
thuishoren in het Onderwijs- en Examenreglement. Aangezien de inhoud van 
het Onderwijs- en Examenreglement alleen de bevoegdheid is van de Facul
teitsraad, kan een regeling over de vertrouwelijkheid van scripties ook alleen 
door de Faculteitsraad worden aangenomen. 

In deze herschrijving zijn twee uitspraken toegevoegd ten opzichte van de 
oorspronkelijke versie (gecursiveerd). De eerste toevoeging, de tweede zin, is een 
uitbreiding van een zinsdeel uit de eerste versie van de tekst, namelijk de 
tussenvoeging: '... (waartoe ook scripties behoren)'. Deze tussenvoeging was in 
de oorspronkelijke tekst ingebed in de mededeling die in de herziene tekst in 
de derde zin is weergegeven. In de analyse is de tussenvoeging argument 
1.1.1.1a. Door dit argument expliciet en eerder in de tekst te vermelden, wordt 
het voor de lezer gemakkelijker de verbanden tussen de scriptieregeling en de 
tekst van de wet te zien. 

Verder is in de herziene tekst in de vierde zin het expliciet gemaakte 
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verzwegen argument 3 opgenomen (er is een wat andere formulering gekozen 
dan in de analyse, maar de propositionele inhoud is dezelfde). Doordat het 
verzwegen argument nu expliciet is, krijgt het in de tekst per definitie de functie 
van een expliciet argument. Er is in de herschrijving gekozen voor een presenta
tie waarin dit expliciete argument vooraan staat in de zin, met daarna het 
(sub)standpunt (argument 1.1 in de analyse). Aan het begin van de vierde zin 
is de indicator 'aangezien' opgenomen, om het argumentatieve verband dat volgt 
goed aan te geven. Deze presentatie laat ook de mogelijkheid open dat de bewe
ring achter 'aangezien' (verzwegen argument 3 dus) wellicht wel al een bekende 
en aanvaarde uitspraak is voor de lezer: het argument wordt enigszins terloops 
gepresenteerd en het krijgt geen aparte nadruk als argumentatieve stap in het 
geheel. Daarmee wordt voorkomen dat de lezers die goed zijn ingewijd de tekst 
overexpliciet vinden. Omdat het argument expliciet is, zullen echter ook lezers 
die minder goed op de hoogte zijn geen begrijpelijkheidsproblemen ondervin
den. 

8.5 Voorbeeld Ondernemingsfinanciering 

In een studiegids van een economische opleiding voor het studiejaar 1994-1995 
wordt onder meer informatie gegeven over de inhoud en de vakken van de 
doctoraalfase van de studie. In de tekst over de opleidingsrichting Financiering 
wordt de volgende informatie over de volgorde van de vakken gegeven: 

Voorbeeld Ondernemingsfinanciering 

Volgorde vakken 
Het vak Boekhouden moet worden gevolgd voor het vak Management 
Accounting. Het wordt aangeraden het vak Ondernemingsfinanciering zo snel 
mogelijk te volgen. Dit gezien het grote aantal financiële vakken. Men dient 
tevens de basisvakken af te ronden voordat aan de specialisatie kan worden 
begonnen. 

De gecursiveerde zinnen bevatten argumentatie: er wordt een advies gegeven aan 
studenten en een reden voor dat advies. De eerste zin bevat het advies en vormt 
het standpunt; de tweede zin bevat de reden en is het argument. Het argument 
is een incomplete zin: er staat geen gezegde in. Als het argument gecompleteerd 
wordt tot een volledige zin, dan luidt de argumentatie als volgt: 
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STP Het vak Ondernemingsfinanciering moet zo snel mogelijk worden 
gevolgd. 

A R G Er is een groot aantal financiële vakken. 

Het logisch minimum in de argumentatie is: 

LM Als er een groot aantal financiële vakken is, dan moet het vak Onder
nemingsfinanciering zo snel mogelijk worden gevolgd. 

Hoe luidt het verzwegen argument? Waarom vormt het argument een 
ondersteuning van het standpunt? Dat zal niet voor alle lezers van de studiegids 
direct duidelijk zijn. 

Het argumentatieschema dat aan de argumentatie ten grondslag ligt, is 
causaal. Het gaat, om precies te zijn, om een pragmatische argumentatie, een 
bijzonder geval van causale argumentatie (Van Eemeren, Grootendorst en 
Snoeck Henkemans 1995: 91). In het standpunt wordt studenten aangeraden iets 
te doen, namelijk zo snel mogelijk het vak Ondernemingsfinanciering te volgen. 
Het argument moet motiveren waarom studenten dat moeten doen: het moet 
aangeven waarom het nodig, zinvol of belangrijk is Ondernemingsfinanciering 
zo snel mogelijk te volgen. Hier doet zich een begrijpelijkheidsprobleem voor, 
want hoe kan het gegeven dat er erg veel financiële vakken zijn de studenten 
motiveren een bepaald (ook financieel) vak zo snel mogelijk te volgen? Wat 
heeft de kwantiteit van de financiële vakken te maken met de voorrang die aan 
Ondernemingsfinanciering moet worden gegeven? Dat is de kern van het 
begrijpelijkheidsprobleem in deze argumentatie. Het probleem kan alleen 
worden opgelost door iemand die veel kennis van de context heeft, in dit geval 
met name van de vakken van de richting Financiering in hun onderlinge 
samenhang: het gaat om specifieke kennis van het onderwerp. Iemand die over 
deze kennis beschikt, kan namelijk zelf bedenken wat de reden is om studenten 
te adviseren het vak Ondernemingsfinanciering zo snel mogelijk te volgen. 

O m welke kennis van het onderwerp gaat het precies? Ondernemingsfinan
ciering neemt in de studierichting Financiering een centrale plaats in: het is een 
vak waarin belangrijke basiskennis wordt behandeld. Veel andere vakken 
borduren inhoudelijk op Ondernemingsfinanciering voort. O m die reden geldt 
Ondernemingsfinanciering als een ingangseis voor veel andere vakken van de 
richting Financiering. Het is dus niet zozeer het grote aantal financiële vakken 
waar het om gaat (alhoewel het waar is dat er veel financiële vakken zijn), maar 
het feit dat Ondernemingsfinanciering voor veel van die vakken een ingangseis 
is. Dat vormt de reden voor het advies Ondernemingsfinanciering eerst te 
volgen. 

De vraag is of het beoogde lezerspubliek in staat is de informatie over de 
belangrijke status van Ondernemingsfinanciering zelf aan te vullen. Dit komt 
erop neer dat moet worden nagegaan hoe groot de kans is dat deze lezers over 
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de benodigde kennis van het onderwerp beschikken. Het beoogde publiek is 
bekend: het zijn (doctoraalstudenten die de richting Financiering gaan volgen. 
Er mag worden verondersteld dat deze studenten niets weten van de speciale 
status van Ondernemingsfinanciering en dus ook niet weten dat het vak een in
gangseis is voor veel andere financiële vakken. Studenten gaan immers juist voor 
dergelijke informatie bij de studiegids te rade. 

Om te begrijpen waarom Ondernemingsfinanciering snel moet worden 
gevolgd, moet de lezer zelf de informatie aanvullen over de speciale status van 
Ondernemingsfinanciering, want in de oorspronkelijke tekst is hierover geen 
informatie opgenomen. Maar aangezien vastgesteld kan worden dat juist de 
beoogde lezers niet over de aan te vullen informatie beschikken, is het 
onverstandig de informatie impliciet te laten. Dit leidt tot het begrijpelijkheids-
probleem met het verzwegen argument. 

De meest voor de hand remedie voor dit begrijpelijkheidsprobleem is de 
ontbrekende informatie expliciet in de tekst op te nemen. In dit geval kan dat 
op verschillende manieren, afhankelijk van de argumentatieve functie die aan 
de toe te voegen informatie in het geheel van het betoog wordt toegekend. In 
eerste instantie is er de mogelijkheid de informatie als een tweede, meervoudig 
argument op te nemen. Het kan aan het eerste argument worden gekoppeld met 
behulp van bijvoorbeeld de indicator 'bovendien' (gecursiveerd): 

Herschrijving 1 Ondernemingsfinanciering 

(...) 

Volgorde vakken 
Het vak Boekhouden moet worden gevolgd voor het vak Management 
Accounting. Het wordt aangeraden het vak Ondernemingsfinanciering zo 
snel mogelijk te volgen. Dit gezien het grote aantal financiële vakken. 
Bovendien is Ondernemingsfinanciering ingangseis voor bijna alle andere 
vakken. Men dient tevens de basisvakken af te ronden voordat aan de 
specialisatie kan worden begonnen. 

(...) 

Maar deze herschrijving is niet afdoende. De argumentatie bestaat nu uit één 
standpunt en twee argumenten; het verzwegen argument dat bij het standpunt 
en het toegevoegde, nieuwe argument hoort, is wel begrijpelijk, maar het 
verzwegen argument dat bij het standpunt en het oorspronkelijke argument 
hoort, is dat nog altijd niet. In herschrijving 1 is het begrijpelijkheidsprobleem 
met het verzwegen argument dat zich voordeed dus niet verholpen. Het 
oorspronkelijke argument is helemaal niet relevant voor het standpunt: de 
kwantiteit van de vakken heeft eigenlijk niets met het standpunt te maken. De 
toevoeging van de informatie die wel relevant is, maakt de irrelevantie van het 
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oorspronkelijke argument extra goed zichtbaar. 
Het is gezien deze constatering niet verwonderlijk dat in de oorspronkelijke 

argumentatie alleen het logisch minimum kon worden aangevuld. Als het 
argument niet relevant is voor het standpunt, dan is het onmogelijk een beteke
nisvol verzwegen argument te formuleren. Dit betekent ook dat het standpunt 
in de oorspronkelijke tekst niet is verdedigd en dat het betoog dus niet 
aanvaardbaar is. Het perspectief bij de analyses van de voorbeelden is echter de 
begrijpelijkheid: er werd daarom in eerste instantie van uitgegaan dat er wel een 
relevant en aanvaardbaar verband tussen standpunt en argument bestaat, maar 
dat de tekst onvoldoende duidelijk maakt welk verband dit is. Vervolgens kwam 
naar voren dat het argument in de oorspronkelijke tekst waarschijnlijk niet goed 
is gekozen: in dat argument wordt niet het relevante aspect van het onderwerp 
verwoord, maar een aspect dat alleen zijdelings bij het onderwerp hoort. Als de 
argumentatie in herschrijving 1 uit één relevant en één irrelevant argument 
bestaat, dan kan het irrelevante argument in een tweede herschrijving het best 
worden weggelaten. Het heeft geen functie, leidt daardoor hooguit tot verwar
ring bij de lezers en het overblijvende (toegevoegde) argument is op zichzelf 
voldoende om het standpunt te ondersteunen. In herschrijving 2 is het 
oorspronkelijke argument dan ook gedelet en vervangen door het toegevoegde 
argument: 

Herschrijving 2 Ondernemingsfinanciering 

(...) 

Volgorde vakken 
Het vak Boekhouden moet worden gevolgd voor het vak Management 
Accounting. Het wordt aangeraden het vak Ondernemingsfinanciering zo snel 
mogelijk te volgen. Dit gezien het feit dat Ondernemingsfinanciering een 
ingangseis is voor veel andere financiële vakken. Men dient tevens de basis
vakken af te ronden voordat aan de specialisatie kan worden begonnen. 

(...) 

In herschrijving 2 levert de argumentatie geen begrijpelijkheidsproblemen op. 
Het zal de studenten volkomen duidelijk zijn om welke reden zij voorrang 
moeten geven aan Ondernemingsfinanciering: de noodzakelijke informatie 
wordt expliciet verschaft. Het verzwegen argument is een door alle beoogde 
lezers makkelijk aan te vullen uitspraak: 

STP Er wordt aangeraden het vak Ondernemingsfinanciering zo snel 
mogelijk te volgen. 

ARG Ondernemingsfinanciering is een ingangseis voor veel andere 
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financiële vakken. 

PO Als X als een ingangseis/voorwaarde geldt om Y te kunnen doen (en 
je wilt Y doen), dan is het aan te raden eerst X te doen. 

8.6 Voorbeeld Financiële Instrumenten III 

De vakgroep Financiering stuurde in mei 1997 de volgende korte memo aan de 
secretaris van het faculteitsbestuur: 

Beste Coen, 

Op verzoek het volgende. Het vak Financiële Instrumenten III wordt 
gegeven. Aangezien een externe docent het vak zal gaan doceren, dient er 
altijd een voorbehoud te worden ingebouwd! 

Groet, 

Sarah Willems 
Secretaris Vakgroep Financiering 

De laatste zin bevat argumentatie. De functie van de eerste twee zinnen is in 
eerste instantie niet duidelijk: een argumentatief verband met de laatste zin is 
niet direct zichtbaar. De argumentatie in de laatste zin kan als volgt worden 
weergegeven. 

STP Er dient altijd een voorbehoud te worden ingebouwd. 

ARG Een externe docent gaat het vak doceren. 

LM Als een externe docent het vak gaat doceren, dient altijd een 
voorbehoud te worden ingebouwd. 

Het logisch minimum is een uitspraak die niet voldoende informatief is. In de 
argumentatie wordt een verband gelegd tussen externe docenten en een 
'voorbehoud inbouwen', maar veel lezers zullen dit niet begrijpen. De memo 
waar het om gaat, is geschreven in een specifieke actuele context. Zonder kennis 
van deze context is het niet mogelijk de argumentatie te interpreteren. Wie over 
de kennis van de actuele context beschikt (dat geldt onder anderen voor de 
beoogde lezers), weet dat de memo is geschreven in de context van een bepaald 
meningsverschil tussen het faculteitsbestuur en de vakgroep Financiering. De 
vakgroep wil in de studiegids bij een aantal vakken vermeld zien dat het vak 
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'onder voorbehoud' wordt gegeven. Het faculteitsbestuur stemt daarmee niet in, 
omdat het meent dat studenten met zekerheid moeten weten of een vak wel of 
niet wordt gegeven. Het faculteitsbestuur heeft de vakgroep verzocht aan te 
geven of het vak nu wel of niet doorgaat: 'onder voorbehoud' is dus geen optie. 
De memo is de reactie op dit verzoek. De ingewijde lezer kan dit opmaken uit 
de eerste zin: 'Op verzoek het volgende'. Op basis van deze kennis van de 
context kan ook de functie van de tweede zin worden aangegeven. 'Financiële 
Instrumenten III wordt gegeven' is een mededeling: hij vormt het antwoord op 
het verzoek van het faculteitsbestuur. 

De context maakt ook duidelijk dat het argument vreemd gekozen is. 
Althans, met dat argument wordt de discussie weer opnieuw gestart, omdat in 
het argument terloops wordt overgebracht dat het vak Financiële Instrumenten 
III toch onder voorbehoud moet worden aangekondigd in de studiegids, ook al 
gaat het wel door. De argumentatie is dus een poging het faculteitsbestuur er 
alsnog van te overtuigen dat een voorbehoud in dit geval noodzakelijk is. Het 
standpunt 'Er moet bij dit vak een voorbehoud worden gemaakt' is impliciet 
gelaten, maar het vormt het hoofdstandpunt van de schrijver en moet daarom 
wel bij de analyse worden betrokken. Dit heeft consequenties voor de analyse 
van de argumentatie als geheel, want de functie van de expliciete argumentatie 
is dan anders: 

(STP') Er moet bij het vak Financiële Instrumenten III een voorbehoud 
worden gemaakt (in de studiegids). 

A R G l b Een externe docent gaat het vak doceren. 

A R G l b Bij externe docenten moet altijd een voorbehoud worden gemaakt. 

In deze reconstructie is de inhoud van het logisch minimum nu terug te vinden 
als argument lb.147 Voor het begrijpelijkheidsprobleem maakt dit niet veel uit. 
Het gaat erom dat er een verband wordt gesuggereerd, waarop de argumentatie 
is gebaseerd, tussen externe docenten en de noodzaak van een voorbehoud. Op 
basis van kennis van de actuele context is duidelijk dat dit verband een cruciale 
rol speelt in de discussie. Als de aangevoerde argumenten immers inderdaad 
overtuigend tot het standpunt leiden dat een voorbehoud moet worden 
gemaakt, dan heeft de schrijver het verschil van mening met het faculteits
bestuur alsnog gewonnen. Het is in de discussiecontext dus belangrijk dat de 
beoogde lezers (Coen, maar vooral het faculteitsbestuur) begrijpen hoe het 
argument van de schrijver tot het standpunt leidt, willen zij het vervolgens 
kunnen aanvaarden. De nodige kennis van de actuele context hebben zij wel, 
maar het verband tussen de aangevoerde argumenten en het standpunt kan een 
probleem vormen. O m tot een interpretatie van het verband te komen, moet 
worden nagegaan waarom de schrijver het feit dat een externe docent een vak 
geeft, als een noodzakelijke reden beschouwt een voorbehoud te maken. De 
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presentatie van de argumentatie in de oorspronkelijke tekst bevat twee 
mogelijke aanwijzingen: de cursivering van het woord 'externe' en het 
uitroepteken achter de laatste zin. 

De functie van het uitroepteken moet waarschijnlijk worden bezien in het 
licht van de discussie: die heeft inmiddels iets stekeligs gekregen en beide 
partijen stellen zich eigenwijs op. Het uitroepteken drukt misschien iets 
triomfantelijks uit; het kan ook aangeven dat het hier om iets heel vanzelfspre-
kends gaat dat het bestuur zelf ook had kunnen bedenken; het kan ook bedoeld 
zijn om aan te geven 'Ik begin er nu weer over, maar dat kan nu eenmaal niet 
anders'. In ieder geval: het uitroepteken lijkt bij nadere beschouwing geen 
directe aanwijzingen te geven voor de interpretatie van het verband tussen 
externe docenten en de noodzaak van een voorbehoud. De cursivering van 
'externe' vormt wel een aanwijzing voor de interpretatie. De cursivering 
suggereert een tegenstelling: tegenover externe docenten staan interne docenten. 
Blijkbaar is er een verschil tussen interne en externe docenten en dit verschil 
maakt volgens de schrijver het voorbehoud nodig. De vraag is alleen welk 
verschil de schrijver op het oog heeft en die vraag kunnen de lezers niet 
beantwoorden. 

Men moet een beroep doen op eventuele eigen kennis van het onderwerp 
'de verschillende aanstellings- en inhuurmogelijkheden van docenten' om een 
aannemelijke interpretatie te vinden. Er moet worden bedacht wat het probleem 
met externe docenten kan zijn: zijn ze bijvoorbeeld minder betrouwbaar dan 
interne docenten? Zien ze eerder van hun verplichtingen af, worden ze eerder 
ziek, is het meer onzeker of ze daadwerkelijk verschijnen dan bij interne 
docenten? Het is mogelijk dat de schrijver een van deze dingen bedoelt, maar 
duidelijke aanwijzingen voor een bepaalde interpretatie zijn er niet. Misschien 
was er op het moment van het schrijven van deze memo nog geen externe 
docent gevonden en dan kan natuurlijk nog niet met zekerheid worden gezegd 
of het vak doorgaat. Maar dit lijkt in strijd met de stelligheid van de mededeling 
in de tweede zin: 'Financiële Instrumenten III wordt gegeven'. Bovendien zou 
dit een specifieke verklaring zijn, terwijl de schrijver zich juist beroept zich op 
een algemeen verband. Hij zegt immers dat bij externe docenten ALTIJD een 
voorbehoud moet worden gemaakt. Daarmee maakt de schrijver duidelijk dat 
hij een algemeen en geen bijzonder verband op het oog heeft. 

Het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument maakt het 
onmogelijk de argumentatie te interpreteren. Het zal moeilijk zijn de beoogde 
lezers van het standpunt te overtuigen. Het is dus zeker op zijn plaats de tekst 
te herschrijven, maar zonder meer informatie is dit niet mogelijk. Volgens de 
schrijver is er iets dat externe docenten onderscheidt van interne docenten, als 
gevolg daarvan weet je nooit of een vak van een externe docent wel doorgaat. 
Maar waarom de schrijver dat precies vindt, blijft een vraag. O m een goede her
schrijving te kunnen maken, zou eerst duidelijk moeten zijn wat het antwoord 
op deze vraag is. 
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8.7 Voorbeeld Govier 

Govier gaat in haar boek Problems in Argument Analysis and Evaluation (1987) 
onder andere in op de vraag of een zogenoemde niet-formele argumentatietheo
rie mogelijk is. Zij citeert in dat verband McPeck en sluit het citaat af met een 
kernachtige samenvatting van zijn argumentatie: 

Voorbeeld Govier 

(...) John McPeck contends that the very notion of a nonformal theory of 
argument is a non-starter. (...) McPeck says: 

We might ask what it would be like to have a general theory of ordinary 
argument or reasoning. For one thing, the theory would provide a set of 
rules or principles to which we could appeal in the evaluation of arguments. 
But if informal logicians were ever successfull at developing all these rules 
and principles, they would then have a formal logic of ordinary argument 
or reasoning: that is, the desired theory would vitiate the informal 
dimension of their reasoning and render their enterprise a bona fide logic, 
which could then be taught as the formal logic of ordinary reasoning. 

According to McPeck, there could not be a nonformal theory of argument, 
because any general account we could produce would be formal. (...) (Govier 
1987: 14) 

Goviers weergave van McPecks argumentatie kan als volgt worden geanalyseerd 
(vertaling S.G.): 

STP Een niet-formele theorie over argumentatie is niet mogelijk. 

A R G Iedere algemene verklaring die we zouden kunnen bedenken, zal 
formeel zijn. 

LM Als iedere algemene verklaring formeel is, dan is een niet-formele 
theorie over argumentatie niet mogelijk. 

Het logische minimum is inhoudelijk gezien geen vreemde uitspraak: als iets 
altijd formeel is, dan kan het niet informeel zijn. Toch is hiermee niet 
voldoende verklaard wat het verband is tussen argument en standpunt. De lezer 
vraagt zich af hoe dit nu precies in elkaar zit: is het waar of niet waar, is het 
wel of niet wat McPeck beweert? Het is niet goed mogelijk een informatievere 
uitspraak dan het logisch minimum te formuleren die als verzwegen argument 
kan worden aangemerkt. 

Het is niet verwonderlijk dat het verzwegen argument in McPecks 
argumentatie, althans in Goviers weergave ervan, moeilijk aan te vullen is. Dit 



8 * Ontbrekende informatie: de rol van de ruimere context [241] 

begrijpelijkheidsprobleem wordt onder meer veroorzaakt doordat McPecks 
argumentatie in het citaat complex is, terwijl Govier zijn visie in één kernachti
ge, enkelvoudige redenering weergeeft. Govier laat onderdelen uit zijn 
argumentatie weg. Dit heeft met name effecten op de begrijpelijkheid van het 
argument van McPeck zoals Govier dat presenteert: waarom is iedere algemene 
verklaring formeel? 

Het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument ontstaat ook 
doordat de argumentatie van McPeck in het citaat weliswaar als ingewikkeld op 
de lezer overkomt, maar niet meteen ook als onaanvaardbaar. Goviers verkorte 
weergave van McPecks argumentatie daarentegen geeft de indruk dat zij 
McPecks argumentatie niet steekhoudend vindt. De lezer stelt zich de vraag hoe 
het nu allemaal zit. Is McPeck gebonden aan wat Govier hem toeschrijft? Er is 
een analyse nodig waarin ook de co-tekst en de ruimere context worden 
betrokken. 

Na de weergave van McPecks argumentatie wijdt Govier verschillende 
alinea's aan haar analyse en beoordeling van McPecks argumentatie (zie bijlage 
2). Zij stelt met name dat McPeck verzuimt een onderscheid te maken tussen 
twee verschillende betekenissen van 'formeel': 

Betekenissen van 'formeel' volgens Govier 

1. formeel = systematisch, geordend, met algemeen of universeel bereik 

2. formeel = als in een formeel systeem, met regels, criteria voor welge

vormdheid van formules en vaste axioma's 

Gewoonlijk, zo stelt Govier, wordt met 'formeel' aan de tweede betekenis 
gerefereerd.148 Uitgaand van deze betekenis is McPecks argumentatie niet 
houdbaar: 

Interpretatie op basis van betekenis 2 (Govier) 

STP Een niet-formele theorie (d.w.z. zonder artificiële taal en formele 
systemen) over argumentatie is niet mogelijk. 

ARG Iedere algemene verklaring waarmee we zouden kunnen komen, zal 
formeel (d.w.z. in een artificiële taal en met formele systemen) zijn. 

LM Als iedere algemene verklaring formeel (d.w.z. in een artificiële taal 
en met formele systemen) is, dan is een niet-formele theorie (d.w.z. 
zonder artificiële taal en formele systemen) over argumentatie niet 
mogelijk. 

Deze argumentatie is niet steekhoudend, omdat het, zo betoogt Govier, immers 
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goed mogelijk is een theorie met algemenere regels en principes te maken die 
helemaal geen gebruik maakt van een artificiële taal en dus wel degelijk niet-
formeel is. In feite bestrijdt Govier daarmee McPecks argument, uitgaande van 
betekenis 2 van 'formeel': het argument is niet juist. 

Uit de tekst blijkt echter ook duidelijk dat McPeck in zijn argumentatie niet 
uitgaat van betekenis 2, maar van betekenis 1. Dit is belangrijk, want de 
argumentatie is dan wel steekhoudend: 

Interpretatie op basis van betekenis 1 (McPeck) 

STP Een niet-formele theorie (d.w.z. zonder regels en principes) over argu
mentatie is niet mogelijk. 

ARG Iedere algemene verklaring waarmee we zouden kunnen komen, zal 
formeel (d.w.z. met regels en principes) zijn. 

LM Als iedere algemene verklaring formeel (d.w.z. met regels en prin
cipes) is, dan is een niet-formele theorie (d.w.z. zonder regels en 
principes) over argumentatie niet mogelijk. 

Govier gaat niet expliciet in op het feit dat McPecks argumentatie, uitgaande 
van de betekenis die hij zelf op het oog heeft, wel steekhoudend is, terwijl deze 
constatering juist aansluit bij haar eigen betoog. Govier geeft aan dat er twee 
betekenissen (1 en 2) in het geding zijn; McPeck hanteert deze twee beteke
nissen niet door elkaar (dat zou een drogreden opleveren), maar hanteert een 
andere betekenis (namelijk 1) dan Govier blijkbaar op het oog heeft (namelijk 
2). In de eerste betekenis is de argumentatie wel steekhoudend; in de tweede 
niet. Govier lijkt echter van mening te zijn dat zij en McPeck een meningsver
schil hebben over de vraag of een niet-formele argumentatietheorie nu wel of 
niet mogelijk is. Zij is een voorstander van een niet-formele theorie (die niet 
gebaseerd is op een formeel systeem, et cetera). Uit de tekst blijkt dat zij een 
theorie op het oog heeft die algemene principes of iets dergelijks beschrijft 
(volgens betekenis 1 van 'formeel'). 

McPeck stelt dat een niet-formele theorie over argumentatie niet mogelijk 
is. Hij zou een meningsverschil met Govier hebben als hij ook zou beweren dat 
een theorie over argumentatie altijd formeel zal zijn volgens een bepaald 
formeel systeem ('formeel' volgens betekenis 2). Govier lijkt dit aan McPeck toe 
te schrijven, maar het is niet wat hij beweert. McPeck gaat in zijn argumentatie 
uit van de eerste betekenis van 'formeel': hij beweert alleen dat iedere theorie 
over argumentatie formeel is in die zin dat de theorie regels en principes zal 
omvatten. Hij zegt niet dat het om een formeel systeem in een artificiële taal 
moet gaan. Zijn visie en zijn gebondenheden komen duidelijk naar voren als 
zijn letterlijke uitspraken in het citaat worden geanalyseerd: 
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STP If informal logicians were ever successfull at developing rules 
and principles as would be provided by a general theory of 
ordinary argument, they would then have a formal logic of 
ordinary argument or reasoning. 

ARG 1 The desired theory would render their enterprise a bona fide 
logic. 

ARG 1.1 The desired theory would vitiate the informal dimension of 
their reasoning. 

De verzwegen argumenten in McPecks betoog kunnen als volgt worden 
geformuleerd (de argumentatie is vertaald in het Nederlands): 

STP Als informele logici er ooit in slagen de regels en principes te 
ontwikkelen die onderdeel zouden uitmaken van een algemene 
theorie over alledaagse argumentatie, dan zouden zij als 
resultaat een formele logica van alledaagse argumentatie hebben 
verkregen. 

ARG 1 De nagestreefde theorie zou hun onderneming tot een echte 
logica maken. 

LM Als de nagestreefde theorie hun onderneming tot een echte 
logica zou maken, dan zouden informele logici, als zij er ooit 
in slagen de regels en principes te ontwikkelen die onderdeel 
zouden uitmaken van een algemene theorie over alledaagse 
argumentatie, een formele logica van alledaagse argumentatie 
hebben verkregen. 

PO, Als de theorie (met regels en principes etc.) neerkomt op een 
logica, dan is het resultaat van het ontwikkelen van die theorie 
een formele logica. 

ARG 1.1 De nagestreefde theorie zou de informele dimensie van argu
mentatie krachteloos maken. 

LM Als de nagestreefde theorie de informele dimensie van argu
mentatie krachteloos zou maken, dan zou de nagestreefde 
theorie de onderneming van informele logici tot een echte 
logica maken. 

P 0 2 Een theorie over argumentatie zonder informele dimensie is 
een echte logica. 
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McPeck baseert zich in zijn argumentatie op impliciet gebleven aannames, de 
twee verzwegen argumenten hierboven. In vereenvoudigde versie kunnen ze als 
volgt worden weergegeven: 

PO] Een theorie met regels en principes is formeel/is een logica. 

P 0 2 Een theorie zonder informele dimensie is formeel/is een logica. 

Voorafgaand aan zijn argumentatie geeft McPeck er blijk van dat hij van nog 
een derde aanname uitgaat: 'For one thing, the theory would provide a set of 
rules or principles to which we could appeal in the evaluation of arguments'. 
De drie verzwegen aannames zijn dus: 

1. Een theorie omvat in ieder geval regels en principes. 

2. Een theorie met regels en principes is formeel/is een logica. 

3. Een theorie zonder informele dimensie is formeel/is een logica. 

Uit deze analyse van de verzwegen aannames blijkt duidelijk hoe McPeck 
'formeel' opvat en waarom een theorie over argumentatie volgens hem altijd 
formeel zal zijn: zijn visie blijkt vooral uit aanname 1 en 2. Het kan zijn dat 
Govier een andere betekenis van 'formeel' zou willen hanteren, maar het is 
McPeck niet verboden van de door hem beoogde betekenis uit te gaan en hij 
verhult deze beoogde betekenis ook niet in zijn betoog. Hoewel Govier eerst 
zelf op mogelijke verwarring over de betekenis van 'formeel' wijst, verwerpt zij 
desondanks vervolgens McPecks argumentatie op basis van de betekenis die 
McPeck duidelijk niet op het oog had. 

Govier geeft een heldere analyse van het begrijpelijkheidsprobleem in deze 
discussie over de betekenis van 'formeel', maar verzuimt deze analyse ook goed 
toe te passen op haar vermeende verschil van mening met McPeck. Als gevolg 
daarvan komt niet aan het licht dat McPecks in het citaat verwoorde visie in 
principe niet in strijd is met Goviers opvattingen. Beiden houden het voor 
mogelijk een argumentatietheorie op te stellen zonder gebruik te maken van een 
formeel-logisch systeem in traditionele zin. Als Govier op grond van het citaat 
meent dat McPeck en zij het op dit punt oneens zijn, voert zij een schijndiscus
sie. 

Wat McPecks opvatting is over zo'n niet-formele argumentatietheorie en dat 
Govier een schijndiscussie met hem voert, blijkt nog eens duidelijk uit het begin 
van de volgende paragraaf in Goviers tekst (zie bijlage 2). McPeck, zegt zij, 
presenteert in zijn boek zelf een niet-formele argumentatietheorie, namelijk een 
theorie op basis van algemene regels en principes. Dit geeft nog eens aan van 
welk soort theorie McPeck blijkbaar een voorstander is ('formeel' in betekenis 
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1). Dat hij een niet-formele argumentatietheorie voorstelt, is dan ook niet in 
strijd met zijn argumentatie in het voorbeeld: daarin gaat hij immers ook uit 
van 'formeel' in betekenis 1. Govier impliceert dat McPeck inconsistent is door 
zo'n niet-formele argumentatietheorie voor te stellen: 

Though he contends (....) that there can be no such thing as a nonformal theory 

of argument, John McPeck in fact states a nonformal theory of argument in the 

same work. He puts forward a discipline-specific theory in which the understan

ding and evaluation of arguments is left as a task for particular disciplines. (Govier 

1987: 15) 

Uit het voorafgaande is duidelijk geworden dat McPeck zijn eigen theorie in 
principe ook 'formeel' zou kunnen noemen voor zover deze theorie op regels 
en principes is gebaseerd. Govier noemt McPecks aanpak echter 'nonformal' en 
creëert zo opnieuw onduidelijkheid over de betekenis van 'formeel'. 

Hadden de begrijpelijkheidsproblemen die zich blijkbaar met McPecks 
argumentatie kunnen voordoen, voorkomen kunnen worden als hij een andere 
presentatie van zijn argumentatie had gekozen? Er zouden waarschijnlijk minder 
gemakkelijk misverstanden ontstaan als McPeck zijn precieze standpunt expliciet 
had aangegeven en rekening had gehouden met de mogelijke verwarring over 
de betekenis van 'formeel'. De volgende herschrijving is een mogelijkheid (de 
herschrijving gebeurt in het Nederlands om de beoogde betekenis zo goed 
mogelijk weer te geven): 

Herschrijving Govier: citaat McPeck 
Eigenlijk kan niet goed worden gesproken van een niet-formele theorie van argu
mentatie. We zouden ons kunnen afvragen hoe zo'n algemene theorie van 
alledaagse argumentatie of redeneren eruit zou zien. In ieder geval zou de 
theorie voorzien in een verzameling regels en principes die kunnen worden 
gebruikt voor de beoordeling van argumentatie. Maar als informele logici er 
ooit in slagen de regels en principes te ontwikkelen die onderdeel zouden 
uitmaken van een algemene theorie over alledaagse argumentatie, dan zouden 
zij een formele logica van alledaagse argumentatie hebben gemaakt. Oftewel: 
iedere theorie bestaat uit regels en principes en kan alleen al om die reden als 
'formeel' worden beschouwd. 

'Formeel' wordt ook wel gebruikt in een specifiekere betekenis, namelijk voor 
een formeel systeem, in een artificiële taal, zoals die van de traditionele formele 
logica. Zo'n systeem is niet nodig voor een theorie over argumentatie. In die zin 
zou je een argumentatietheorie die geen gebruik maakt van zo'n systeem dan 
ook 'niet-formeel' kunnen noemen. Deze betekenis van 'formeel' is hier echter 
niet bedoeld. 

De herschrijving maakt zichtbaar dat Goviers weergave van McPecks 
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argumentatie afwijkt van hetgeen hij letterlijk naar voren heeft gebracht: 
McPecks 'eigenlijk niet kunnen spreken over ...' ('the notion is a non-starter...'') 
betekent enigszins iets anders dan Goviers 'is niet mogelijk ...' ('could not be 
... '). Govier formuleert McPecks standpunt te ongenuanceerd. Haar weergave 
van McPecks argumentatie in één argument is ook niet helemaal correct. 
McPeck zegt niet direct dat iedere algemene verklaring formeel is, zoals Govier 
hem toeschrijft. Hij zegt dat iedere algemene verklaring uit regels en principes 
bestaat en op basis daarvan 'formeel' kan worden genoemd. In Goviers verkorte 
weergave valt weg op welke grond McPeck zo'n algemene verklaring formeel 
noemt en daarom lijkt zijn argumentatie in haar weergave ten onrechte vreemd. 

Voor de volledigheid volgt hier nog een herschreven versie van Goviers 
weergave van McPecks argumentatie, die overeenkomt met de strekking van 
McPecks verhaal (hier wordt het Engels aangehouden, omdat de formuleringen 
grotendeels kunnen worden overgenomen uit Goviers tekst): 

Herschrijving Govier: argumentatie Govier 
According to McPeck, the very notion of a nonformal theory of argument is a 
non-starter. Any theory we could produce would be formal, since every theory 
provides rules and principles and could as such be called 'formal'. 

Het is niet moeilijk om op basis van deze weergave tot een analyse van de 
argumentatie van McPeck te komen, inclusief de verzwegen argumenten: 

STP Het is eigenlijk niet goed mogelijk om te spreken van een niet-
formele theorie over argumentatie. 

ARG 1 Iedere theorie die je kunt ontwikkelen, zal formeel zijn. 

P O Als iedere theorie die je kunt ontwikkelen formeel zal zijn, dan 
is het eigenlijk niet goed mogelijk om van een niet-formele 
theorie over argumentatie te spreken. 

ARG 1.1a Iedere theorie omvat in elk geval regels en principes. 

ARG 1.1b Als een theorie bestaat uit regels en principes dan kun je hem 
'formeel' noemen. 

P O Als iedere theorie in elk geval regels en principes omvat en je 
kunt iedere theorie met regels en principes 'formeel' noemen, 
dan zal iedere theorie die je kunt ontwikkelen formeel zijn. 

Als Govier voor deze weergave van McPecks argumentatie had gekozen, had 
zij haar aanval vervolgens direct op argument 1.1b kunnen richten, want dat is 
het enige argument dat zij niet onderschrijft. In tegenstelling tot McPeck, zou 
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Govier iets met regels en principes maar zonder gebruik van een formeel-logisch 
systeem 'niet-formeel' noemen. In feite is dat het enige punt waarover de 
complexe discussie uiteindelijk gaat. 

In dit voorbeeld ging het om een begrijpelijkheidsprobleem met een zeer 
complex verzwegen argument. O m de argumentatie te begrijpen (en te 
beoordelen), moeten er ingewikkelde bewerkingen worden verricht en moeten 
er verschillende dingen worden ingevuld. De co-tekst is daarbij belangrijk, maar 
vooral kennis van het onderwerp, van argumentatietheorie in het algemeen en 
van de discussie over 'formeel' tegenover 'informeel', is nodig. 





9 Het retorisch exploiteren van 
begrijpelijkheidsproblemen met 
verzwegen argumenten 

9.1 Inleiding 

Normaliter zullen schrijvers niet de intentie hebben hun lezers met begrijpelijk
heidsproblemen op te zadelen: wie anderen van zijn standpunten wil overtuigen, 
doet er verstandig aan ernaar te streven zoveel mogelijk begrijpelijk te zijn. 
Daarom is het in het belang van de schrijver begrijpelijkheidsproblemen met de 
verzwegen argumenten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar hierop zijn 
uitzonderingen: het komt voor dat schrijvers bewust een begrijpelijkheidspro-
bleem met het verzwegen argument creëren. Een aardig voorbeeld - dat ook is 
genoemd in de inleiding van dit proefschrift - is de volgende tekst, die werd 
aangetroffen op een glasbak (een oefening uit het boekje Argumentatie van Van 
Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans 1995: 56): 

1 op de 30 studerende jonge vrouwen doet een zelfmoordpoging. Kies daarom geen 

CDA, maar een 3,5-daagse werkweek. (Multatuli Economicus) 

Het is waarschijnlijk dat deze enkelvoudige argumentatie voor de meeste lezers 
een begrijpelijkheidsprobleem oplevert: zo op het oog is er immers geen enkel 
verband tussen het argument (in de eerste zin) en het standpunt (in de tweede 
zin). Maar gewone taalgebruikers begrijpen, op grond van algemene communi
catieve principes, heel goed dat er toch een samenhang moet zijn: er zijn geen 
tekenen dat dit een verzinsel is van een geesteszieke of anderszins ontoere
keningsvatbare schrijver en dus zullen de lezers aannemen dat de schrijver toch 
een bepaald verband op het oog moet hebben gehad. Ze zullen aan het denken 
slaan: wat kan er met de argumentatie bedoeld zijn? En dat is precies wat de 
schrijver wil bereiken. 

Soms kiezen schrijvers ervoor hun argumentatie, in plaats van in hapklare 
brokken, op een wat cryptischer manier te presenteren, zodat het verzwegen 
argument niet direct duidelijk is. De lezers kunnen er wel achter komen wat het 
verzwegen argument is, maar daarvoor moeten zij enige moeite doen. Het doel 
van de schrijver in zo'n geval is een retorisch effect te bereiken: hij wil de lezers 
met zijn argumentatie prikkelen, amuseren of verrassen. Het retorisch effect 
bestaat eruit dat de lezers aanvankelijk geen idee hebben wat het verband is 
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tussen het argument en het standpunt is, terwijl zij wel weten dat er een 
verband moet zijn; vervolgens begrijpen zij na enig nadenken, als een aha-
ervaring, opeens wat het verzwegen argument is. In zo'n geval heeft de schrijver 
het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument retorisch geëxploi
teerd. In dit hoofdstuk staan dergelijke voorbeelden van verzwegen argumenten 
centraal. 

Als een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument retorisch 
wordt uitgebuit, moeten de lezers in het algemeen vrij veel informatie aanvullen 
om tot een interpretatie van het verzwegen argument te kunnen komen. Het 
kenmerk van het retorisch uitbuiten van een verzwegen argument is namelijk 
dat het argument en het standpunt inhoudelijk ver uit elkaar liggen, veel verder 
dan gewoonlijk bij argumentatie het geval is, en dat is ook de reden dat er 
zolang over moet worden nagedacht. Als een begrijpelijkheidsprobleem met een 
verzwegen argument retorisch is geëxploiteerd, dan is altijd - algemene, maar 
vaker specifieke - contextuele informatie nodig om het verzwegen argument te 
kunnen achterhalen. In de meeste gevallen zal die informatie niet in de co-tekst, 
maar in de ruimere context moeten worden gezocht. De taak van de lezer is te 
bedenken welke contextuele informatie aan de orde is en op welke manier die 
informatie het verband tussen het argument en het standpunt kan verklaren. Dit 
kan bij een retorisch gebruikt verzwegen argument erg ingewikkeld zijn, zoals 
een (mogelijke) analyse van het eerder genoemde voorbeeld illustreert: 

De tekst bevat drie gegevens: het argument (in de eerste zin), het standpunt (in de 

tweede zin) en de naam 'Multatuli Economicus' (strikt genomen moet dit worden 

gezien als de co-tekst). Het argument bevat een feitelijk gegeven over het aantal 

studentes dat een zelfmoordpoging doet. Het standpunt is een advies, dat tweeledig 

is: 'Kies niet dit, maar kies dat'. De Latijnse naam is duidelijk bedacht (een parodie 

op de naam van de schrijver Multatuli) en fungeert waarschijnlijk als contextuele 

informatie uit de co-tekst: de vertaling ervan is 'Ik heb economisch veel geleden'. 

De ruimere contextuele informatie die voor de analyse nodig is, lijkt op het eerste 

gezicht specifieke informatie te zijn over een bepaalde situatie: algemene kennis 

lijkt minder aan de orde, net als specifieke informatie over een bepaald onderwerp 

of institutie. De relevante situatie was ten tijde van het schrijven misschien wel erg 

actueel, maar lijkt dat nu niet meer te zijn. Het gedateerde karakter maakt de 

interpretatie van de argumentatie niet gemakkelijker, want wie heeft die informatie 

nu nog paraat? 

Het argument is een feitelijke uitspraak en in deze vorm is de argumentatieve 

functie ervan niet zichtbaar. Maar omdat de uitspraak bedoeld is om het standpunt 

te ondersteunen, moet er toch een argumentatieve functie zijn. Volgt er iets uit het 

genoemde feitelijke gegeven wat kan leiden tot het standpunt? Het standpunt zegt 

dat we moeten kiezen voor een 3,5-daagse werkweek (en niet voor het CDA) en 

het argument wijst op problemen van jonge vrouwen. Moet het genoemde feit in 

het argument aangeven dat veel hoogopgeleide jonge vrouwen al tijdens de studie 

ernstig in persoonlijke problemen komen (waarbij misschien is geïmpliceerd dat 
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dit alleen maar erger kan worden als zij eenmaal aan het werk gaan)? De stap naar 

het standpunt kan dan zijn dat we om die reden moet stemmen voor plannen en 

ideeën die gunstig zijn voor de arbeidssituatie van vrouwen, zoals de 3,5-daagse 

werkweek. Tegelijkertijd moet je dan niet stemmen op clubs die plannen maken 

die niet gunstig zijn voor vrouwen, zoals het CDA blijkbaar doet (volgens de 

schrijver). De naam Multatuh Economicus - Ik heb economisch veel geleden -

ondersteunt het vermoeden dat de argumentatie betrekking heeft op de econo

misch minder goede positie van vrouwen. 

De schrijver had er ook voor kunnen kiezen de argumentatie volledig uitge
schreven te presenteren, maar dan had de tekst waarschijnlijk niet meer op de 
glasbak gepast. Het retorische effect, de aha-ervaring, zou dan ook niet tot stand 
kunnen komen. Een uitgebreidere presentatie zou als voordeel hebben dat hij 
voor de lezers begrijpelijker is (en meestal ook aanvaardbaarder, omdat de 
argumenten nader kunnen worden ondersteund); de verkorte, retorisch bedoelde 
presentatie heeft als voordeel dat hij voor de lezers aantrekkelijker is. 

Het uitbuiten van een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen 
argument om een retorisch effect te creëren, brengt dus met zich mee dat de 
schrijver, omwille van de aantrekkelijkheid, enige concessies doet aan de 
begrijpelijkheid (en de aanvaardbaarheid) van de argumentatie. De schrijver kan 
daarbij echter niet te ver gaan: de lezers, in ieder geval degenen die hij op het 
oog heeft, moeten de argumentatie uiteindelijk wel kunnen begrijpen, want 
anders komt er helemaal geen effect tot stand. De begrijpelijkheid moet dus wel 
gegarandeerd zijn, om te voorkomen dat een echt begrijpelijkheidsprobleem met 
het verzwegen argument ontstaat. 

Als de beoogde lezers het verzwegen argument uiteindelijk wel begrijpen, is 
er eigenlijk geen sprake van een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen 
argument, in ieder geval niet in dezelfde zin als in de voorbeelden die in de 
voorgaande hoofdstukken zijn behandeld. Een herschrijving is dan ook niet 
nodig en niet gewenst, omdat het beoogde retorische effect erdoor zou verdwij
nen. Toch wordt een aantal voorbeelden in dit hoofdstuk wel tot een vollediger 
en begrijpelijker tekst herschreven, maar dat heeft tot doel te laten zien hoe de 
schrijver door bepaalde informatie impliciet te laten het retorische effect heeft 
weten te creëren. 

9.2 Voorbeeld Holman 

Theodor Holman verschaft in een column in het tijdschrift Nieuwe Revu een 
aardig voorbeeld van het retorisch gebruik van verzwegen argumenten. In dit 
geval is er om het retorische effect te doen optreden kennis nodig van de actuele 
situatie waaraan Holman refereert: 
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Voorbeeld Holman 

Leve Europa 

Rechter: 'Dus u bent - zo bleek uit de blaastest - dronken achter het stuur 
gekropen, daarna hebt u vijf vuurwapens gekocht, u bent vervolgens uw 
fabriek met asbest gaan bekleden om de lucht eens lekker te verontreinigen 
en vervolgens hebt u hersengevaarlijke mobilofoons verkocht en daarna hebt 
u veel te hard gereden?' 
'Dat is juist, edelachtbare.' 
'In dat geval moet ik u vrijspreken.' 

(Th. Holman, Nieuwe Revu, 12 juni 1997) 

De rechter concludeert tot vrijspraak, nadat hij de verschillende vergrijpen die 
de verdachte heeft begaan achter elkaar heeft opgesomd. O p grond van hun 
algemene kennis van de wereld is het voor de meeste lezers duidelijk dat het 
hier om misdrijven gaat die gewoonlijk tot bestraffing zouden leiden en de 
conclusie van vrijspraak zal dan ook vreemd worden gevonden. 

O m de argumentatie te begrijpen, en daarmee ook het grapje van Holman, 
moet de lezer beschikken over specifieke kennis van recente gebeurtenissen in 
juridisch Nederland: het Ministerie van Justitie heeft in 1996 verzuimd bepaalde 
wetten tijdig aan te melden voor Europese goedkeuring, met name wetten op 
het gebied van meetapparatuur en andere technische apparaten. Dit werd de 
'Securitel-affaire' genoemd. Toen in mei 1996 werd ontdekt dat de wetten niet 
waren aangemeld, was het gevolg dat de wetten geen gelding hebben. Holman 
laat de rechter in de argumenten een aantal overtredingen van de bewuste 
wetten noemen, onder andere die over mobilofoons, de maximumsnelheid en 
de blaastest waarmee wordt vastgesteld of iemand dronken achter het stuur zit. 
Er ontstond in Nederland veel commotie over de Securitel-affaire en er werd be
smuikt over deze 'blunder' van Justitie gelachen. Ook dit contextuele gegeven 
over de actuele situatie speelt bij het begrijpen van de tekst een rol: het is de 
aanleiding voor Holman om een grappig stukje over de affaire te schrijven. De 
lezer die niet weet dat het hier over een blunder van Justitie gaat, snapt ook 
niet waarom de column van Holman grappig is. In de titel van de column, 'leve 
Europa!', refereert Holman nog aan een ander relevant aspect van de actuele 
context, namelijk het feit dat de affaire te maken heeft met de eenwording van 
Europa: de eenwording is de reden dat de wetten moeten worden aangemeld. 
Alleen wie de Europese context kent, begrijpt waarom de Europese goedkeuring 
van de Nederlandse wetten aan de orde is. 

De lezer moet al deze kennis van de actuele achtergronden paraat hebben 
om de column van Holman te begrijpen. Dat dit zo is, blijkt uit het feit dat 
degene die de context niet kent (iemand die bijvoorbeeld een jaar op wereldreis 
is geweest en geen Nederlands nieuws heeft gehoord) alleen na uitgebreide 
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toelichting begrijpt waar de redenering van de rechter op is gebaseerd en wat 
er grappig aan is. De specifieke contextuele kennis verklaart waarom de 
argumenten (de misdrijven die de rechter opsomt) tot het standpunt ('de 
verdachte moet worden vrijgesproken') leiden en waarom de argumentatie van 
de rechter grappig is. 

De relevante informatie uit de context kan in expliciete uitspraken worden 
weergegeven. In de argumentatiestructuur vervullen die uitspraken vooral de 
functie van ondersteuningen bij de verzwegen argumenten (PO.l, PO. l . l a en 
PO.l.lb). In de geëxpliciteerde verzwegen argumenten (PO„ P 0 2 , P 0 3 en P 0 4 ) 
worden algemene verbanden verwoord. De argumentatie van de rechter ziet er 
in geëxpliciteerde vorm als volgt eruit: 

STP U wordt vrijgesproken. 

ARG la U bent dronken achter het stuur gekropen. 

ARG la . l Zo bleek uit de blaastest. 

Blaastesten leveren het bewijs voor dronkenschap. 

U hebt vijf vuurwapens gekocht. 

U bent uw fabriek met asbest gaan bekleden om de lucht eens 
lekker te verontreinigen. 

U hebt hersengevaarlijke mobilofoons verkocht. 

U hebt veel te hard gereden. 

Wie al deze dingen heeft gedaan, wordt vrijgesproken. 

De wetten die deze zaken strafbaar stellen, zijn niet rechtsgel
dig. 

Als de wet niet rechtsgeldig is, dan moet je worden vrijge
sproken. 

PO. l . la De wetten zijn door het Ministerie van Justitie niet aangemeld 
voor Europese goedkeuring. 

PO. l . lb Aanmelding voor Europese goedkeuring is verplicht en nood
zakelijk voor rechtsgeldigheid. 

PO1 

ARG lb 

ARG le 

ARG ld 

ARG le 

po2 

PO.l 

PO, 
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P 0 4 Als wetten niet zijn aangemeld voor goedkeuring terwijl dit 
verplicht en noodzakelijk is voor rechtsgeldigheid, dan zijn die 
wetten niet rechtsgeldig. 

Omdat retorische opzet is geslaagd, is een herschrijving niet nodig. Holmans 
doel is duidelijk de lezers te amuseren. Hij richt zich op lezers die voldoende 
kennis hebben van de actuele context om de verzwegen argumenten te kunnen 
aanvullen: die lezers moeten misschien eerst even nadenken, maar begrijpen dan 
wat Holman naar voren brengt en zijn geamuseerd. Op lezers die niet op de 
hoogte zijn van de actuele context, kan de tekst dit retorische effect niet 
hebben. Zij zullen wel een begrijpelijkheidsprobleem hebben met het verzwegen 
argument (hoe komt de rechter nu aan dat standpunt?), maar zijn niet in staat 
dit probleem op te lossen. Holmans column is duidelijk niet op deze lezers 
gericht. 

9.3 Voorbeeld Bijsluiter 

Een van de stellingen bij het proefschrift van H.J. Voerman (1993) luidt: 

Voorbeeld Bijsluiter 
In zijn huidige vorm leidt de bijsluiter van geneesmiddelen tot het ontstaan 
van veel bijwerkingen. De tekst moet daarom worden beperkt tot klachten 
die nopen tot het onmiddellijk staken van het gebruik, 
(gepubliceerd in NRC Handelsblad, 18-1-1994) 

Deze stelling is gepresenteerd in de vorm van een enkelvoudige argumentatie. 
Het is het daarom eigenlijk geen 'stelling', want dan zou er alleen een standpunt 
zijn. Dit is een stelling bij een academisch proefschrift en die bestaan vaak uit 
een standpunt en een kernachtig argument. Dergelijke stellingen hebben in de 
regel een serieuze strekking (het is meestal niet de bedoeling dat er consessies 
aan de aanvaardbaarheid worden gedaan), maar ze zijn tegelijkertijd retorisch 
bedoeld: de stellingen moeten de lezer amuseren en prikkelen. O p welke wijze 
wordt in deze stelling een retorisch effect bereikt? De eerste zin bevat het 
argument en de tweede zin bevat het standpunt: 

STP De tekst van de bijsluiter van geneesmiddelen moet worden beperkt 
tot klachten die nopen tot het onmiddellijk staken van het gebruik. 

ARG In zijn huidige vorm leidt de bijsluiter tot het ontstaan van veel 
bijwerkingen. 

LM Als de bijsluiter van geneesmiddelen in zijn huidige vorm leidt tot het 
ontstaan van veel bijwerkingen, dan moet de tekst worden beperkt tot 
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klachten die nopen tot het onmiddellijk staken van het gebruik. 

Voor de doorsneelezer zal wel duidelijk zijn dat het hier gaat om argumentatie 
die berust op het algemene verband dat iets dat tot ongewenste gevolgen leidt, 
moet worden veranderd. Dat is causale argumentatie, om precies te zijn prag
matische argumentatie. Het eventuele begrijpelijkheidsprobleem met deze argu
mentatie gaat vooral over de vraag om welke specifieke causale relatie het gaat: 
wat is de oorzaak en wat is het gevolg en hoe houden ze verband met elkaar? 

Om de argumentatie te begrijpen, moet de lezer een beroep doen op 
bepaalde kennis van de wereld. Het betreft in dit geval vooral kennis van de 
tekst van bijsluiters bij medicijnen en van de manier waarop mensen met zo'n 
tekst en met ziektes in het algemeen omgaan. De kennis waarom het gaat, is in 
de tekst vervat in één compacte uitspraak, namelijk in het argument. Achter dat 
argument gaan complexere oorzaak-gevolgrelaties schud, die alleen kunnen 
worden ingevuld door wie over de relevante kennis van de wereld beschikt en 
deze op een juiste manier weet aan te wenden. 

De kennis van de wereld is nodig om te achterhalen wat het argument 
precies betekent: 'In zijn huidige vorm leidt de bijsluiter tot het ontstaan van 
veel bijwerkingen'. De eerste vraag is: wat is die huidige vorm? Kennis van de 
wereld leert dat de tekst van bijsluiters uitgebreid is en dat er allerlei mogelijke 
complicaties en bijwerkingen worden opgesomd, vaak ook minder ernstige en 
veel voorkomende algemene klachten als hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, 
en dergelijke. De tweede vraag is: hoe kan het gegeven dat de bijsluiter een 
bepaalde vorm heeft, 'leiden tot het ontstaan van veel bijwerkingen'? O p grond 
van kennis van de wereld kan daarbij worden bedacht dat mensen zich soms 
ziektes inbeelden als zij in de tekst van de bijsluiter lezen welke bijwerkingen 
er allemaal kunnen optreden. Wie deze kennis van de wereld aanwendt, begrijpt 
waarom het standpunt uit het argument volgt: als mensen zich nu op grond van 
de tekst van de bijsluiter van alles gaan inbeelden, is het misschien beter geen 
slapende honden wakker te maken en alleen klachten te vermelden die het 
nodig maken dat de patiënt onmiddellijk met het medicijn stopt. Volgens de 
schrijver zouden dus alleen de ernstige bijwerkingen in de bijsluiter moeten 
worden vermeld. 

Het is mogelijk de stelling te herschrijven tot een tekst die geen enkel 
begrijpelijkheidsprobleem oplevert. Daarvoor moet vooral de oorzaak
gevolgketen, die vervat is in het expliciete argument, worden geëxpliciteerd. Dit 
betekent dat er argumentatie moet worden toegevoegd: 

Herschrijving Bijsluiter 
In de huidige vorm worden in de tekst van bijsluiters bij geneesmiddelen allerlei 
mogelijke, ernstige en minder ernstige bijwerkingen opgesomd. Daardoor ga je 
als patiënt al snel denken dat er in jouw geval van een van die bijwerkingen 
sprake is, terwijl dat helemaal niet het geval is. Om geen slapende honden 
wakker te maken, moet de tekst van bijsluiters daarom worden beperkt tot 
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klachten die nopen tot het onmiddellijk staken van het gebruik. 

In deze tekst is het oorspronkelijke argument in letterlijke vorm verdwenen en 
vervangen door een uitgebreidere weergave van de oorzaak-gevolgrelaties, die 
uit drie onderschikkende argumenten bestaat. Omdat hierdoor veel duidelijker 
wordt wat de verbanden zijn waarop de argumentatie berust, kunnen de 
verzwegen argumenten zonder problemen worden aangevuld: 

STP De tekst van de bijsluiter bij geneesmiddelen moet worden be
perkt tot klachten die nopen tot het onmiddellijk staken van 
het gebruik. 

A R G 1 Op die manier worden geen slapende honden wakker gemaakt 
(zoals nu wel het geval is).149 

P O , Men moet geen slapende honden wakker maken. 

A R G 1.1 Bij de huidige bijsluiter ga je als patiënt al snel denken dat er 
in jouw geval van een van die bijwerkingen sprake is, terwijl 
dat helemaal niet het geval is. 

P 0 2 Als je op grond van bepaalde informatie denkt dat iets het 
geval is terwijl je dat anders niet had gedacht, dan is dat een 
geval van slapende honden wakker maken. 

A R G 1.1.1 In de tekst van de bijsluiter worden allerlei mogelijke, ernstige 
en minder ernstige bijwerkingen opgesomd. 

P 0 3 Als in de tekst van bijsluiters allerlei mogelijke, ernstige en 
minder ernstige bijwerkingen worden opgesomd, dan ga je al 
snel denken dat er in jouw geval sprake is van een bijwerking, 
terwijl dat niet het geval is. 

De oorspronkelijke tekst was een stelling bij een academisch proefschrift, die 
retorisch is bedoeld. Door de tekst te herschrijven zoals hierboven is gedaan, is 
het retorische effect teniet gedaan. De herschreven tekst is dan ook niet geschikt 
als vervanging, maar maakt wel zichtbaar welke kennis van de wereld er precies 
nodig is om het verband tussen het argument en het standpunt te begrijpen. 
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9.4 Voorbeeld Wereldvreemde Intellectuelen 

Een van de stellingen bij het proefschrift van T. de Vries (1996) luidt: 

Voorbeeld Wereldvreemde Intellectuelen 

Intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld om zich heen verdienen de 
kwalificatie van intellectueel niet. 'Wereldvreemde intellectuelen' is dan ook 
een contradictio in terminis, 
(gepubliceerd in Folia, 12-4-1996) 

Ook met deze academische stelling wordt een retorisch effect beoogd. O o k deze 
stelling is gepresenteerd in de vorm van een enkelvoudige argumentatie. De 
eerste zin bevat het argument en de tweede zin het standpunt, die met elkaar 
verbonden zijn door de standpuntsindicator 'dan ook': 

STP 'Wereldvreemde intellectuelen' is een contradictio in terminis. 

ARG Intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld om zich heen verdie
nen de kwalificatie van intellectueel niet. 

LM Als intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld om zich heen de 
kwalificatie van intellectueel niet verdienen, dan is 'wereldvreemde 
intellectuelen' een contradictio in terminis. 

Wie het verband tussen argument en standpunt wil invullen en dus het verzwe
gen argument probeert te formuleren, komt in eerste instantie niet verder dan 
het logisch minimum en dat logisch minimum verklaart onvoldoende hoe het 
argument tot het standpunt leidt. Als de argumentatie nader wordt geanalyseerd, 
lijken met name twee factoren het begrijpelijkheidsprobleem te veroorzaken. 

Om te beginnen, kan het de lezer enige moeite kosten de inhoud van het 
standpunt te rijmen met zijn kennis van de wereld. Het standpunt refereert aan 
een begrip dat voor iedereen bekend is, dat van de 'wereldvreemde intellectueel'. 
Dit begrip koppelt de doorsneelezer misschien zelfs aan een concreet beeld van 
hoe een gemiddelde wereldvreemde intellectueel eruit ziet en hoe zo iemand is: 
voor de lezer bestaan wereldvreemde intellectuelen dus echt. Het standpunt 
vertelt de lezers echter dat 'wereldvreemde intellectueel' een 'contradictio in 
terminis' is: het is een innerlijke tegenspraak en kan dus niet waar of juist zijn. 
Het komt er dus op neer dat de schrijver in het standpunt zegt dat 'wereld
vreemde intellectuelen' eigenlijk niet kunnen bestaan (het is een 'contradictio 
in terminis'), terwijl de lezers tot nu toe op grond van hun kennis van de we
reld dachten dat ze wel bestonden. Het is voorstelbaar dat de tegenspraak die 
door het standpunt wordt opgeroepen voor de lezer lastig kan zijn. 

Het argument moet verklaren waarom het begrip 'wereldvreemde intellectue
len' een contradictio in terminis is. Het is een normatieve uitspraak. Het 
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refereert aan een bepaalde groep mensen: 'intellectuelen die zich onttrekken aan 
de wereld om zich heen'. Daarover geeft de schrijver een negatief oordeel: 
dergelijke intellectuelen verdienen de kwalificatie van intellectueel niet. De 
combinatie van de inhoud van het standpunt en het argument levert voor de 
lezer een tweede tegenspraak op. In het expliciete argument wordt de lezer 
duidelijk dat 'intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld' echt bestaan; 
anders hoef je het er immers niet op deze manier over te hebben. In het stand
punt wordt vervolgens echter gezegd dat het begrip 'wereldvreemde intel
lectueel' een contradictio in terminis is, oftewel dat wereldvreemde intellec
tuelen niet bestaan. Als 'intellectueel die zich onttrekt aan de wereld' hetzelfde 
betekent als 'wereldvreemde intellectueel', wat mag worden aangenomen, dan 
vertelt het argument dat iets het geval is, terwijl het standpunt vertelt dat het 
niet het geval is. 

Deze twee tegenstrijdigheden tussen de inhoud van het standpunt, het 
argument en de relevante kennis van de wereld leiden ertoe dat de lezers moeite 
kunnen ondervinden bij het formuleren van het verzwegen argument. Omdat 
de argumentatie retorisch is bedoeld, zouden de lezers in principe wel in staat 
moeten zijn te achterhalen wat de correcte interpretatie is. Daarvoor is het 
nodig te bedenken hoe de tegenstrijdigheden in de argumentatie kunnen worden 
opgeheven en welk aannemelijk verband er tussen het argument en het stand
punt is. De betekenis van 'wereldvreemde intellectueel' vervult een centrale rol. 

Er zijn een aantal dingen die lezers op grond van kennis van de wereld over 
het begrip 'wereldvreemde intellectueel' weten. Ten eerste: het feit dat er over 
'wereldvreemde intellectuelen' kan worden gesproken, betekent dat men 
aanneemt dat er in de werkelijkheid ook intellectuelen bestaan die niet we
reldvreemd zijn. 'Wereldvreemd' is een adjectief dat aan 'intellectueel' kan 
worden gekoppeld, maar op zichzelf heeft intellectueel niet per definitie met 
wereldvreemdheid te maken. Het begrip 'wereldvreemde intellectuelen' verwijst 
dus naar een bepaalde deelverzameling, zo zou je kunnen zeggen, van de 
hoofdverzameling 'intellectuelen'. Ten tweede is kennis van de betekenis van 
de begrippen 'intellectueel' en 'wereldvreemdheid' nodig. Voor de doorsneelezer 
verwijst 'intellectueel' vooral naar een bepaald opleidingsniveau: intellectuelen 
zijn mensen met een academische opleiding. 'Wereldvreemd' zijn mensen die 
zich niet verdiepen in de wereld om zich heen en zich afzijdig houden. Juist bij 
intellectuelen komt dit blijkbaar nogal eens voor, getuige het feit dat er een 
vaste uitdrukking voor bestaat die iedereen kent: 'wereldvreemde intellectueel'. 

In de argumentatie doet de schrijver iets bijzonders met de combinatie van 
de twee begrippen 'intellectueel' en 'wereldvreemd', met name in het argument. 
Zij zegt daar dat de kwalificatie 'intellectueel' alleen passend is als een intellectu
eel niet wereldvreemd is. De schrijver breidt aldus de betekenis van 'intellectu
eel' als het ware uit: intellectueel zijn heeft niet alleen betrekking op het 
opleidingsniveau, maar ook op de mate van betrokkenheid bij de wereld. De 
schrijver bedoelt het argument duidelijk normatief en niet descriptief: 
wereldvreemde intellectuelen bestaan in het echt wel, maar volgens de schrijver 
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behoren ze niet te bestaan. Het normatieve karakter van de bewering die het 
argument vormt, blijkt vooral uit de zinsnede 'verdienen de kwalificatie ... niet'. 

Het argument wordt in de stelling verder niet ondersteund: waarom mogen 
wereldvreemde intellectuelen eigenlijk geen intellectueel worden genoemd? De 
schrijver refereert met dit argument impliciet aan opvattingen die ook tot de 
kennis van de wereld moeten worden gerekend, namelijk algemene opvattingen 
over de taken en plichten van intellectuelen. Het intellectueel zijn brengt 
bepaalde maatschappelijke verplichtingen met zich mee, zo is de heersende 
opinie: als intellectueel moet je iets bijdragen aan de maatschappij (dit is 
bijvoorbeeld onderdeel van de formule die wordt uitgesproken bij promoties). 
Dat gebeurt niet als je je aan de wereld om je heen onttrekt en daarom mag een 
intellectueel niet wereldvreemd zijn. Deze opvatting over de maatschappelijke 
plicht van intellectuelen moeten de lezers kennen om het argument te inter
preteren. Het feit dat de schrijver het argument verder niet verdedigt, betekent 
dat hij de inhoud ervan als gemeenschappelijk uitgangspunt ziet en erop rekent 
dat de lezers zelf in staat zijn de ondersteuning toe te voegen. 

Na het argument wordt in de tekst het standpunt gepresenteerd dat 'wereld
vreemde intellectuelen' een contradictio in terminis is. O m te begrijpen hoe het 
argument tot het standpunt leidt, moet de lezer zien dat dit standpunt, net als 
het argument, geen descriptieve maar een normatieve uitspraak is. De lezer zou 
het standpunt in eerste instantie als descriptief kunnen opvatten: de formule
ring, met onder andere het woord 'is', laat deze mogelijkheid open. De lezer 
moet echter zien dat het standpunt geen beschrijving is van de werkelijkheid, 
maar een normatieve uitspraak die voortvloeit uit het argument. 

Ook hier geldt dat de retorische context het onnodig maakt de argumentatie 
te herschrijven: het is juist de bedoeling dat de lezer even moet nadenken over 
de inhoud van het verzwegen argument. Een herschrijving maakt wel zichtbaar 
welke aanvullingen er nodig zijn om de argumentatie te begrijpen. Het gaat om 
kennis van de wereld, vooral over intellectuelen: 

Herschrijving Wereldvreemde Intellectuelen 
Intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld om zich heen, verdienen de 
kwalificatie van intellectueel niet, want intellectuelen hebben de maatschap
pelijke plicht zich met de wereld om zich heen bezig te houden. Intellectuelen die 
dat niet doen, kunnen dus eigenlijk geen intellectueel worden genoemd. In die 
zin is het begrip 'wereldvreemde intellectuelen' dan ook een contradictio in 
terminis. 

De verhouding tussen de inhoud van de beweringen en de relevante kennis van 
de wereld blijkt nu beter uit formuleringen als '... kunnen dus eigenlijk geen ... 
worden genoemd' (het gebeurt in de werkelijkheid dus wel) en 'in die zin is' 
(wat aangeeft dat dit niet een standaardopvatting is, maar een specifieke 
opvatting). Deze formuleringen maken de status van de beweringen duidelijker. 
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De noodzakelijke kennis van de wereld is expliciet gemaakt in de vorm van 
twee argumenten. Het eerste argument ('want ... houden') geeft de ondersteu
ning bij het argument dat wereldvreemde intellectuelen de kwalificatie van intel
lectueel niet verdienen. Het tweede argument ('Intellectuelen ... genoemd') is 
ingevoegd in de enkelvoudige argumentatie, zodat er een onderschikking ont
staat. De functie van dit argument is aan te geven wat uit de normatieve 
uitspraak in het argument voortvloeit: dit maakt de stap naar de inhoud van het 
standpunt eenvoudiger. In de herziene versie wordt minder van de lezer 
gevergd, omdat de relevante informatie op het juiste moment wordt gegeven en 
de interpretatie van de lezer zo beter wordt gestuurd. De analyse van de 
verzwegen argumenten is dan ook niet moeilijk (maar het retorische effect van 
de stelling is verdwenen): 

STP In een bepaalde zin is het begrip 'wereldvreemde intellectuelen' 
een contradictio in terminis. 

A R G 1 Intellectuelen die zich niet bezighouden met de wereld om zich 
heen, kunnen eigenlijk geen intellectueel worden genoemd. 

P O , Als intellectuelen die zich niet bezighouden met de wereld om 
zich heen eigenlijk geen intellectueel kunnen worden genoemd, 
dan is het begrip 'wereldvreemde intellectuelen' in die zin een 
contradictio in terminis. 

ARG 1.1 Intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld om zich heen 
verdienen de kwalificatie van intellectueel niet. 

P 0 2 Als iemand een bepaalde kwalificatie niet verdient, dan kan hij 
eigenlijk niet met die kwalificatie worden aangeduid. 

ARG 1.1.1 Intellectuelen hebben de maatschappelijke plicht zich met de 
wereld om zich heen bezig te houden. 

P 0 3 Als een bepaalde kwalificatie een bepaalde plicht met zich 
meebrengt en je houdt je niet aan die plicht, dan verdien je die 
kwalificatie niet. 

9.5 Voorbeeld CDA 

In de volgende ingezonden brief in de Volkskrant van 19 februari 1997 is de 
argumentatie heel compact gepresenteerd: 
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Voorbeeld CDA 
Als Marcel Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-Elferich het 
CDA verder zal brengen (Forum, 10 februari), is dat voor mij het bewijs dat 
Metze onvoldoende kennis bezit van de kwaliteiten van mevrouw Lodders. 
(De Volkskrant, 19-2-1997) 

De ingezonden brief bestaat uit niet meer dan één 'als-dan'-bewering.150 Dit 
vormt op zich al een aanwijzing dat hier sprake is van een retorisch gebruik: 
het wordt blijkbaar met opzet aan de lezer overgelaten het verhaal verder in te 
vullen. Ook de inhoud van de tekst - er wordt op kernachtige wijze kritiek op 
iemand gegeven - leent zich voor een retorisch doel. Als de argumentatie 
retorisch is, dan is het de bedoeling dat de beoogde lezers het verzwegen 
argument uiteindelijk wel kunnen invullen. 

Het doel van de tekst lijkt betogend, maar het standpunt en het argument 
worden niet expliciet genoemd. Ervan uitgaande dat het om een betoog gaat, 
kan de 'als-dan'-bewering worden opgevat als het logisch minimum van een 
enkelvoudige argumentatie die verder impliciet is gelaten. Uit het logisch mini
mum kan worden afgeleid hoe het standpunt en het argument in expliciete 
vorm luiden: 

STP Metze bezit onvoldoende kennis van de kwaliteiten van mevrouw 
Lodders-Elferich. 

ARG Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-Elferich het CDA 
verder zal brengen. 

LM Als Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-Elferich het 
CDA verder zal brengen, dan bezit Metze onvoldoende kennis van de 
kwaliteiten van mevrouw Lodders-Elferich. 

Voor de begrijpelijkheid is vereist dat de lezers in staat zijn deze analyse van de 
tekst uit te voeren. Als ze dat niet kunnen, dan zien ze niet dat het om 
argumentatie gaat. Lezers die het standpunt en het argument wel herkennen, 
moeten vervolgens waarschijnlijk nadenken over de vraag wat nu eigenlijk het 
verband is tussen het standpunt en het argument. Het logisch minimum is een 
uitspraak die vragen oproept: het verklaart niet genoeg. Metze doet volgens de 
schrijver duidelijk iets niet goed, maar waarom vindt de schrijver dat en wat wil 
hij precies beweren? Het is niet gemakkelijk direct een informatievere uitspraak 
dan het logisch minimum aan te vullen. Omdat verdere co-tekst ontbreekt, is 
de lezer op zichzelf aangewezen om tot een goede interpretatie te komen. 

In dit geval lijkt het geen moeilijk te bedenken kennis over de actuele 
situatie, een institutie of het onderwerp te zijn die een rol speelt bij het verkla
ren van het logisch minimum. Belangrijke en noodzakelijke informatie over de 
actuele situatie is wel dat mevrouw Lodders-Elferich blijkbaar benoemd is in het 
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CDA en dat Metze zich kritisch over mevrouw Lodders-Elferich heeft uitge
laten, maar deze informatie kan eenvoudig uit de expliciete uitspraken in de 
tekst worden afgeleid. O m het verzwegen argument te kunnen formuleren, is 
echter meer nodig. Als er geen specifieke kennis is die het logisch minimum kan 
verklaren, dan moet de argumentatie op meer algemene contextuele kennis 
berusten. 

Een belangrijke vraag bij de interpretatie is welk doel de briefschrijver met 
het betoog nastreeft. Door de tekst te plaatsen in de discussie tussen Metze en 
de briefschrijver worden de inhoud van de discussie en de posities van de beide 
partijen duidelijker. Daarmee wordt het gemakkelijker de argumentatie van de 
briefschrijver te analyseren. Het is duidelijk dat de schrijver het niet met Metze 
eens is: hij is dus de antagonist van het standpunt van Metze. Het standpunt 
van Metze is dat mevrouw Lodders-Elferich niet veel kan bijdragen aan het 
CDA, zoals in de tekst expliciet is aangegeven. Misschien heeft Metze als 
argument een gebrek aan kwaliteiten bij mevrouw Lodders-Elferich aangevoerd, 
maar daarover geeft de tekst geen uitsluitsel. De meeste lezers zullen begrijpen 
dat Metze en de schrijver een verschil van mening hebben over mevrouw 
Lodders-Elferich. De schrijver lijkt gebonden te zijn aan het tegengestelde 
standpunt van Metze, namelijk dat mevrouw Lodders-Elferich het CDA wel 
degelijk verder zal brengen: hij vindt dat zij wel de vereiste, goede kwaliteiten 
bezit. Als de schrijver niet aan deze beweringen gebonden zou willen zijn, dan 
is de argumentatie immers niet zinvol. De meeste lezers zullen de gebondenhe
den van de briefschrijver ook als zodanig opvatten. 

Het doel van het betoog kan nog verder worden verduidelijkt door naar de 
inhoud van de expliciete argumentatie te kijken. Dan valt op dat de schrijver 
niet letterlijk het tegengestelde standpunt van Metze naar voren brengt, maar 
iets anders: de expliciete uitspraken van de schrijver gaan over de mate van 
deskundigheid van Metze. Welke gebondenheden kunnen daaruit worden afge
leid? De argumentatie in de tekst berust op een kentekenrelatie (Van Eemeren, 
Grootendorst en Snoeck Henkemans 1995: 87). De schrijver heeft een bepaalde 
observatie gedaan en zegt dat dit 'voor mij het bewijs is' dat iets het geval is 
met Metze. De observatie is dat Metze twijfel heeft geuit over de vraag of 
mevrouw Lodders-Elferich het CDA verder kan brengen. Dat is voor de brief
schrijver een teken dat Metze geen kennis heeft van de kwaliteiten van 
mevrouw Lodders-Elferich. Het feit dat de schrijver dit argumentatieschema op 
deze manier gebruikt, betekent dat hij gehouden kan worden aan de bewering 
dat mevrouw Lodders-Elferich zeer veel kwaliteiten bezit. Als iemand wel aan 
haar kwaliteiten twijfelt (zoals Metze doet), dan kan daar maar één reden voor 
zijn: die persoon heeft te weinig kennis van zaken en weet niet waarover hij het 
heeft. Deze argumentatie kan als volgt worden weergegeven: 

STP Metze bezit onvoldoende kennis van de kwaliteiten van 
mevrouw Lodders-Elferich. 
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ARG Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-Elferich het 
CDA verder zal brengen. 

PO1 5 1 Als Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-
Elferich het CDA verder zal brengen, dan bezit Metze 
onvoldoende kennis van de kwaliteiten van mevrouw 
Lodders-Elferich. 

P O 1 De enige reden die iemand kan hebben om te betwijfelen of 
mevrouw Lodders-Elferich het CDA verder kan brengen, is dat 
hij onvoldoende kennis heeft van haar kwaliteiten. 

P O 1.1 Wie mevrouw Lodders-Elferichs kwaliteiten kent, zou niet twij
felen. 

P O 1.1.1 Mevrouw Lodders-Elferich bezit de vereiste kwaliteiten. 

De analyse maakt goed zichtbaar op welke manier de briefschrijver Metzes 
argumentatie probeert aan te vallen. Daarbij komt een aantal aanvaardbaarheids-
problemen duidelijk aan het licht. De briefschrijver gaat ten eerste niet in op 
de argumenten van Metze: er wordt niets gezegd over de beweringen die Metze 
heeft gedaan. Het zou voor de hand liggen in een discussie (een gemengd 
verschil van mening) de argumenten van de tegenpartij aan te vallen. Maar 
daarmee houdt de schrijver zich niet bezig: het feit dat Metze in kritische zin 
iets over mevrouw Lodders-Elferich heeft gezegd, is voor hem voldoende om 
te concluderen dat Metze geen verstand van zaken heeft. De schrijver probeert 
op deze manier Metze als discussiepartner uit te schakelen. Dat de briefschrijver 
Metzes argumenten negeert en in plaats daarvan hem persoonlijk beledigt, is een 
schending van discussieregel 1: het gaat om de drogreden argumentum ad 
hominem (de abusive-vurianx of directe persoonlijke aanval) (Van Eemeren, 
Grootendorst en Snoeck Henkemans 1996: 300).152 

Ten tweede valt op dat de schrijver gebonden is aan de bewering dat 
mevrouw Lodders-Elferich de vereiste kwaliteiten bezit, maar dat hij deze 
bewering niet heeft ondersteund met argumenten. De lezer moet maar op gezag 
van de schrijver aannemen dat mevrouw Lodders-Elferich goed is. De schrijver 
ziet zichzelf blijkbaar als ter zake zeer deskundig zonder dat er aanwijzingen 
zijn dat dit het geval is. Het impliciete beroep van de schrijver op de eigen 
deskundigheid terwijl die niet vaststaat, geldt als een schending van discussie
regel 4: het komt neer op de drogreden argumentum ad verecundiam (Van 
Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans 1996: 300).153 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de argumentatie van de schrijver ook 
anderszins niet bijdraagt aan de oplossing van het meningsverschil, omdat de 
schrijver al met al alleen naar voren brengt dat mevrouw Lodders-Elferich de 
vereiste kwaliteiten heeft, terwijl de vraag over de kwaliteiten van mevrouw 
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Lodders-Elferich juist de inzet vormde van het verschil van mening. De schrijver 
presenteert de bewering dat mevrouw Lodders-Elferich over de vereiste 
kwaliteiten beschikt op die manier als ware het een gemeenschappelijk 
uitgangspunt, terwijl dit niet terecht is, want de bewering vormt juist de inzet 
van het geschil. De argumentatie is daardoor circulair: 'Aan mevrouw Lodders-
Elferichs kwaliteiten kan niet worden getwijfeld, want mevrouw Lodders-
Elferich bezit alle noodzakelijke kwaliteiten'. Dit is een geval van de drogreden 
begging the question, een schending van discussieregel 6 (Van Eemeren, 
Grootendorst en Snoeck Henkemans 1996: 301).'M 

De analyse van het verzwegen argument wijst uit dat de argumentatie in de 
brief in verschillende opzichten niet aanvaardbaar is: er wordt een aantal 
drogredenen begaan. Wie de brief voor het eerst leest, is misschien niet direct 
duidelijk welke aanvaardbaarheidsproblemen er zijn. Er moet het een en ander 
worden ingevuld voordat ze goed zichtbaar zijn. De kernachtige presentatie in 
de vorm van een 'als-dan'-bewering, in combinatie met de kernachtige inhoud 
van de beweringen, kan als doel hebben de lezers te imponeren en te maskeren 
dat argumenten eigenlijk ontbreken. Niet al te kritische lezers zouden de 
argumentatie om deze reden misschien toch overtuigend vinden. 

De schrijver rekent er blijkbaar op dat de aanvaardbaarheidsproblemen niet 
al te duidelijk aan het licht komen: anders zou zijn betoog zinloos zijn. De 
lezers worden dus blijkbaar niet geacht te veel in te vullen. Voor het retorische 
effect is het nodig dat zij de argumentatie begrijpen en dus het verzwegen argu
ment kunnen bedenken. De schrijver stelt hen ook in staat de bedoelde 
verzwegen uitspraak zonder al te veel moeite in te vullen. Maar lezers die meer 
proberen te expliciteren dan dit verzwegen argument en zich bijvoorbeeld 
afvragen wat de ondersteuning ervan is, stuiten op de aanvaardbaarheidsproble
men. Zij komen immers uit op het volgende betoog: 

Herschri jving C D A 

Als Marcel Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-Elferich het 
CDA verder zal brengen (Forum, 10 februari), is dat voor mij het bewijs dat 
Metze onvoldoende kennis bezit van de kwaliteiten van mevrouw Lodders-
Elferich. De enige reden die iemand namelijk kan hebben om te betwijfelen of 
mevrouw Lodders-Elferich het CDA verder kan brengen, is dat degene onvol
doende kennis heeft van haar kwaliteiten. Wie mevrouw Lodders-Elf er ichs 
kwaliteiten kent, zou niet aan haar twijfelen, want mevrouw Lodders-Elferich 
beschikt over de vereiste kwaliteiten. 

De kans is groot dat de lezers nu direct opmerken dat goede argumenten voor 
het standpunt ontbreken: de herschreven tekst is zonder meer begrijpelijk, maar 
ook zonder meer niet-aanvaardbaar.155 O m deze tekst te 'redden', helpt 
herschrijven niet: de schrijver moet eerst andere, betere argumenten bedenken. 



10 De rol van verzwegen argumenten 
bij het schrijven 

10.1 Verzwegen argumenten en de pragmadialectische 
schrijftransformaties 

Van Eemeren en Grootendorst (1989a) bespreken een procedure voor het 
schrijven van betogende teksten op basis van pragmadialectische inzichten. De 
procedure bestaat uit het schrijven van een eerste versie ('T0') van het betoog, 
waarna een analytisch overzicht van de argumentatie wordt gemaakt. Daarna 
wordt op basis van T0 en het analytisch overzicht een herschreven versie ('Th') 
vervaardigd. Bij het maken van het analytisch overzicht voert de schrijver op 
T0 vier analysetransformaties uit: deletie, additie, permutatie en substitutie; bij 
het bewerken van het analytisch overzicht tot Th worden vier presentatietrans
formaties uitgevoerd. De verzwegen argumenten, die in T0 impliciet zijn, 
worden in het analytisch overzicht expliciet gemaakt door middel van de 
analysetransformatie additie. Als Th wordt geschreven, worden de verzwegen 
argumenten in principe weer impliciet gelaten door de presentatietransformatie 
deletie uit te voeren. Op grond van deze procedure zou men verwachten dat bij 
het herschrijven van argumentatie met een minder begrijpelijk verzwegen 
argument de presentatietranformatie additie het meest van toepassing is. Het 
verzwegen argument is moeilijk aan te vullen, dus lijkt de voor de hand 
liggende oplossing dat in Th het verzwegen argument niet wordt gedelet, maar 
juist expliciet wordt opgenomen: de lezers zullen dan in ieder geval geen 
problemen meer hebben met de begrijpelijkheid van het verzwegen argument. 
De behandelde voorbeelden in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 laten echter zien 
dat de benodigde bewerkingen bij het herschrijving complexer zijn dan vooraf 
zou worden verwacht en dat toevoeging van het verzwegen argument in 
expliciete vorm zelden de meest passende oplossing is. 

In hoofdstuk 6 van de voorbeeldanalyses bleek dat begrijpelijkheidsproblemen 
met verzwegen argumenten soms worden veroorzaakt door tekortkomingen in 
de presentatie van de expliciete argumentatie. De tekortkomingen zijn onder te 
verdelen in vier soorten: onjuiste argumentatieve indicatoren, onjuiste of 
onduidelijke verwijzingen, een onduidelijke weergave van de argumentatiestruc
tuur en vage of ambigue bewoordingen van het argument of het standpunt. 
Dergelijke problemen kunnen worden opgelost door de argumentatieve 
indicatoren, de verwijzingen, de presentatie van de argumentatiestructuur of de 
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bewoordingen te verbeteren, zoals in hoofdstuk 6 is gebeurd. De belangrijkste 
transformatie die is uitgevoerd om deze problemen op te lossen is dus niet 
additie, maar substitutie: een presentatie die voor begrijpelijkheidsproblemen 
zorgt, werd door een betere vervangen. 

De ingrepen in hoofdstuk 6 zijn echter niet beperkt tot substitutie alleen: 
soms zijn er ook andere transformaties nodig om een betere presentatie te 
realiseren. Zo kan een additie wel een onderdeel van de herschrijving zijn: er 
wordt bijvoorbeeld een extra argumentatieve indicator toegevoegd om de 
samenhang van de beweringen nader te verduidelijken. Het kan ook om een 
permutatie gaan: het verbeteren van de weergave van de argumentatiestructuur 
betekent dat de standpunten en argumenten in de tekst in een andere volgorde 
worden geplaatst. Zelfs deletie is bij het herschrijven van de voorbeelden in 
hoofdstuk 6 soms aan de orde, bijvoorbeeld als de tekst woorden of zinsneden 
bevat die verwarring scheppen over het verzwegen argument en daarom beter 
kunnen worden geschrapt. Al deze transformaties kunnen nodig zijn, maar 
kenmerkend voor de voorbeelden in hoofdstuk 6 is dat het nooit nodig is een 
additie toe te passen van nieuwe informatie die in de oorspronkelijke argumen
tatie afwezig was. In principe kunnen de lezers alle relevante informatie zelf 
aanvullen en het is dan ook niet nodig (en in verband met de aanvaardbaarheid 
ook niet gewenst) het verzwegen argument in Th expliciet te vermelden. Bij de 
voorbeelden in hoofdstuk 6 heeft de schrijver de afweging van wat impliciet kan 
blijven op zichzelf goed gemaakt, maar de gekozen presentatie van wat er 
expliciet wordt gezegd, biedt de lezer onvoldoende aanknopingspunten om het 
verzwegen argument in te vullen. 

Soms werd bij de voorbeelden in hoofdstuk 6 in de herschrijving wel nieuwe 
informatie expliciet gemaakt, een ingreep die verder met name bij de voorbeel
den in de hoofdstukken 7 en 8 aan de orde is. Dit heeft te maken met het feit 
dat de begrijpelijkheidsproblemen vaak in combinatie voorkomen: een probleem 
met de presentatie sluit niet uit dat er ook een probleem is met de hoeveelheid 
impliciete informatie. Soms zijn de beide problemen lastig te scheiden en een 
goede herschrijving vereist dat alles wat de begrijpelijkheid in de weg staat, 
wordt verbeterd. De kern van de begrijpelijkheidsproblemen in hoofdstuk 6 is 
echter dat er een tekortkoming is in de presentatie van de expliciete argumenta
tie. 

Bij de voorbeelden in de hoofdstukken 7 en 8 zijn andere transformaties aan de 
orde dan bij de voorbeelden in hoofdstuk 6. Daar moest telkens wel nieuwe, 
oorspronkelijk afwezige informatie worden toegevoegd om het verzwegen 
argument voor de lezers voldoende begrijpelijk te maken. De presentatie is op 
zichzelf zonder problemen, maar desondanks is de lezer niet in staat het 
verzwegen argument te begrijpen als gevolg van het feit dat er bepaalde 
informatie vereist is, terwijl de beoogde lezers deze informatie niet kennen of 
niet paraat hebben. Dit betekent dat het voor een oplossing van de begrijpelijk
heidsproblemen in de hoofdstukken 7 en 8 altijd vereist is dat er in Th een addi-
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tie wordt toegepast van informatie die in T0 afwezig was. 
Anders dan de verwachting vooraf echter, houdt de additietransformatie ook 

hier meestal niet in dat het verzwegen argument in expliciete vorm in Th wordt 
opgenomen. Meestal gaat om de toevoeging van uitspraken met een andere 
argumentatieve functie: als deel van een nevenschikking of onderschikking. De 
toegevoegde argumenten maken duidelijker wat de verbanden tussen de 
onderdelen van de argumentatie zijn en daarmee wat de verzwegen argumenten 
zijn, waardoor het eenvoudiger is de verzwegen argumenten te formuleren. Het 
heeft een specifieke reden dat de toegevoegde argumenten de functie krijgen van 
nevenschikkingen en onderschikkingen. Meestal hoeft het standpunt niet te 
worden gewijzigd: daar ligt de oplossing voor een begrijpelijkheidsprobleem met 
het verzwegen argument in de meeste gevallen niet. Het ligt ook niet voor de 
hand dat het voor de oplossing van het begrijpelijkheidsprobleem nodig is een 
meervoudige argumentatie te maken. Dit zou immers betekenen dat er een 
geheel nieuw verzwegen argument wordt toegevoegd, terwijl er een begrijpelijk
heidsprobleem was met een verzwegen argument bij een al bestaande argumenta
tie. Als er informatie moet worden toegevoegd om een onduidelijkheid in een 
enkelvoudige argumentatie op te lossen, dan moet de informatie functioneel 
gezien in - of in de buurt van - de problematische argumentatie worden 
opgenomen, dus in nevenschikkingen of onderschikkingen. 

De additietransformaties die bij de voorbeelden in hoofdstuk 7 en 8 moeten 
worden uitgevoerd, zijn niet altijd dezelfde: de additietransformatie bij de 
voorbeelden in hoofdstuk 7 heeft een andere inhoud dan die in hoofdstuk 8. Bij 
de voorbeelden in hoofdstuk 7 staat de informatie die nodig is om het 
verzwegen argument te begrijpen niet in (de buurt van) de enkelvoudige 
argumentatie, maar wel elders in de co-tekst. De schrijver had in die gevallen 
verzuimd belangrijke informatie nog eens op de juiste plek te herhalen of in 
herinnering te roepen en als gevolg daarvan kon de lezer het verzwegen 
argument in bepaalde argumentaties niet aanvullen. Dit kan worden opgelost 
door de noodzakelijke informatie in Th in de een of andere vorm dicht in de 
buurt van de problematische argumentatie te herhalen. Deze transformatie is 
dus geen additie van informatie die in T0 geheel afwezig is, maar een additie die 
eigenlijk bestaat uit het kopiëren van informatie die elders in de co-tekst van T0 

vermeld is. Omdat de informatie ook op de oorspronkelijke plaats blijft staan 
en niet wordt gedelet, kan deze transformatie niet als permutatie worden gezien: 
er wordt strikt genomen niets verplaatst. Deze specifieke vorm van additie 
wordt door Van Eemeren en Grootendorst (1989a) niet apart onderscheiden. 
Omdat het gaat om de toevoeging van informatie die al is opgenomen in de 
tekst, gebruik ik voor deze vorm van additie de term 'interne additie'. 

In hoofdstuk 8 werden voorbeelden behandeld van verzwegen argumenten 
waarbij de benodigde informatie ook niet in de co-tekst aanwezig is: de lezers 
kunnen ze alleen met behulp van voldoende kennis van de ruimere context 
interpreteren, terwijl de vraag telkens is of de beoogde lezers daartoe voldoende 
in staat zijn. O m te garanderen dat het verzwegen argument voldoende 
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begrijpelijk is, moet er in Th dus informatie van buiten de tekst worden 
opgenomen. O m deze vorm van additie te onderscheiden van interne additie 
gebruik ik de term 'externe additie'. 

O m een interne of externe additie te kunnen uitvoeren, moet de herschrijver 
over veel informatie beschikken. De voorbeelden in hoofdstuk 6 kunnen in 
principe ook worden herschreven door iemand die niet in detail op de hoogte 
is van de (ruimere) context, omdat alleen de beweringen die standpunt en 
argument vormen, moeten worden verbeterd. Een goede analyse van de 
desbetreffende enkelvoudige argumentatie volstaat meestal. De voorbeelden in 
hoofdstuk 7 kan echter alleen iemand die de relevante context kent bevredigend 
herschrijven, omdat de herschrijver moet kunnen bepalen of het nodig is 
informatie elders uit de tekst te herhalen en op welke manier dat het best kan 
gebeuren. Bij de voorbeelden in hoofdstuk 8 geldt nog sterker dat de herschrij
ver goed op de hoogte moet zijn van de context: om die voorbeelden afdoende 
te kunnen herschrijven, is eigenlijk bij voorkeur informatie van de schrijver zelf 
nodig. Niet-ingewijden kunnen in geval van een externe additie vaak niet 
bepalen om welke informatie het precies gaat en dan is herschrijven onmogelijk, 
zoals bleek bij het voorbeeld Financiële Instrumenten III in hoofdstuk 8. 
Zonder toelichting van de schrijver kunnen derden in zo'n geval hooguit op 
basis van veronderstellingen proberen tot een verbeterde tekst te komen. 

De retorische voorbeelden in hoofdstuk 9 hoefden voor wat hun begrijpe
lijkheid betreft niet te worden herschreven: het begrijpelijkheidsprobleem in die 
voorbeelden is (als het goed is) tijdelijk en bovendien welbewust door de 
schrijver gecreëerd. De belangrijkste constatering naar aanleiding van hoofdstuk 
9 is dat een schrijver een retorisch effect kan bereiken door argumentatie met 
een verzwegen argument op een specifieke manier te presenteren. Als dat effect 
tot stand komt, wat vereist dat de lezers het verzwegen argument uiteindelijk 
wel kunnen aanvullen, is het niet nodig in Th bepaalde presentatietransformaties 
uit te voeren om de begrijpelijkheid van het verzwegen argument te vergroten. 
O m de retorische voorbeelden te begrijpen, moet de lezer, zoals is gebleken, wel 
altijd in zijn hoofd een externe additie uitvoeren in de lijn van de voorbeelden 
uit hoofdstuk 8. Kenmerkend voor de retorische voorbeelden is immers dat het 
argument en het standpunt in eerste instantie weinig of niets met elkaar te 
maken lijken te hebben: de beweringen liggen inhoudelijk ver uit elkaar. De 
lezer moet daarom algemene of specifieke contextuele informatie van buiten de 
tekst toevoegen om een verband te kunnen zien. De voorbeelden in hoofdstuk 
9 laten zien dat dit erg ingewikkeld kan zijn. Soms maakt de vorm waarin de 
retorische argumentatie is gepresenteerd al per definitie nodig dat contextuele 
informatie wordt gebruikt: om een betoog dat uit één enkelvoudige argumenta
tie bestaat te kunnen begrijpen, moet de lezer wel informatie van buiten de 
tekst aanwenden. Dit geldt bijvoorbeeld bij de stellingen uit de proefschriften 
en het voorbeeld over mevrouw Lodders-Elferich van het CDA in hoofdstuk 
9. Maar voor een retorisch effect is zo'n verkorte versie van de argumentatie 
niet per se nodig: de tekst van Holman is vrij uitgebreid, maar ook hier berust 
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het retorische effect op veronderstelde voorkennis bij de lezer. 
De voorbeelden in hoofdstuk 9 zijn bijzondere gevallen van het soort 

voorbeelden dat in hoofdstuk 8 is besproken: het retorische gebruik van een 
begrijpelijkheidsprobleem met een verzwegen argument behelst blijkbaar dat 
bepaalde contextuele informatie in de tekst geheel impliciet wordt gelaten, zodat 
er een beroep wordt gedaan op essentiële voorkennis, kennis van de ruimere 
context, van de lezer. Het is misschien in theorie denkbaar dat argumentaties 
zoals in de voorbeelden in hoofdstuk 6 (waar de presentatie van de expliciete 
argumentatie tekortkomingen vertoonde) en hoofdstuk 7 (waar de co-tekst de 
informatie bevatte die nodig was om het verzwegen argument te begrijpen) reto
risch worden gebruikt, maar ik heb dat in mijn materiaal niet aangetroffen. 

10.2 Een procedure voor het omgaan met verzwegen 
argumenten tijdens het schrijven 

Welke schrijfadviezen kunnen aan de behandelde voorbeelden worden ontleend? 
Uit de voorbeelden kan een aantal eisen voor de begrijpelijkheid van een 
verzwegen argument worden afgeleid. Ten eerste: het verzwegen argument moet 
als er een analytisch overzicht van T0 wordt gemaakt zonder problemen kunnen 
worden aangevuld. Ten tweede: de kennis of informatie die nodig is om het 
verzwegen argument aan te vullen, moet de lezers bekend zijn en zij moeten 
deze kennis op het juiste moment paraat kunnen hebben. Ten derde: de 
presentatie van de expliciete argumentatie moet de lezers voldoende in staat 
stellen het verzwegen argument in te vullen. O p basis van deze eisen kan een 
procedure worden opgesteld waarmee de schrijver in het schrijfproces kan 
nagaan of de verzwegen argumenten in T0 voor de lezers voldoende duidelijk 
zijn. De procedure geeft weer welke vragen de schrijver moet stellen, welke 
handelingen hij moet uitvoeren, in welke gevallen T0 moet worden verbeterd 
en welke transformaties daarbij nodig zijn. De schrijver moet natuurlijk 
uiteindelijk wel zelf bepalen welke inhoud hij aan de uit te voeren transforma
ties geeft. 

Flower en Hayes (1986) maken een onderscheid tussen twee soorten 
strategieën om teksten te herzien: de detectiestrategie en de diagnosestrategie. 
De detectiestrategie is gericht op het opsporen en verbeteren van losse 
problemen en fouten in de tekst. De diagnosestrategie houdt in dat eerst een 
grondige analyse wordt gemaakt, zodat er een goed inzicht en overzicht is van 
de problemen en fouten in het geheel (de 'diagnose'). De eerste soort strategie 
achten Flower en Hayes beperkter (maar niet minder waardevol) dan de tweede. 
Om als docent commentaar te kunnen leveren op de tekst, is volgens Flower 
en Hayes de tweede strategie nodig. De procedure die hier wordt gepresenteerd, 
lijkt in eerste instantie een detectiestrategie, ogenschijnlijk wordt er immers 
gekeken naar één 'los' probleem, namelijk de eventuele onbegrijpelijkheid van 
de verzwegen argumenten. 
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Een procedure voor het herschrijven van argumentatie met een verzwegen argument 

1. Kan het verzwegen argument op basis van T 0 direct en zonder problemen 
worden aangevuld (zonder specifiek te denken aan de bedoelde lezers)? 

' NEE la . Kun je wel bedenken welke argumentatie en 
welk verzwegen argument je bedoelde? 

»JA • * SUB ARG 

-NEE SUB/DEL ARG 

JA 

(Formuleer het verzwegen argument) 

2. Welke informatie moet de lezer hebben om het verzwegen argument te 
begrijpen en heeft de beoogde lezer deze informatie zonder meer paraat? 

JA 

NEE 2a. Staat de informatie wel elders in Tn vermeld? 

•JA 

o 

-+ * ADD-intern ARG 

-•NEE- -> * ADD-extern ARG 

Stelt de presentatie van de expliciete argumentatie de beoogde lezer 
voldoende in staat het vetzwegen argument toe te voegen? 

NEE -> * SUB ARG 

JA 

Einde: verzwegen argument is begrijpelijk 
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Maar dit probleem kan onmogelijk worden opgelost zonder een goed idee 
van het doel en de subdoelen, de beoogde lezers en nog een heel scala andere 
tekstaspecten. Verzwegen argumenten kunnen moeilijk los van de rest van de 
tekst worden bekeken, omdat ze verband houden met informatie die op allerlei 
niveaus in de tekst een rol kan spelen. De procedure voor verzwegen 
argumenten is daarom eerder een diagnosestrategie. Dit wordt in paragraaf 10.4 
met een voorbeeldherschrijving van een tekst geïllustreerd. 

De procedure is opgesteld vanuit het perspectief van de schrijver: er wordt 
van uitgegaan dat duidelijk is wat het doel van de tekst is, wie de beoogde lezers 
zijn en wat met de verschillende argumentaties moet worden overgebracht. Het 
uitgangspunt bij de procedure is dat de schrijver zich als redelijke analysator en 
kritische beoordelaar van zijn eigen betoog opstelt. De procedure kan ook wor
den toegepast door een analysator die niet de schrijver is, maar deze herschrijver 
kan met de beperking te maken krijgen dat hij met kan achterhalen wat met 
een bepaalde tekstpassage precies is bedoeld. De procedure begint nadat de schrij
ver een analytisch overzicht heeft gemaakt van de expliciete argumentatie in T0 

en is aangekomen bij het moment waarop de verzwegen argumenten expliciet 
moeten worden gemaakt door middel van de analysetransformatie additie. 

10.3 Toelichting bij de procedure 

In de procedure staan de drie eisen centraal waaraan het verzwegen argument 
moet voldoen. Ze zijn vertaald in drie hoofdvragen die de schrijver (of 
analysator) moet beantwoorden. Als de verzwegen argumenten in T0 begrijpelijk 
zijn, is het antwoord op de drie hoofdvragen telkens 'Ja'. Dan wordt alleen de 
linkerhelft van de procedure doorlopen en hoeft de schrijver voor wat de ver
zwegen argumenten betreft T0 niet te wijzigen. Dit is de door de schrijver na 
te streven situatie. 

Hierbij geldt wel dat er alleen 'Ja' moet worden geantwoord als dat 
antwoord met enige zekerheid kan worden gegeven. Twijfelt de schrijver 
bijvoorbeeld of de lezers bepaalde informatie wel of niet paraat hebben (vraag 
2), dan is het waarschijnlijk verstandig om toch iets in T0 te veranderen om de 
begrijpelijkheid zoveel mogelijk te garanderen. Een 'Ja'-antwoord betekent dus 
dat het verzwegen argument direct zonder problemen kan worden aangevuld. 
In geval van twijfel kan beter 'Nee' worden geantwoord. 

Bij het beantwoorden van de drie hoofdvragen moet de schrijver telkens 
bepaalde handelingen uitvoeren. Bij vraag 1 moet hij op basis van T0 en het 
analytisch overzicht de verzwegen argumenten expliciteren: dit vergt enige 
analysevaardigheid. Het best kan hierbij systematisch te werk worden gegaan, 
bijvoorbeeld met behulp van de pragmadialectische methode. De schrijver moet 
zich vooral afvragen: 'Wat bedoel ik nu eigenlijk te zeggen met deze enkel
voudige argumentatie in het kader van mijn betoog en kunnen mijn lezers dat 
ook begrijpen?' en deze vragen ook beantwoordt. 
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In veel gevallen zijn de verzwegen argumenten bekende en gemakkelijk te 
formuleren uitspraken in de trant van: 'Wat je belooft, moet je doen' en 'Wie 
ziek is, kan niet werken' enzovoort. Als er van een dergelijk verzwegen 
argument sprake is, kan het in T0 meestal eenvoudig worden aangevuld en luidt 
het antwoord op vraag 1 dus 'Ja'. Het komt echter voor dat de schrijver 
eigenlijk zelf niet goed kan aangeven hoe een bepaald verzwegen argument 
luidt. Dit blijkt als bij het maken van het analytisch overzicht bewust wordt 
geprobeerd het verzwegen argument expliciet te formuleren: de schrijver 
ontdekt dan dat hij niet direct onder woorden kan brengen welk verband tussen 
het argument en het standpunt hij op het oog had. In dat geval is het antwoord 
op vraag 1 'Nee' . Als de schrijver zelf niet goed in staat is het verzwegen 
argument in T0 aan te vullen, is dit zonder meer een aanwijzing dat er in T0 iets 
moet worden verbeterd. Het is dan immers te verwachten dat de lezers ook 
begrijpelijkheidsproblemen zullen ondervinden met het verzwegen argument. 

Als het antwoord bij vraag 1 'Nee' is, moet de schrijver zich vervolgens 
vraag la stellen: hij moet preciezer naar de argumentatie kijken en bedenken of 
hij alsnog een goed verzwegen argument kan toevoegen. Dan kunnen zich twee 
situaties voordoen. Het kan zijn dat de schrijver zich na enig nadenken reali
seert wat hij precies bedoelde en welk verzwegen argument aan de lezer moet 
worden overgebracht. De schrijver antwoordt dan bij vraag la 'Ja'. Meestal zal 
dit met zich meebrengen dat hij, om het bedoelde verzwegen argument beter 
naar voren te laten komen, wijzigingen in zijn tekst aanbrengt: hij vervangt 
(substituteert) bijvoorbeeld bepaalde woorden in het oorspronkelijke argument 
door duidelijker bewoordingen. Deze ingreep is in het schema aangegeven met 
'SUB ARG'. Vervolgens werkt de schrijver de procedure opnieuw vanaf het 
begin af. 

Het is ook mogelijk dat de schrijver bij vraag la nog steeds niet het 
verzwegen argument kan bedenken en dus nogmaals 'Nee' moet antwoorden. 
In dat geval is er iets ernstig mis met de argumentatie in T0. Meestal gaat het 
om aanvaardbaarheidsproblemen: het expliciete argument is bijvoorbeeld niet 
goed gekozen (onware uitspraak) of het hoort niet bij het desbetreffende stand
punt (irrelevant argument): de formulering van het verzwegen argument levert 
dan onzinnige of onaanvaardbare uitspraken op. In dergelijke gevallen moet 
meestal (een deel van) de argumentatie worden verwijderd (gedelet) of worden 
vervangen (gesubstitueerd) door andere argumentatie. 'Nee ' bij vraag la leidt dus 
tot een substitutie- of deletietransformatie: een deel van de argumentatie wordt 
vervangen door betere argumentatie of geheel geschrapt. In het schema is dit 
aangegeven als 'SUB/DEL ARG'. (Dit wil overigens niet noodzakelijk zeggen 
dat gedelete argumentatie geheel uit de tekst moet verdwijnen: het is goed moge
lijk dat deze wel op een andere plek in de tekst kan worden opgenomen.) 
Daarna begint de schrijver opnieuw met de procedure. 

Als de schrijver bij vraag 1, al dan niet na het uitvoeren van ingrepen zoals 
die hiervoor zijn besproken, uiteindelijk 'Ja' kan antwoorden, betekent dit dat 
het analytisch overzicht alleen argumentaties bevat waarin de schrijver in ieder 
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geval zelf de verzwegen argumenten zonder problemen kan toevoegen en dat 
alle verzwegen argumenten expliciet zijn gemaakt. De volgende stap is na te 
gaan of dat ook voor de lezers geldt door vraag 2 te beantwoorden. Bij vraag 
2 moet de schrijver eerst bepalen van welk soort informatie in het (expliciet 
geformuleerde) verzwegen argument sprake is: gaat het om algemene informatie 
of om specifieke informatie? En in het laatste geval: is het specifieke informatie 
over de situatie, de institutie of het onderwerp? Als duidelijk is om welke 
informatie het gaat, moet worden nagegaan in hoeverre de lezer over de kennis 
beschikt die voor het begrijpen van het verzwegen argument nodig is. Dit 
vereist dat de schrijver bedenkt welke lezers hij op het oog heeft en probeert 
te schatten welke kennis zij hebben. 

Als algemene informatie nodig is, geldt de vraag of het lezerspubliek een 
voldoende algemeen kennisniveau heeft om te kunnen aannemen dat zij de 
informatie kennen. Als het bijvoorbeeld gaat om de volgende informatie 
'Elektrische straling van printers en andere elektrische apparaten is slecht voor 
de gezondheid', dan mag eerder worden aangenomen dat het publiek 'Volks
krantlezers' dan het publiek 'brugklassers' hiermee bekend is. Voor dat laatste 
publiek kan de informatie dus beter niet impliciet blijven. Als er specifieke 
informatie voor het begrijpen van het verzwegen argument vereist is, dan is het 
nog meer van belang dat de schrijver nagaat in hoeverre de beoogde lezers hier
over beschikken: specifieke informatie is per definitie alleen voor specifieke 
lezers beschikbaar en zijn dat de lezers waarop de schrijver de tekst heeft 
afgestemd? De schrijver kan in dit geval beter geen risico's nemen: vaak denken 
schrijvers dat hun lezerspubliek dezelfde opvattingen en denkbeelden heeft als 
zijzelf, terwijl dit niet of maar ten dele het geval is. Dit kan het welslagen van 
een betoog in de weg staan en het is in het algemeen beter iets te vermelden wat 
al bekend is dan iets noodzakelijks weg te laten wat de lezers niet weten. 

Bij de beantwoording van vraag 2 gaat het er niet alleen om of de beoogde 
lezers over de vereiste kennis beschikken, maar ook of zij die kennis tijdens het 
lezen snel genoeg kunnen mobiliseren. Vaak weten lezers ergens in hun achter
hoofd wel bepaalde dingen, maar dan is het toch bevorderlijk voor de 
begrijpelijkheid als de schrijver deze in de tekst op de een of andere wijze nog 
eens in herinnering roept. De schrijver moet er niet te snel op vertrouwen dat 
de lezers bepaalde kennis zelf wel paraat hebben. 

Als het antwoord op vraag 2 'Nee' is, betekent dit dat de lezers bepaalde 
noodzakelijke informatie waarschijnlijk niet zomaar kunnen aanvullen. Dat 
vraagt om een additie. Afhankelijk van de vraag waar de informatie te vinden 
is, gaat het om een interne of externe additie. Staat de informatie wel elders in 
de co-tekst vermeld? Als dit zo is, maar de informatie staat ver weg of heeft 
weinig nadruk, dan is de kans groot dat de lezers de informatie niet meer paraat 
hebben op het moment dat dit nodig is. Het advies is dan een interne additie 
uit te voeren (in het schema 'ADD-intern') door de informatie in (of in de 
buurt van) de bewuste argumentatie expliciet te herhalen, zoals bij de 
voorbeelden in hoofdstuk 7 is gedaan. Als de informatie ook niet in de co-tekst 
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staat, is het antwoord op vraag 2a 'Nee' en is het advies een externe additie (in 
het schema 'ADD-extern') uit te voeren, zoals bij de voorbeelden in hoofdstuk 
8 is gebeurd. Dit houdt meestal in dat de benodigde informatie als argument 
wordt opgenomen in een nevenschikking of in een onderschikking. Als vraag 
2 is doorlopen, betekent dit dat de verzwegen argumenten voor wat betreft de 
hoeveelheid impliciete informatie voor de beoogde lezers begrijpelijk zijn. 

Ook al is het antwoord op vraag 1 en 2 'Ja\ dan toch moet nog vraag 3 
worden bekeken: als de hoeveelheid informatie goed is, kan er immers nog een 
probleem zijn met de presentatie van de argumentatie. Vraag 3 houdt in dat de 
schrijver kijkt of de presentatie van de expliciete argumentatie in de weg staat 
dat het verzwegen argument kan worden aangevuld. Het gaat dan om de in 
hoofdstuk 6 besproken factoren die voor begrijpelijkheidsproblemen met het 
verzwegen argument kunnen zorgen. Zijn de argumentatieve indicatoren 
correct, zijn de verwijzingen duidelijk en correct, is de argumentatiestructuur 
goed weergegeven en zijn de bewoordingen helder en ondubbelzinnig? Zo niet, 
dan is het antwoord bij vraag 3 'Nee': het advies is de presentatie van de 
expliciete argumentatie te wijzigen en te vervangen door een verbeterde 
presentatie (in het schema 'SUB ARG'). Daarbij moet vooral worden gelet op 
de juistheid van de argumentatieve indicatoren, van de verwijzingen, van de 
weergave van de argumentatiestructuur en van de bewoordingen. Ook meer 
algemene formuleerkwesties spelen soms een rol: tangconstructies moeten 
worden vermeden, de zinnen moeten niet te lang zijn, de formuleringen moeten 
zo concreet mogelijk zijn enzovoort. Het gaat erom ervoor te zorgen dat er 
geen interpretatieproblemen kunnen ontstaan met de beweringen die het 
argument en het standpunt vormen en ook niet met het verband tussen beide 
dat in de tekst wordt gesuggereerd. 

In het schema is niet apart opgenomen dat begrijpelijkheidsproblemen met 
verzwegen argument een retorisch doel kunnen hebben, zoals bij de voorbeel
den in hoofdstuk 9. De procedure is echter ook op retorisch bedoelde gevallen 
van toepassing, want daarvoor gelden in grote lijnen dezelfde drie eisen. Maai
er zijn wel wat nuanceringen nodig. Wat vraag 1 betreft: daar geldt bij de 
retorische voorbeelden dat de verzwegen argumenten in ieder geval na enige, 
maar niet al te veel, moeite moeten kunnen worden aangevuld: het hoeft dus 
niet 'direct' en 'zonder problemen' te gaan, zoals in het schema staat vermeld. 
Verder is het advies bij vraag 2, 'Pas een interne of externe additie toe', bij de 
retorische gevallen normaliter niet aan de orde. Als een additie van benodigde 
contextuele informatie zou worden uitgevoerd, is het retorische effect 
waarschijnlijk meteen teniet gedaan. Als de schrijver constateert dat in zijn 
retorisch bedoelde argumentatie het verzwegen argument misschien onvoldoen
de begrijpelijk is, dan staan hem maar twee middelen ter beschikking. Als het 
argument niet passend of niet aanvaardbaar is, moet hij het deleten of 
substitueren (denk aan het voorbeeld over mevrouw Lodders-Elferich van het 
CDA). Als de argumentatie in principe in orde is, maar de presentatie voor de 
begrijpelijkheidsproblemen zorgt, is alleen het advies bij vraag 3 aan de orde: de 
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presentatie van het standpunt en/of het argument moet worden verbeterd. Als 
deze ingrepen niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan is het blijkbaar 
lastig het bewuste verzwegen argument retorisch te exploiteren: de schrijver kan 
dan waarschijnlijk beter voor een niet-retorische presentatie kiezen. 

Samengevat kan de procedure voor het herschrijven van argumentatie met 
een verzwegen argument drie uitkomsten hebben. Een negatieve uitkomst bij 
vraag 1 betekent dat argumentatie moet worden of gesubstitueerd of gedelet. 
Een negatieve uitkomst bij vraag 2 betekent dat een interne of externe additie 
moet worden uitgevoerd. Een negatieve uitkomst bij vraag 3 leidt tot een 
substitutie. Dit geldt ook voor retorische gevallen, met dien verstande dat een 
interne of externe additie hier niet als oplossing geldt. 

10.4 Toepassing van de procedure 

De hiervoor beschreven procedure om tijdens het schrijfproces om te gaan met 
verzwegen argumenten doet de werkelijkheid in drie opzichten geweld aan. Ten 
eerste suggereert de procedure dat er tijdens het herschrijven drie verschillende, 
afzonderlijke beslissingsniveaus kunnen worden onderscheiden, die bovendien 
lineair geordend zijn (vraag 1, 2 en 3). Dat is in principe wel zo, maar in de 
praktijk lopen de beslissingen door elkaar heen, worden er delen van de 
procedure overgeslagen of meer malen doorlopen. Ten tweede suggereert de 
procedure dat eenduidig vaststaat welke ingrepen er moeten worden uitgevoerd 
om T0 te verbeteren. In de werkelijkheid staat de schrijver echter een heel scala 
aan middelen ter beschikking om een bepaalde transformatie uit te voeren. Zo 
is bij een interne additie vereist dat de schrijver bepaalde informatie herhaalt, 
maar iets herhalen kan op veel verschillende manieren gebeuren. De procedure 
laat dus niet zien dat de schrijver bij de uitvoering van de adviezen ook nog 
allerlei beslissingen moet nemen. Ten derde suggereert de procedure dat het 
mogelijk is tijdens het herschrijfproces alleen naar een bepaald onderdeel te 
kijken. In de werkelijkheid kan een herschrijving, zoals gezegd, niet op een 
dergelijke geïsoleerde manier plaatsvinden, omdat het onmogelijk is de 
enkelvoudige argumentaties los van elkaar te beschouwen en te herschrijven 
zonder de rest van het betoog en het geheel van de tekst in ogenschouw te 
nemen: het echte schrijfproces omvat veel meer beslissingen dan alleen die in 
verband met verzwegen argumenten. O m te laten zien op welke wijze de 
beschreven procedure voor verzwegen argumenten in het gehele schrijfproces 
past, wordt hieronder een voorbeeldbetoog geanalyseerd en herschreven. 

De tekst Ingezonden brief aan de redactie van NRC Handelsblad (zie bijlage 3) is 
de eerste, ruwe versie van een betoog dat iemand heeft geschreven: T0 dus. De 
schrijver stelt zich op als een ideale taalgebruiker, die volgens de pragmadialecti-
sche schrijfmethode probeert tot een verbeterde tekst Th te komen. De eerste 
taak van de schrijver is een analytisch overzicht te maken van het betoog T0. 
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Daarvoor moet hij bedenken welke functies de verschillende onderdelen van T0 

hebben. 

De eerste alinea van T0 fungeert als de inleiding: dat tekstonderdeel is niet 
betogend en het bevat vooral specifieke informatie uit de context, namelijk over 
de situatie: Freriks schreef een betoog in het NRC Handelsblad, Sonnen schreef 
een reactie naar het NRC Handelsblad die niet is geplaatst (zie bijlage 4) en 
Toneel Theatraal gaat op de discussie in. De laatste zin geeft aan dat er sprake 
is van een verschil van mening, waarbij Toneel Theatraal en NRC Handelsblad 
betrokken zijn en waarin de eerste een negatief standpunt heeft ten aanzien van 
het handelen van het NRC Handelsblad. 

In de tweede alinea wordt weergegeven wat er precies in Toneel Theatraal 
stond. Het blijkt dat redacteur De Graaf een bepaalde argumentatie naar voren 
heeft gebracht: NRC Handelsblad had Sonnens reactie op Freriks en andere 
ingezonden brieven over het onderwerp wel moeten plaatsen. De tweede alinea 
heeft een argumentatieve functie, omdat deze expliciet het standpunt van de 
tegenpartij van de schrijver weergeeft. Deze alinea behoort daarom analytisch 
gesproken tot de confrontatiefase van de discussie (Van Eemeren, Grootendorst 
en Snoeck Henkemans 1995: 25). 

Dat de schrijver De Graaf als de tegenpartij beschouwt, blijkt vooral uit de 
derde en vierde alinea. Daar brengt de schrijver namelijk zijn eigen betoog naar 
voren. Hij blijkt zich op te stellen als antagonist van De Graafs standpunt en 
als protagonist van het tegengestelde standpunt. De derde en vierde alinea bevat
ten de eigen argumentatie en de conclusies van de schrijver en vormen daarmee 
de argumentatie- en afsluitingsfase van het betoog. Het analytisch overzicht van 
T0 zal dan ook vooral op basis van de derde en vierde alinea moeten worden 
opgesteld. 

De eerste vraag in verband met het opstellen van het analytisch overzicht is: 
welk hoofdstandpunt wordt er in T0 verdedigd? Het hoofdstandpunt is niet heel 
gemakkelijk te vinden, maar het meest aannemelijk is dat het staat in de eerste 
zin van de vierde alinea, waarin de schrijver aangeeft de bijdrage van redacteur 
De Graaf negatief te beoordelen: 

Hoofds tandpunt in T0 

STP De uithaal van Rob de Graaf naar NRC Handelsblad is niet op zijn 
plaats. 

Met 'uithaal' bedoelt de schrijver het verwijt van De Graaf dat N R C Handels
blad bepaalde ingezonden brieven niet heeft geplaatst, terwijl dat volgens De 
Graaf wel had gemoeten. Het standpunt wordt in de tweede zin van de vierde 
alinea gevolgd door een argument, dat lijkt bedoeld om het standpunt direct te 
ondersteunen. De functie van de derde zin in die alinea is minder duidelijk: 
maximaal argumentatief geanalyseerd, zou deze eventueel een tweede, 
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nevengeschikt argument kunnen weergeven (Van Eemeren, Grootendorst en 
Snoeck Henkemans 1995: 70). Dit leidt tot de volgende analyse van de 
argumentatie in de vierde alinea: 

Argumentatie in vierde alinea T 

STP De uithaal van Rob de Graaf naar NRC Handelsblad is niet op 
zijn plaats. 

ARG la De toegankelijkheid van de discussie is terecht te klein 
bevonden. 

ARG l b Dat is spijtig. 

Ook de derde alinea maakt deel uit van het betoog. Daar wordt gezegd dat de 
reactie van Sonnen niet goed is. Overgebracht wordt dat Sonnens reactie niet 
voor een breed publiek bestemd is en waarom dit zo is: dit spreekt met name 
uit de inhoud van de eerste en de tweede zin van de derde alinea. Daarmee 
lijken de beweringen in deze alinea als ondersteuning van argument la bedoeld: 
ze geven aan waarom de schrijver vindt dat de toegankelijkheid van de discussie 
terecht te klein is bevonden. Dit leidt tot de volgende analyse van de argumen
tatie in de derde en vierde alinea van T0: 

Argumentatiestructuur van T0 

STP De uithaal van Rob de Graaf naar NRC Handelsblad is niet 

op zijn plaats. 

ARG l a De toegankelijkheid van de discussie is terecht te klein 

bevonden. 

ARG l b Dat is spijtig. 

(ARG la . l ) Sonnens tekst spreekt geen breed publiek aan, maar meer 
een publiek van theaterfanaten. 

ARG la. 1.1 Sonnens reactie is fel, gedetailleerd en gericht tot lezers die, 
net als de schrijver, aan het theater verknocht zijn. 

Uit deze analyse kan worden afgeleid dat de argumentatie in T0 (min of meer) 
bottom-up is gepresenteerd: het eigenlijke betoog begint in de derde alinea met 
het onderste argument uit de keten en wordt dan naar boven afgewerkt. O p 
zichzelf is dit een voor lezers begrijpelijke presentatie, zoals in hoofdstuk 6 is 
behandeld. Er zijn echter wel wat algemene constateringen bij de analyse die 
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straks aandacht vragen bij de herschrijving van T0. 
De bottom-up-presenzztie is niet consequent volgehouden: het hoofdstand

punt is niet aan het eind van het betoog gepresenteerd, maar halverwege, 
namelijk aan het begin van de vierde alinea. Dit kan mede bijdragen aan de 
moeite die het bij de analyse kost om het standpunt te vinden, want dit is geen 
voor de hand liggende plaats. Daarnaast heeft de schrijver in T0 de argumenta
tieve functies en argumentatieve verbanden niet overal even helder weergegeven. 
In het betoog zijn ook helemaal geen argumentatieve indicatoren gebruikt. 
Verder moet de zin die in de argumentatiestructuur is terug te vinden in argu
ment la . l (de tweede zin van de derde alinea) worden gereconstrueerd voordat 
de argumentatieve functie goed duidelijk is.136 Ten slotte is de laatste zin, 
argument 1.1b, in eerste instantie vreemd: de inhoud ervan lijkt in tegenspraak 
met de rest van de tekst. Bevat de laatste zin wel een argument? Deze ondui
delijkheden maken de analyse in algemene zin lastig. Hoe eenvoudiger de 
analyse is, hoe begrijpelijker het betoog. Uitgaande van deze stelregel is het ge
wenst dat de onduidelijkheden in Th niet voorkomen. 

N u er een analytisch overzicht van de expliciete argumentatie voorhanden 
is, kunnen de verzwegen argumenten in T0 nader worden bekeken met behulp 
van de procedure uit de vorige paragraaf. De verwachting is dat de meeste 
verzwegen argumenten onproblematisch zullen zijn, zoals meestal het geval is. 
Als het goed is, bevat de tekst verbanden die de lezers moeiteloos kunnen 
invullen en begrijpen, maar dat is nu juist wat we in dit stadium van het 
schrijfproces zeker willen weten. We beginnen met stap 1 uit de procedure: hoe 
luiden de verzwegen argumenten? In de argumentatie uit T0 moeten drie ver
zwegen argumenten worden aangevuld. Men kan de argumenten één voor één 
bekijken, maar het kan ook goed in combinatie en dat is in dit geval efficiënter. 
De logische minima vormen het uitgangspunt: ze kunnen altijd eenvoudig 
worden geformuleerd en op basis ervan kan goed worden bekeken wat de 
pragmatische optima zijn. We vullen daarom eerst de logische minima aan: 

Argumentatiestructuur van T0 met logische minima 

STP De uithaal van Rob de Graaf naar NRC Handelsblad is niet 
op zijn plaats. 

ARG l a De toegankelijkheid van de discussie is terecht te klein 
bevonden. 

ARG l b Dat is spijtig. 

LMj Als de toegankelijkheid van de discussie terecht te klein is 
bevonden en dat spijtig is, dan is de uithaal van Rob de 
Graaf naar NRC Handelsblad niet op zijn plaats. 
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(ARG l a . l ) Sonnens tekst spreekt geen breed publiek aan, maar meer 
een publiek van theaterfanaten. 

LM2 Als Sonnens tekst geen breed publiek aanspreekt, maar 
meer een publiek van theaterfanaten, dan is de toegankelijk
heid van de discussie terecht te klein bevonden. 

ARG la . 1.1 Sonnens reactie is fel, gedetailleerd en gericht tot lezers die, 
net als de schrijver, aan het theater verknocht zijn. 

LM3 Als Sonnens reactie fel, gedetailleerd en gericht is tot lezers 
die, net als de schrijver, aan het theater verknocht zijn, dan 
spreekt Sonnens tekst geen breed publiek aan, maar meer 
een publiek van theaterfanaten. 

Vervolgens kan ieder logisch minimum op zichzelf worden bekeken: wat is het 
verzwegen argument, gaat het om een algemene of een specifieke uitspraak, is 
het zeker dat de lezers over de benodigde kennis beschikken? De beantwoor
ding van vraag 1 uit de procedure gaat hier dus over in de beantwoording van 
vraag 2. 

LM, kan (ten dele) eenvoudig worden gegeneraliseerd en het is een 
begrijpelijke uitspraak: als iemand terecht iets heeft afgewezen, dan is het niet 
gepast boos te worden, zoals De Graaf boos werd op het NRC Handelsblad. Het 
enige minder begrijpelijke aspect in LM, is de aanwezigheid van 'en dat is spij
tig' (argument lb, de laatste zin van T0). In T0 verwijst 'dat' naar het voor
afgaande, namelijk het te gering bevonden zijn van de toegankelijkheid van de 
discussie. Aangezien de schrijver zegt dat hij die afwijzing van de discussie 
'terecht' vindt (daar gaat het de schrijver juist om), is het vreemd dat hij daarna 
stelt dat het 'spijtig' is. Dit is met elkaar in tegenspraak en dat komt duidelijk 
naar voren uit LM,. Deze constatering vraagt om een ingreep in T0. Voor wat 
dit punt betreft, moet vraag 1 uit de procedure dus met 'Nee' worden 
beantwoord: het verzwegen argument kan niet goed worden geformuleerd als 
het gaat om de bewering 'Dat is spijtig'. 

LM, is voor de lezers begrijpelijk en kan worden aangevuld, maar daar komt 
wel enige kennis van de wereld bij te pas. De algemene gedachtegang van de 
schrijver, eigenlijk het verzwegen argument, is dat iets wat alleen voor een 
specifiek publiek is, niet geschikt is voor NRC Handelsblad. De lezer moet 
hierbij met zijn kennis van de wereld aanvullen dat NRC Handelsblad voor een 
breed publiek bedoeld is. De meeste lezers zullen dit wel weten en begrijpen, 
zij het misschien met enige moeite. Toch kan worden overwogen deze 
informatie in Th voor de duidelijkheid expliciet op te nemen, omdat ze een 
belangrijke rol speelt in het betoog. 

Dan LM,. Hier is de algemene gedachte dat iets wat fel, gedetailleerd is en 
gericht tot een specifiek publiek een breed publiek niet aanspreekt. Deze 
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uitspraak kan bij de lezer twee vragen oproepen. De eerste vraag is: is die reac
tie van Sonnen dan zo fel, gedetailleerd en alleen gericht tot theaterfanaten? De 
schrijver ondersteunt deze bewering, argument la.1.1, niet in T0: hij had ook 
voorbeelden kunnen geven. De schrijver heeft de tekst van Sonnen wel 
bijgevoegd (zie bijlage 4), maar laat het verder aan de lezer over om na te gaan 
waarom de tekst fel, gedetailleerd en alleen gericht tot een bepaald publiek zou 
zijn. Hoewel deze vraag over argument la.1.1 voornamelijk over de aanvaard
baarheid gaat,157 is ook de begrijpelijkheid in het geding: het is niet duidelijk 
wat de schrijver bedoelt met 'fel', 'gedetailleerd' enzovoort. 

De tweede vraag naar aanleiding van LM, gaat over de inhoud van het 
verzwegen argument. Waarom is het stuk van Sonnen nu precies niet geschikt 
voor een breed publiek? Sonnen reageert immers op een artikel van Freriks over 
hetzelfde onderwerp dat wel in NRC Handelsblad is geplaatst en hij gaat in op 
beweringen die Freriks heeft gedaan. En staan er niet vaker felle, gedetailleerde 
en tot een bepaald publiek gerichte stukken in NRC Handelsblad} Ook hier kan 
een aanvaardbaarheidsaspect aan de orde zijn, maar de begrijpelijkheid speelt 
ook een rol: als preciezer naar de argumentatie wordt gekeken, is niet duidelijk 
wat de schrijver wil beweren. 

De uitkomst van de analyse van de verzwegen argumenten is tot nu toe als 
volgt. Bij het verzwegen argument bij LM, is het probleem dat een deel van de 
inhoud ervan strijdig is met de rest van het betoog. Bij het verzwegen argument 
bij LM, is bepaalde specifieke informatie uit de ruimere context nodig om het 
te begrijpen en deze informatie had misschien beter expliciet kunnen zijn. Bij 
het verzwegen argument bij LM3 ten slotte bestaat behoefte aan een nadere 
uitleg of ondersteuning. Hiermee zijn de vragen bij stap 1 en 2 uit de procedure 
voor het herschrijven van argumentatie met een verzwegen argument afgerond. 

Vraag 3 moet ook worden doorlopen, maar dat kan zinvoller gebeuren als de 
uitkomsten van vraag 2 eerst in Th zijn verwerkt: het best kan nu eerst een 
herschrijving worden gemaakt en vervolgens kan worden nagegaan of er nog 
presentatieproblemen zijn. De adviezen zijn duidelijk: een negatief antwoord bij 
vraag 1 vraagt om een substitutie of deletie van argumentatie; een negatief 
antwoord bij vraag 2 leidt tot een additie. Nu is aan de orde op welke manier 
de schrijver deze transformaties het best kan uitvoeren om een zo begrijpelijk 
mogelijke Th te krijgen. Welke beslissingen moet hij nemen? 

Bij LM, is alleen de aanwezigheid van argument lb een probleem. De inhoud 
is in strijd met de rest van de argumentatie en er bestaat twijfel over de vraag 
of de bewering wel als een argument is bedoeld. De functie van de zin is ondui
delijk. Misschien is de zin alleen een stoplap, een min of meer betekenisloze uit
spraak om een eind aan de tekst te breien. Maar de stoplap leidt mogelijk tot 
onduidelijkheden en daarom is het verstandig argument lb te deleten en niet in 
Th op te nemen. Het lijkt niet nodig in plaats ervan een ander argument te ver
zinnen, omdat argument la het hoofdstandpunt ook ondersteunt. Hier wordt 
dus het standaardadvies (deletie) dat bij vraag 1 uit de procedure hoort, 
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toegepast. 
Bij LM, lijkt het niet onverstandig in Th expliciet de informatie op te nemen 

dat NRC Handelsblad voor een breed publiek bedoeld is. Dit geeft de 
tegenstelling met de op een beperkt publiek gerichte tekst van Sonnen beter aan 
en daarmee ook waarom Sonnens tekst niet geschikt is voor plaatsing. Er moet 
dus een externe additie worden uitgevoerd in de vorm van de toevoeging van 
een argument dat relevante (specifieke) informatie geeft over het onderwerp 
'NRC Handelsblad', bijvoorbeeld: 

NRC Handelsblad is op een breed publiek gericht. 

In de argumentatiestructuur (zie verderop) is dit argument onderdeel van een 
nevenschikking. 

Bij LM3 zijn ingrijpender aanpassingen nodig. Uit de analyse kwam naar 
voren dat zowel de ondersteuning van argument la. 1.1 als de inhoud van LM3 

tot vragen aanleiding kan geven, omdat onvoldoende duidelijk is waarom 
Sonnens stuk volgens de schrijver niet in NRC Handelsblad hoort. Argument 
la.1.1 en LM3 kunnen worden verduidelijkt door in Th nadere uitleg op te 
nemen over de tekst van Sonnen en waarom deze tekst volgens de schrijver 
voor NRC Handelsblad niet geschikt is. Deze informatie staat niet in de tekst, 
moet dus van buiten de tekst komen en vereist ook een externe additie. Het is 
een additie van specifieke informatie over het onderwerp, namelijk over de 
inhoud van Sonnens tekst. 

Wie naar de benodigde informatie zoekt, constateert op basis van de tekst 
van Sonnen dat de beweringen dat de tekst gedetailleerd is en gericht is op 
theaterfanaten wel eenvoudig kunnen worden ondersteund, maar de bewering 
dat het artikel 'fel' is niet. Het woord 'fel' wordt daarom uit aanvaardbaarheids-
overwegingen uit het argument gedelet. Aan argument l . la . l kan dan bijvoor
beeld de volgende ondersteuning worden toegevoegd: 

Sonnen geeft een diepgaande technische verhandeling over het bewerken van 
romans voor het toneel. 

De toepassing van de procedure resulteert in de volgende aangepaste argumenta
tiestructuur. Bij LM, is argument lb gedelet, bij LM, is met behulp van een 
externe additie een argument 1.1b toegevoegd, bij LM3 is 'fel' in argument l . l a . l 
gedelet en is door middel van een additie ondersteuning l . la . l .1 opgenomen: 

Verbeterde argumentatiestructuur van T 

STP De uithaal van Rob de Graaf aan NRC Handelsblad is niet 
op zijn plaats. 

ARG 1 De toegankelijkheid van de discussie is door NRC Handels-
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blad terecht te klein bevonden. 

LM ( Als de toegankelijkheid van de discussie terecht te klein is 
bevonden, dan is de uithaal van Rob de Graaf naar NRC 
Handelsblad niet op zijn plaats. 

(ARG 1.1a) Sonnens tekst spreekt geen breed publiek aan, maar meer 
een publiek van theaterfanaten. 

(ARG 1.1b) NRC Handelsblad is wel op een breed publiek gericht. 

LM2 Als Sonnens tekst geen breed publiek aanspreekt, maar 
meer een publiek van theaterfanaten, dan is de toegankelijk
heid van de discussie terecht te gering bevonden. 

ARG l . l a . l Sonnens reactie is gedetailleerd en gericht tot lezers die, net 
als de schrijver, aan het theater verknocht zijn. 

LM3 Als Sonnens reactie gedetailleerd en gericht is tot lezers die, 
net als de schrijver, aan het theater verknocht zijn, dan 
spreekt Sonnens tekst geen breed publiek aan, maar meer 
een publiek van theaterfanaten. 

ARG 1.1 a. 1.1 Sonnen geeft een diepgaande technische verhandeling over 
het bewerken van romans voor het toneel. 

LM4 Als Sonnen een diepgaande technische verhandeling geeft 
over het bewerken van romans voor het toneel, dan is 
Sonnens reactie gedetailleerd en gericht tot lezers die, net 
als de schrijver, aan het theater verknocht zijn. 

N u kan worden geprobeerd Th te schrijven. De herziene argumentatiestructuur 
vormt daarbij het uitgangspunt. De argumentatiestructuur is verbeterd om de 
verzwegen argumenten duidelijker te maken. In Th kunnen alle verzwegen 
argumenten nu impliciet worden gelaten, zolang alle andere argumenten uit de 
argumentatiestructuur maar wel expliciet worden opgenomen. Dan is namelijk 
gegarandeerd dat de lezers geen problemen zullen ondervinden met de 
hoeveelheid informatie. De uitkomsten van vraag 1 en 2 zijn hiermee op een 
passende wijze verwerkt in Th. 

Bij het schrijven van Th moet nu nog worden gelet op vraag 3: is de 
presentatie van de standpunten en de argumenten voldoende duidelijk? Naar 
aanleiding van de analyse kan ten dele al vooraf worden bedacht op welke 
punten de presentatie ten opzichte van T0 duidelijker moet; voor een ander deel 
blijkt tijdens het formuleren van Th nog welke ingrepen de begrijpelijkheid 
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verder verbeteren. 
Bij de analyse van T0 is gebleken dat de identificatie van het standpunt werd 

bemoeilijkt door het feit dat het op een minder duidelijke plaats stond. In Th 

kan de argumentatiestructuur daarom beter consequent worden aangehouden: 
de bottom-up-presenta.tie uit T0 wordt overgenomen. In Th staat het standpunt 
aan het einde van de tekst. Verder werd de analyse van T0 bemoeilijkt door het 
ontbreken van argumentatieve indicatoren en het feit dat sommige argumenten 
eerst moesten worden gereconstrueerd. Dit zijn twee duidelijke presentatiepro
blemen die in het kader van vraag 3 moeten worden opgelost. In Th worden 
daarom meer argumentatieve indicatoren opgenomen en wordt gekozen voor 
directere bewoordingen van de argumenten. Ten slotte kwam bij de analyse 
naar voren dat de slotzin van T0 'En dat is spijtig' inhoudelijk vreemd is, maar 
deze zin is naar aanleiding van vraag 1 bij LM, al gedelet. Het lijkt niet nodig 
een andere slotzin te bedenken. De herschreven versie van het betoog is nu als 
volgt (de eerste en tweede alinea blijven hetzelfde; de volledige herschreven tekst 
Th staat in bijlage 5): 

Herschrijving Th van argumentatie in T0 

(...) 
Sonnen geeft in deze reactie een diepgaande technische verhandeling over 

het bewerken van romans voor het toneel. Zijn reactie is dus erg gedetail
leerd en gericht tot lezers die, net als de schrijver, aan het theater verknocht 
zijn. Sonnen spreekt daarmee geen breed publiek aan, terwijl NRC Handels
blad wel op een breed publiek gericht is. 

De toegankelijkheid van de discussie die Sonnen wil voeren, is naar mijn 
mening door de redactie van NRC Handelsblad terecht te gering bevonden. 
Het verwijt van Rob de Graaf dat NRC Handelsblad de ingezonden brieven 
hierover wel hadden moeten opnemen, is dan ook niet op zijn plaats. 

In de herschrijving zijn de toevoegingen gecursiveerd, zoals de argumentatieve 
indicatoren die de argumentatiestructuur weergeven. O m de begrijpelijkheid 
daadwerkelijk te verhogen, is natuurlijk wel nodig dat de schrijver in Th de cor
recte indicatoren opneemt, want anders ontstaan er naar aanleiding van de 
presentatie opnieuw begrijpelijkheidsproblemen. In het herschreven betoog zijn 
de volgende standpuntsindicatoren gebruikt: 'dus', 'daarmee', 'naar mijn me
ning' en 'dan ook'. 'Terwijl' is als indicator van een nevenschikking gebruikt. 

Bij het formuleren van Th zijn er ook in algemene zin correcties uitgevoerd 
en verwijzingen en bepalingen toegevoegd die de tekstsamenhang duidelijker 
maken. Zo is 'de uithaal naar NRC Handelsblad' in het standpunt (de op twee 
na laatste zin van T0) vervangen door de duidelijker formulering 'het verwijt dat 
NRC Handelsblad de ingezonden brieven wel had moeten opnemen'. De 
schrijver spreekt in T0 over de te 'kleine' toegankelijkheid van de discussie. Dit 
is geen correct Nederlands: de toegankelijkheid van iets is eerder 'gering', zoals 
in Th wordt gezegd. In de eerste zin van de derde alinea van Th is 'in deze 
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reactie' opgenomen, om het verband met de voorafgaande alinea aan te geven. 
Het woordje 'erg' is in de tweede zin ingevoegd, omdat de zin dan beter loopt. 
In de voorlaatste zin van Th zijn de bepalingen 'die Sonnen wil voeren' en 'door 
het NRC Handelsblad' opgenomen, om de zin concreter te maken. 

Ten slotte is ervoor gekozen de argumentatie, net als in T0, in twee alinea's 
weer te geven, hoewel een weergave in één alinea ook een optie is. De presen
tatie in twee alinea's, met in de laatste alinea het hoofdstandpunt en het 
hoofdargument, levert echter een betere en duidelijker afsluiting van de tekst 
op-

Uit dit voorbeeld komt duidelijk naar voren dat verzwegen argumenten in 
het proces van schrijven en herschrijven onderdeel zijn van een groter geheel. 
De begrijpelijkheid van verzwegen argumenten hangt nauw samen met de 
aanvaardbaarheid van de verzwegen argumenten, met de rest van de argumenta
tie, met de co-tekst en de context. Er zijn om die reden vrijwel altijd veel 
verschillende ingrepen nodig. De procedure voor het herschrijven van 
argumentatie met een verzwegen argument maakt het beter mogelijk om te 
achterhalen van welke problemen voor de lezers sprake kan zijn bij de 
verbanden tussen de standpunten en de argumenten en welke oplossingen in 
grote lijnen mogelijk zijn. Om een goede herschrijving te maken van T0 moet 
uiteindelijk het geheel van de tekst en context in beschouwing worden 
genomen. In bijlage 6 worden alle adviezen die naar aanleiding van het 
onderzoek kunnen worden gegeven voor het omgaan met verzwegen 
argumenten tijdens het schrijven, nog eens samengevat. 



11 Empirisch onderzoek naar de 
begrijpelijkheid van de geanalyseerde 
en herschreven teksten 

11.1 Doelstelling van het empirisch onderzoek 

Bij de voorbeelden in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 ben ik er steeds van 
uitgegaan dat de oorspronkelijke tekst voor de beoogde lezers een begrijpelijk-
heidsprobleem met het verzwegen argument zou kunnen opleveren en de 
herschreven tekst niet. Deze aanname is gebaseerd op analytische inzichten: uit 
een pragmadialectische analyse bleek dat het verzwegen argument in de 
oorspronkelijke tekst niet gemakkelijk kon worden geëxpliciteerd en in de 
herschreven versie wel. Maar hebben de beoogde lezers ook inderdaad begrij-
pelijkheidsproblemen met de geanalyseerde teksten en hebben zij minder 
problemen met de herschreven versies? Om dit na te gaan, is op beperkte schaal 
een gering empirisch onderzoek uitgevoerd. Gezien de beperkte omvang en het 
exploratieve karakter van dit empirisch onderzoek is de doelstelling bescheiden: 
het gaat er alleen om een eerste indicatie te krijgen van de oordelen van gewone 
taalgebruikers over een aantal begrijpelijkheidsaspecten van de oorspronkelijke 
en herschreven versies. De hoofdvraag was: 'Oordelen de proefpersonen 
positieve over de herschreven versies dan over de oorspronkelijke teksten?'. 
Deze oordelen werden bevraagd met behulp van een pencil-and-paper-test. 

11.2 Opzet van het empirisch onderzoek 

De pencil-and-paper-test bestond eruit dat aan een groep proefpersonen een serie 
teksten werd voorgelegd, die zij in een normaal tempo en zonder op iets 
specifieks te letten, moesten lezen. Vervolgens maakten zij naar aanleiding van 
een aantal vragen op een scoreformulier hun oordeel over de tekst kenbaar. Een 
nadeel is dat een pencil-and-paper-test een vrij grof meetinstrument is: de 
oordelen van taalgebruikers zijn in de regel nogal globaal en die oordelen 
hoeven, zeker wanneer de verschillen tussen de teksten wat betreft de 
begrijpelijkheid erg klein zijn, niet noodzakelijk overeen te komen met het 
werkelijke begrip dat een proefpersoon van een tekst heeft. 

Het is uiteraard mogelijk via andere, meer verfijnde meetmethoden zicht te 
krijgen op de mate waarin de proefpersonen de herschreven versies beter 
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begrijpen: er kan bijvoorbeeld gevraagd worden de tekst na lezing nog eens in 
eigen woorden na te vertellen, waarna onafhankelijke beoordelaars bepalen of 
de geparafraseerde weergave overeenkomt met de oorspronkelijke tekst. Komen 
de geparafraseerde versie en de oorspronkelijke tekst met elkaar overeen, dan 
zou daaruit kunnen worden geconcludeerd dat een proefpersoon de tekst 
werkelijk heeft begrepen. Ook is het mogelijk de oorspronkelijke en herschre
ven versies via de computer op een beeldscherm aan te bieden en de proefperso
nen de taak te geven zo snel mogelijk een reactiesleutel in te drukken zodra zij 
denken de tekst begrepen te hebben. De reactietijden zouden als een indicator 
van het leesgemak kunnen worden beschouwd, i.e. van de begrijpelijkheid van 
de teksten. Deze meetinstrumenten maken echter een vrij ingewikkelde en 
bewerkelijke onderzoeksopzet noodzakelijk, waarbij bovendien het risico 
bestaat dat de 'natuurlijkheid' en dus de ecologische validiteit van het onderzoek 
geweld wordt aangedaan. Het voordeel van een penal-and-paper-test als 
meetinstrument is dat hij relatief gemakkelijk uit te voeren is, dat teksten in een 
relatief 'natuurlijke' situatie aangeboden en bevraagd kunnen worden en dat op 
een snelle manier een idee wordt verkregen van de oordelen van de proefperso
nen. Tegenover al deze onmiskenbare voordelen staat het risico van een 
beperkte sensitiviteit van de test, ook omdat het aantal te onderzoeken teksten 
relatief gering is. Dit mogelijke nadeel weegt mijns inziens echter niet op tegen 
de voordelen. 

Het onderzoek was als volgt opgezet. Uit de in de vorige hoofdstukken 
geanalyseerde voorbeelden zijn twintig tekstjes geselecteerd. Deze werden als 
losse tekstfragmenten aan de proefpersonen aangeboden, zonder de rest van de 
tekst - op dezelfde manier als in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 is gedaan. Er 
werd slechts in een korte zin vooraf aangegeven wat het onderwerp en de bron 
van de tekst was. In het onderzoek werden alleen teksten opgenomen die niet 
al te specialistisch, ingewikkeld en omvangrijk zijn. Het gaat immers alleen om 
begrijpelijkheidsproblemen die de beoogde lezers ondervinden met het 
verzwegen argument, niet om begrijpelijkheidsproblemen die bijvoorbeeld het 
gevolg zijn van een gebrek aan specialistische kennis. Daarbij komt dat de 
teksten voor de proefpersonen toegankelijk moesten zijn zonder dat er vooraf 
een toelichting of uitleg werd gegeven. De teksten in tabel 1 zijn om die 
redenen niet in het onderzoek betrokken: 
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Tabel 1 Niet in het onderzoek geanalyseerde teksten 

Uit hoofdstuk 6 

AOW-premie II 

Drugs zijn slecht II 

Eenmalige Belastingheffing 

Max-Havelaarproducten 

Vermogensbepaling 

Neckermann 

Uit hoofdstuk 7 

BBSH 

Efficiënte Markt II 

Temponorm 

Uit hoofdstuk 8 

Softshop 

Examencommissie 

Govier 

De twintig andere voorbeelden uit de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9, waarvan 
verwacht werd dat ze in de aangeboden vorm in principe toegankelijk zijn voor 
de proefpersonen, zijn wel in het onderzoek betrokken. Zestien van deze 
twintig teksten werden in het onderzoek gemanipuleerd: dat waren de 
experimentele teksten. Aan elk van de proefpersonen werd een versie 
aangeboden, A of B: als versie A de oorspronkelijke tekst was, werd in versie 
B de herschreven versie gepresenteerd. 

De proefpersonen kregen niet uitsluitend oorspronkelijke teksten of 
uitsluitend herschreven teksten voorgelegd: op grond van methodologische 
overwegingen werden de oorspronkelijke en herschreven versies zowel in versie 
A als in versie B afgewisseld. Het zou bijvoorbeeld niet gewenst zijn een groep 
proefpersonen alleen de herschreven teksten voor te leggen en de andere groep 
alleen de oorspronkelijke teksten. Antwoordtendenties (bijvoorbeeld op basis 
van de gedachte: 'Alle teksten kunnen toch niet allemaal even goed/slecht 
zijn?') zouden tot gecontamineerde resultaten kunnen leiden en eventuele 
verschillen tussen de oorspronkelijke en de herschreven versie volledig teniet 
kunnen doen (cf. Hoogstraaten 1979). Tabel 2 geeft een overzicht van de 
experimentele teksten: 
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Tabel 2 Herkomst van de in het onderzoek gebruikte experimentele teksten 

Uit hoofdstuk 6 

AOW-premie I 

Drugs zijn slecht I 

Fileprobleem 

Transfer Pricing 

Canary Wharf 

Spaarzame Nederlanders 

IRT-affaire 

Ontwikkelingslanden 

Economische Mentaliteit 

Mobiliteitsgroei 

Uit hoofdstuk 7 

Bijzondere Studiepunten 

Efficiënte Markt I 

Uit hoofdstuk 8 

Buluitreiking 

Ondernemingsfinanciering 

Uit hoofdstuk 9 

Bijsluiter 

Wereldvreemde Intellectuelen 

Vier van de twintig tekstjes waren controletekstjes, die bedoeld waren om de 
equivalentie van de twee groepen proefpersonen na te gaan. In beide versies 
werden precies dezelfde teksten als controleteksten opgenomen, hetzij de 
oorspronkelijke tekst (O), hetzij de herschrijving (H): 
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Tabel 3 Herkomst van de in het onderzoek gebruikte controleteksten 

Uit hoofdstuk 6 

Prijswijziging (H) 

Uit hoofdstuk 8 

Financiële Instrumenten III (0) 

Uit hoofdstuk 9 

Holman (01 

CDA (0) 

O = oorspronkelijke tekst; H = herschreven tekst 

Alleen als de twee groepen proefpersonen onderling niet substantieel verschillen 
in hun oordelen over deze controleteksten, mag ervan worden uitgegaan dat de 
groepen equivalent zijn en kunnen de oordelen over de oorspronkelijke en 
herschreven versies eenduidig met elkaar worden vergeleken. 

In het onderzoek werden de twintig teksten min of meer in een willekeurige 
volgorde aangeboden. De versies A en B waren als volgt samengesteld (de 
teksten van versie A zijn bij wijze van voorbeeld in bijlage 7 opgenomen): 
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Tabel 4 Verdeling van de teksten over beide versies van de pencil-and-paper-test 

Versie A Versie B 

1 Holman (0) 

2 Economische Mentaliteit (0) 

3 Bijzondere Studiepunten (0) 

4 Mobiliteitsgroei (H) 

5 Efficiënte Markt I (H) 

6 Ondernemingsfinanciering (0) 

7 Bijsluiter (H) 

8 Fileprobleem (H) 

9 AOW-premie I (0) 

10 Drugs zijn slecht (H) 

11 CDA (0) 

12 Transfer Pricing (H) 

13 Canary Wharf (H) 

14 Buluitreiking (0) 

15 Wereldvreemde Intellectuelen (D) 

16 Ontwikkelingslanden (H) 

17 IBT-affaire (0) 

18 Spaarzame Nederlanders (H) 

19 Prijswijziging (H) 

20 Financiële Instrumenten III (0) 

1 Holman (0) 

2 Economische Mentaliteit (H) 

3 Bijzondere Studiepunten (H) 

4 Mobiliteitsgroei (0) 

5 Efficiënte Markt I (0) 

6 Dndernemingsfinanciering (H) 

7 Bijsluiter (0) 

8 Fileprobleem (0| 

9 AOW-premie I (H) 

10 Drugs zijn slecht (0) 

11 CDA (0) 

12 Transfer Pricing (0) 

13 Canary Wharf (0) 

14 Buluitreiking (H) 

15 Wereldvreemde Intellectuelen (H) 

16 Ontwikkelingslanden (0) 

17 IRT-affaire (H) 

18 Spaarzame Nederlanders (0) 

19 Prijswijziging (H) 

20 Financiële Instrumenten III (0) 

O = oorspronkelijke tekst; H = herschreven tekst 

Na lezing van elke tekst moesten de proefpersonen telkens dezelfde acht vragen 
beantwoorden. Hun antwoorden konden ze kenbaar maken op een 7-
puntsschaal, die liep van 'zeer mee oneens' (1) tot 'zeer mee eens' (7) (zie bijlage 
8 voor het scoreformulier en de vragen). De acht vragen die naar aanleiding van 
elke tekst werden gesteld, zijn geformuleerd als beweringen in de ik-vorm, 
bijvoorbeeld 'Ik vind deze tekst duidelijk' (vraag 3), om te benadrukken dat het 
ging om de persoonlijke oordelen van de proefpersonen. In tabel 5 is met een 
trefwoord aangegeven op welk aspect van de tekst de verschillende vragen 
betrekking hadden: 
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Tabel 5 Tekstaspecten die in de vragen aan de proefpersonen aan de orde 
werden gesteld 

vraag 1 

vraag 2 

vraag 3: 

vraag 4: 

vraag 5 

vraag 6 

vraag 7 

vraag 8 

leesbaarheid 

aantrekkelijkheid 

duidelijkheid 

gemak waarmee de redeneerstappen te volgen zijn 

begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen 

begrijpelijkheid van de verbanden 

aanvaardbaarheid van de argumenten 

kwaliteit van de indeling van de tekst 

Om het doel van het onderzoek te maskeren, werden er met opzet verschillende 
vragen gesteld: zou er maar één vraag worden gesteld (de cruciale vraag 4 of 6 
bijvoorbeeld), dan zouden de proefpersonen gemakkelijk het doel van het 
onderzoek kunnen achterhalen, met alle potentiële nadelige gevolgen vandien 
(cf. Hoogstraaten 1979). De proefpersonen werd in de instructie vooraf dan ook 
niet gevraagd op de verzwegen argumenten te letten en de technische term 
'verzwegen argument' werd in de instructie niet gebruikt (zie bijlage 9 voor de 
instructie). 

Een heel andere reden om bij elke tekst meer vragen te stellen, was dat op 
die manier verschillen in oordelen over allerlei aspecten van de tekst aan het 
licht zouden kunnen komen: niet alleen verschillen in de begrijpelijkheid, maar 
ook in de aantrekkelijkheid en de aanvaardbaarheid van de argumenten van de 
tekst.158 Daarom werd ook de aantrekkelijkheid van de tekst (vraag 2) en de 
aanvaardbaarheid van de argumenten (vraag 7) bevraagd. De 'algemene' 
begrijpelijkheid van de tekst werd getoetst door te vragen naar het oordeel over 
de leesbaarheid (vraag 1) en de duidelijkheid (vraag 3). De begrijpelijkheid van 
specifieke deelaspecten van de tekst werd onderzocht door te vragen naar het 
gemak waarmee de redeneerstappen in de tekst te volgen waren (vraag 4) en 
naar de begrijpelijkheid van de verbanden in de tekst (vraag 6). Deze laatste 
twee vragen hadden met name betrekking op het verzwegen argument. O m 
zicht te krijgen op verbeteringen die het gevolg zijn van een duidelijker 
formulering van de tekst, moesten de proefpersonen ook een oordeel geven over 
de begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen in de tekst (vraag 5). 

De laatste vraag (vraag 8) was toegevoegd op grond van methodologische 
overwegingen: het was een controlevraag. De proefpersonen moesten hun 
oordeel geven over de kwaliteit van de indeling van de tekst. Aangezien die 
indeling in de herschrijving niet veranderd was, zouden de oordelen bij vraag 
8 in versie A en B niet of nauwelijks van elkaar mogen verschillen. Als dat wel 
het geval mocht zijn, dan is er reden om te twijfelen aan de validiteit van de 
gestelde vragen en/of aan de validiteit van de door de proefpersonen gegeven 
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antwoorden. 

11.3 Proefpersonen; afname 

De twintig teksten werden voorgelegd aan proefpersonen die behoren tot het 
lezerspubliek waarop een groot aantal van de voorbeelden is gericht: studenten 
economie. Ook de voorbeelden die voor een algemener publiek zijn bedoeld 
(Holman, IRT-affaire, CDA enzovoort), zouden de economiestudenten in 
principe moeten kunnen begrijpen. De proefpersonen moesten minimaal 
tweedejaars- en maximaal vierdejaarsstudent economie zijn. De economische 
voorbeelden zijn in het algemeen niet bedoeld voor eerstejaarsstudenten en te 
verwachten valt dat deze voorbeelden voor hen moeilijk of zelfs te moeilijk 
zijn. Voor vijfde- en ouderejaars zijn de voorbeelden in sommige gevallen 
waarschijnlijk juist weer iets te gemakkelijk. 

Er heeft eerst een/«/of-onderzoek plaatsgevonden onder vijf economiestuden
ten (pilot-1), onder meer om te controleren of de instructie duidelijk was, of er 
geen fouten in voorkwamen en of de aan de proefpersonen opgedragen taak 
uitvoerbaar was. Uit dat /??7ot-onderzoek kwam naar voren dat een aantal 
teksten volgens de proefpersonen niet substantieel verbeterd of zelfs verslechterd 
was vergeleken met de oorspronkelijke teksten. De bewuste teksten gingen alle 
over economische onderwerpen, wat leidde tot het vermoeden dat voorkennis 
misschien een rol had gespeeld: de herschrijvingen waren wellicht niet 
voldoende afgestemd op het specifieke lezerspubliek 'studenten economie'. 
Misschien waren de herschrijvingen wel begrijpelijk voor een publiek van niet-
ingewijden (niet-economen dus) en om een specifieke reden niet voor wei
ingewijden. Er is daarom een tweede vooronderzoek verricht onder vijf 
studenten neerlandistiek {pilot-1), waarin werd nagegaan of zij de bewuste 
herschrijvingen wel beter zouden beoordelen dan de oorspronkelijke teksten. 

Aan het uiteindelijke hoofdonderzoek deden 23 studenten economie mee: elf 
van hen maakten versie A, twaalf versie B. De proefpersonen maakten de test 
vrijwillig, anoniem en allemaal tegelijkertijd in één ruimte. Zij mochten 
natuurlijk niet met elkaar overleggen en tussentijds geen vragen stellen. Voor 
zover dat te beoordelen viel, maakten ze de pencil-and-paper-tesi serieus en met 
aandacht. Er was geen limiet gesteld aan de beschikbare tijd; de proefpersonen 
bleken de test allemaal binnen maximaal 45 minuten te voltooien. 

11.4 Resultaten 

11.4.1 De controleteksten: de equivalentie van de groepen 

Voordat de oordelen over de herschreven versies vergeleken kunnen worden 
met die over de oorspronkelijke versies, moet eerst worden nagegaan of de 
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groep proefpersonen met versie A equivalent is met de groep met versie B, dat 
wil zeggen dat moet worden nagegaan of beide groepen in principe hetzelfde 
oordelen. Daartoe worden de resultaten geanalyseerd van de vier controleteksten 
- die in de versies A en B dus precies hetzelfde waren. Tabel 6 geeft de ruwe 
gemiddelden weer. De acht bevraagde aspecten van de tekst zijn in de tabel 
aangeduid met het nummer van de corresponderende vraag op het antwoordfor
mulier. Statistisch significante verschillen zijn aangeduid met 1 (bij p < .10) en 
2 (p < .18): 

Tabel 6 Gemiddeld oordeel pi : r v raag , p e r teks t ( con t ro le teks ten ) 

Tekst Versie vr1 vr2 w3 vr4 w5 vrB vu vr8 

1 Holman (0) A 4.45 3.81 3.81 4.18 6.45 4.18 3.27 3.63 

B 4.50 4.33 4.16 3.83 6.33 3.83 3.41 3.58 

11 CDA (0] A 4.54 3.45 4.81 5.27 6.27 5.18 3.27 4.72 

B 4.08 4.08 3.91 4.16 5.66 4.66 4.16 3.91 

19 Prijswijziging (H) A 5.00' 6.18' 6.18' 6.09' 6.36 4.18 5.362 6.09' 

B 4.25 5.16 5.16 5.08 6.00 4.33 4.33 5.00 

20 Fin. Instr. Ill (0) A 6.00 4.00 5.00 4.18 5.90 5.00 3.63 4.36 

B 5.33 4.50 4.83 4.33 5.75 4.58 4.00 3.91 

vr 1 leesbaarheid, vr 2 aantrekkelijkheid, vr 3 duidelijkheid, vr 4 gemak waarmee de 

redeneerstappen te volgen zijn, vr 5 begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen, 

vr 6 begrijpelijkheid van de verbanden, vr 7 aanvaardbaarheid van de argumenten, vr 8 

kwaliteit van de indeling van de tekst 

1 = p < .10 

2 = p < .18 

Uit de resultaten van de controleteksten blijkt dat de proefpersonen ongeveer 
hetzelfde oordelen: er konden geen statistisch significante verschillen worden 
aangetoond in de oordelen over drie van de vier controleteksten, de teksten 1, 
11 en 20. De desbetreffende verschillen werden statistisch getoetst met behulp 
van een t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven. Ter nuancering moet 
daaraan worden toegevoegd dat het onderscheidend vermogen van de gehanteer
de statistische toets, gegeven het beperkte aantal observaties van 11 (versie A) 
respectievelijk 12 (versie B) proefpersonen, heel erg klein is. Bij 'kleine' effecten 
(d = .20) bedraagt dit onderscheidend vermogen bij tweezijdige toetsing op een 
significantieniveau van 10% slechts .14, bij middelmatig sterke effecten (d = .50) 
.33 en bij sterke effecten (d = .80) .60. Dit betekent dat zwakke of middelmatig 
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sterke effecten of verschillen nauwelijks aangetoond kunnen worden; slechts bij 
sterke effecten of verschillen bestaat er een kans van 6 op 10 dat de nulhypothe
se terecht kan worden verworpen. Bij de interpretatie van de resultaten dient 
hiermee rekening te worden gehouden. 

Ondanks het betrekkelijk geringe onderscheidingsvermogen van de 
gehanteerde statistische toets werden bij controletekst 19, anders dan bij de drie 
andere controleteksten, systematische en substantiële verschillen gevonden 
tussen de oordelen van de proefpersonen met versie A en die met versie B, en 
wel met betrekking tot de leesbaarheid, de aantrekkelijkheid, de duidelijkheid, 
de redeneerstappen en de indeling van de tekst. Beide groepen maakten kenbaar 
tekst 19 in absolute zin redelijk te begrijpen en te waarderen (de ruwe gemiddel
den bevinden zich alle boven het neutrale midden van de 7-puntsschaal), maar 
de proefpersonen met versie A beoordeelden tekst 19 in het algemeen iets 
positiever dan de proefpersonen met versie B. Aangezien het om precies 
dezelfde tekst gaat en de proefpersonen bij de andere controleteksten wel 
ongeveer hetzelfde antwoorden, is het bijzonder moeilijk te verklaren waarom 
de proefpersonen met versie A tekst 19 beter hebben beoordeeld. Misschien dat 
specifieke kennis van het onderwerp hier een rol heeft gespeeld, want tekst 19 
gaat over een economisch onderwerp en de teksten 1, 11 en 20 niet. Het 
verzwegen argument in tekst 19 berust op het voor economen (maar meestal 
niet voor anderen) in het algemeen bekende verband tussen een prijswijziging 
en de manier waarop andere aanbieders in de markt daarop reageren; misschien 
dat dit specifieke verband voor de proefpersonen met versie A toevallig nog 
bekender was dan voor degenen met versie B. (Op de mogelijke rol van 
voorkennis kom ik in paragraaf 11.4.4.3 terug.) Een andere verklaring kan 
wellicht gezocht worden in het optreden van een sequentie-effect (i.e. de 
specifieke volgorde van aanbieding, die immers in de condities A en B verschilt). 
Differentiële contrast- of assimilatie-effecten als gevolg van de aanbiedingsvolgor
de van de oorspronkelijke en herschreven versies kunnen tot contaminatie van 
de resultaten hebben geleid. 

De afwijkende resultaten bij tekst 19 mogen vragen oproepen, dat neemt niet 
weg dat de oordelen van de proefpersonen in beide versies grosso modo met 
elkaar overeenkomen. Het zou dan ook te ver gaan de groepen proefpersonen 
op grond van dit ene verschil als niet-equivalent te beschouwen. Het betekent 
wel dat de resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden: de 
kans op onverklaarbare toevalstreffers is niet uitgesloten. 
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11.4.2 De controlevraag 8: de validiteit van de oordelen 

Met de nodige voorzichtigheid mag worden aangenomen dat de groepen proef
personen met versie A min of meer equivalent zijn met de proefpersonen met 
versie B. Nu kunnen de resultaten van de experimentele teksten worden 
geanalyseerd. In tabel 7 zijn voor iedere experimentele tekst de gemiddelde 
scores aangegeven van de oorspronkelijke tekst (O) en de herschrijving (H). 
Statistisch significante verschillen zijn aangeduid met 1 (p < .10) en 2 (p < 
.18): 
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Tabel 7 Gemiddeld oordeel per vraag, over de oorspronkelijke (O) en 
herschreven versie (H) 

Experimentele teksten Versie vr1 \ir2 vr3 vr4 vr5 vrB vr7 vr8 

2 Economische Mentaliteit 0 5.00' 3.36 

H 3.16 3.08 

3 Bijzondere Studiepunten 0 6.54' 5.09' 

H 5.25 4.00 

4 Mobiliteitsgroei 0 4.50 3.58 

H 5.00 3.81 

5 Efficiënte Markt I 0 4.75 3.50 

H 4.54 3.81 

6 Ondernemingsfinanciering 0 4.00 2.63 

H 4.50 3.412 

7 Bijsluiter 0 4.75 4.41' 

H 4.45 3.27 

8 Fileprobleem 0 5.36 4.16 

H 4.91 4.09 

9 AOW-premie I 0 4.81 3.27 

H 4.16 3.50 

10 Drugs zijn slecht I 0 4.08 3.66 

H 5.18' 4.452 

12 Transfer Pricing 0 4.08 3.66 

H 3.81 3.54 

13 Canary Wharf 0 3.75 3.58 

H 4.36 4.27 

14 Buluitreiking 0 6.092 4.54 

H 5.58 5.25' 

15 Wereldvreemde Intellect. 0 4.81 4.27 

H 5.66' 5.33z 

4.722 5.18' 5.18 5.18 4.36 4.09 

3.75 3.66 5.00 5.00 3.75 3.00 

6.09' 5.27 6.54 6.182 3.81 6.18' 

4.41 4.16 6.25 5.25 4.08 4.83 

3.91 4.25 5.25 4.41 4.66' 3.58 

4.45 3.72 6.36' 4.90 3.27 3.54 

4.00 5.00 5.58 5.00 4.33 3.58 

5.36' 5.18 6.00 5.45 4.63 4.542 

3.54 3.00 6.27 3.90 3.27 2.27 

3.50 3.50 6.00 4.25 3.75 3.00 

3.66 4.33 5.50 4.00 3.58 4.25 

4.45 4.72 6.18' 5.36' 3.90 4.45 

3.91 3.08 5.75 3.75 3.58 4.50 

5.18' 5.72' 6.27' 5.36' 4.63' 5.00 

4.00 4.00 5.36 3.72 3.72 3.81 

4.08 4.33 5.41 4.16 3.91 3.83 

3.50 4.00 5.58 3.58 3.08 3.41 

5.00' 4.63 5.00 5.09' 5.00' 5.00' 

3.58 3.33 4.00 3.33 3.63 3.91 

3.63 3.45 4.09 3.90 3.25 4.18 

3.50 3.41 5.41 3.66 3.66 3.33 

4.18 4.27 6.092 4.54 4.36 4.18 

5.63 4.90 6.27 5.54 3.81 5.72 

5.58 5.58 6.00 5.66 5.33' 5.50 

5.00 5.09 5.27 5.09 3.90 4.54 

5.832 5.41 6.00 5.33 4.50 5.33 
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16 Ontwikkelingslanden 0 5.33 4.83' 5.08' 5.00 5.83 5.25 4.41' 4.27 

H 4.72 3.81 3.72 4.36 5.63 4.36 3.18 4.83 

17 IRT-affaire 0 3.81 3.27 3.45 3.72 4.81 4.36 3.72 3.63 

H 4.33 4.66' 4.33 5.00' 5.58' 4.83 4.66' 4.33 

18 Spaarzame Nederlanders 0 5.66 4.50 5.00 5.45 6.00 4.58 3.58 4.25 

H 6.00 5.09 5.54 5.00 6.18 5.00 3.90 5.00 

vr 1 leesbaarheid, vr 2 aantrekkelijkheid, vr 3 duidelijkheid, vr 4 gemak waarmee de 

redeneerstappen te volgen zijn, vr 5 begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen, 

vr 6 begrijpelijkheid van de verbanden, vr 7 aanvaardbaarheid van de argumenten, vr 8 

kwaliteit van de indeling van de tekst 

1 = p < .10 

2 = p < .18 

O = oorspronkelijke versie; H = herschreven versie 

Voordat de kwaliteit van de herschreven versies kan worden vergeleken met die 
van de oorspronkelijke teksten, moeten eerst de uitkomsten bij vraag 8, de 
controlevraag over de kwaliteit van de indeling van de tekst, worden geanaly
seerd. O p grond van die uitkomsten kan worden nagegaan of aan de gegeven 
oordelen een zekere validiteit kan worden toegekend. Omdat de indeling in de 
herschrijvingen niet is veranderd, mag men verwachten dat de proefpersonen 
bij deze vraag geen hogere oordelen toekennen en dat er dus ook geen 
substantiële verschillen zijn tussen de oordelen van de proefpersonen met versie 
A en die met versie B, aangenomen althans dat hun antwoorden min of meer 
valide zijn. De resultaten van vraag 8 bij de zestien experimentele teksten en bij 
de vier controleteksten (waar de twee groepen telkens maar één van beide 
tekstversies hebben beoordeeld) zijn samengevat in tabel 8: 
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Tabel 8 Gemiddeld oordeel over controlevraag 8, per tekst 

Experimentele teksten Oorspronkelijke tekst (01 Herschreven tekst (Hl 

2 Economische Mentaliteit 4.09 

3 Bijzondere Studiepunten 6.18' 

4 Mobiliteitsgroei 3.58 

5 Efficiënte Markt 1 3.58 

6 Ondernemingsfinanciering 2.27 

7 Bijsluiter 4.25 

8 Fileprobleem 4.50 

9 AOW-premie 1 3.81 

10 Drugs zijn slecht 3.41 

12 Transfer Pricing 3.91 

13 Canary Wharf 3.33 

14 Buluitreiking 5.72 

15 Wereldvreemde Intellectuelen 4.54 

16 Ontwikkelingslanden 4.27 

17 IRT-affaire 3.63 

18 Spaarzame Nederlanders 4.25 

3.00 

4.83 

3.54 

4.542 

3.00 

4.45 

5.00 

3.83 

5.00' 

4.18 

4.18 

5.50 

5.33 

4.83 

4.33 

5.00 

Controleteksten Oorspronkelijke tekst (Ol Herschreven tekst (Hl 

I Holman 3.63 

II CDA 4.72 

19 Prijswijziging 6.09 

20 Financiële Instrumenten III 4.63 

3.58 

3.91 

5.00' 

3.91 

p < .10 
p < .18 

Zoals uit tabel 8 is af te leiden, leverde vraag 8 bij het overgrote deel van de 
teksten geen substantiële verschillen op: de proefpersonen die een herschreven 
versie moesten beoordelen, gaven geen substantieel positiever oordeel over de 
indeling. In principe vormt dit gegeven een positieve aanwijzing voor de 
validiteit van de antwoorden (en van de gestelde vragen). Er zijn wel enkele 
uitzonderingen die om een verklaring vragen. Bij de teksten 3, 5, 10 en bij 
controletekst 19 (H) werden - tegen de verwachting in - wel substantiële 
verschillen gevonden in de antwoorden bij de controlevraag 8. Bij tekst 3 werd 
de indeling van de oorspronkelijke tekst beter beoordeeld, bij de teksten 5 en 
10 werd de indeling van de herschrijving hoger gewaardeerd en bij tekst 19 
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vond de groep met versie A de indeling van de herschrijving beter dan de groep 
met versie B. Wat kan de oorzaak zijn van deze anomalieën? 

Uit tabel 7 valt af te lezen dat de antwoorden die de proefpersonen naar 
aanleiding van de teksten 3, 5 en 10 bij vraag 8 hebben gegeven, aansluiten bij 
de antwoorden die zij bij de eerdere vragen over die teksten gaven. Zo werd de 
oorspronkelijke versie van tekst 3 ook in andere opzichten positiever 
beoordeeld dan de herschrijving. Bij de teksten 5 en 10 scoort de herschrijving 
juist in verschillende opzichten beter. Hetzelfde kan op basis van tabel 6 
worden geconcludeerd over tekst 9: groep A gaf ook bij de aan vraag 8 
voorafgaande vragen consequent hogere waarderingen dan groep B. Deze 
observatie maakt het aannemelijk dat bij de teksten 3, 5, 10 en 19 een 
zogenoemd halo-effect is opgetreden: als de proefpersonen de tekst eenmaal op 
een bepaalde, holistische manier waardeerden, dan waren zij blijkbaar geneigd 
die globale waardering bij alle vragen, inclusief vraag 8, kenbaar te maken, ook 
al kan daar van een verbetering geen sprake zijn. 

Bij de teksten 3, 5, 10 en 19 is dit halo-effect in de resultaten waarneembaar, 
maar het lijkt ook bij een aantal andere teksten een rol te spelen. Uit tabel 8 
valt af te lezen dat de resultaten voor de herschrijvingen van de experimentele 
teksten in het algemeen iets hoger zijn dan voor de oorspronkelijke teksten: de 
indeling van de herschreven tekst is in dertien van de zestien gevallen enigszins 
hoger gewaardeerd dan de oorspronkelijke versie. De herschrijvingen van de 
teksten 2 en 3 werden in het algemeen slechter gevonden; bij die teksten werd 
ook de indeling van de herschrijving minder goed beoordeeld dan die van de 
oorspronkelijke tekst, zodat ook hier van een halo-effect sprake kan zijn. 

In de meeste gevallen heeft vraag 8 echter geen substantiële verschillen 
opgeleverd. Waar dat wel zo was, lijkt een halo-effect de verklaring. De 
resultaten bij de andere vragen laten vaak wel substantiële verschillen zien in de 
oordelen over de verschillende tekstaspecten: het halo-effect lijkt dus zeker niet 
over de gehele linie te zijn opgetreden. Al met al mag worden geconcludeerd dat 
aan de gegeven antwoorden een zekere validiteit kan worden toegekend en dat 
de gestelde vragen voor de proefpersonen van elkaar te onderscheiden waren. 

11.4.3 De oordelen over de oorspronkelijke teksten 

Dit empirisch onderzoek is er primair op gericht zicht te krijgen op de effecten 
van herschrijvingen van teksten waarin - vanuit analytisch oogpunt bezien -
begrijpelijkheidsproblemen worden verondersteld. Een belangrijke preliminaire 
vraag is of de proefpersonen überhaupt wel een begrijpelijkheidsprobleem 
ondervinden met die oorspronkelijke teksten en zo ja, hoe ernstig het probleem 
is. Als de proefpersonen zelf aangeven nauwelijks of geen begrijpelijkheidspro
bleem met een tekst te ondervinden, dan is de kans dat er door een herschrij
ving van die tekst spectaculaire verbeteringen tot stand gebracht zullen worden 
minimaal. Aan de andere kant, als de proefpersonen zeggen heel erg veel 
begripsproblemen te ervaren bij een bepaalde tekst, dan is een herschrijving die 
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alleen gericht is op de begrijpelijkheid van het verzwegen argument niet 
automatisch voldoende om alle ondervonden begripsproblemen op te lossen. 

In tabel 9 is weergegeven bij welke oorspronkelijke teksten de proefpersonen 
aangeven begripsproblemen te ervaren (de oordelen lagen dan overwegend op 
of onder het neutrale gemiddelde van 4 'Noch mee eens, noch mee oneens') en 
met welke oorspronkelijke teksten de proefpersonen zeiden geen problemen te 
hebben (oordelen hoger dan 4). Ook de oordelen over controleteksten die in de 
oorspronkelijke versie aan de beide groepen proefpersonen zijn aangeboden 
(teksten 1, 11 en 20; controletekst 19 was een herschrijving), zijn in tabel 9 
opgenomen. Verschillende vragen in het onderzoek gaan over de begrijpelijk
heid, maar ik beperk me hier tot de oordelen over de cruciale vraag 4: 

Tabel 9 Teksten met en zonder begripsproblemen, naar het oordeel van de 
proefpersonen 

Experimentele teksten met begripsproblemen Experimentele teksten zonder begripsproblemen 

6 Ondernemingsfinanciering (3.00) 

8 Fileprobleem (3.08) 

9 AOW-premie I (4.00) 

10 Drugs zijn slecht I (4.00) 

12 Transfer Pricing (3.33) 

13 Canary Wharf (3.42) 

17 IRT-affaire (3.73) 

2 Economische Mentaliteit (5.18) 

3 Bijzondere Studiepunten (5.27) 

4 Mobiliteitsgroei (4.25) 

5 Efficiënte Markt I (5.00) 

7 Bijsluiter (4.33) 

14 Buluitreiking (4.91) 

15 Wereldvreemde Intellectuelen (5.09) 

16 Ontwikkelingslanden (5.00) 

18 Spaarzame Nederlanders (5.45) 

Controleteksten met begripsproblemen Controleteksten zonder begripsproblemen 

1 Holman (versie B: 3.83) I Holman (versie A: 4.18) 

I I CDA (versie A: 5.27; versie B; 4.16) 

20 Financ. Instr. (versie A: 4.18; versie B: 4.33) 

Het aantal oorspronkelijke teksten dat begripsproblemen oplevert, is in absolute 
zin lager dan het aantal teksten zonder begripsproblemen (acht tegen twaalf). 
Daaruit kan echter niet worden geconcludeerd dat de proefpersonen met het 
merendeel van de oorspronkelijke teksten geen of nauwelijks begripsproblemen 
hadden. De oordelen boven het neutrale, arbitraire gemiddelde - die in de 
rechterkolom van tabel 9 - liggen namelijk bij ongeveer de helft van de twaalf 
teksten zonder begripsproblemen maar net boven de 4 (bij teksten 4, 7, 1 (versie 
A), 11 (versie B) en 20). Dit betekent dat de proefpersonen deze teksten amper 
beter begrepen dan de teksten uit de categorie die volgens het gehanteerde 
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criterium duidelijk begripsproblemen oplevert. De conclusie moet daarom zijn 
dat de proefpersonen naar eigen zeggen al met al met meer dan de helft van de 
oorspronkelijke teksten begripsproblemen hadden (namelijk met twaalf van de 
negentien bevraagde oorspronkelijke teksten). 

Met een aantal teksten hebben de proefpersonen duidelijk wat minder 
moeite dan met andere. Bij de teksten 2, 3, 5, 15, 16 en 18 en bij controletekst 
11 (versie A) ligt het oordeel van de proefpersonen op of net boven de 5 
('enigszins mee eens'). Hieruit kan worden afgeleid dat ze deze teksten blijkbaar 
ook zonder herschrijving al redelijk goed begrijpen. Dit roept de vraag op of 
deze teksten ten onrechte voor het onderzoek zijn geselecteerd. De verklaring 
hier kan zijn dat vier van de relatief goed begrepen teksten (teksten 2, 5, 16 en 
18) over economische onderwerpen gaan en dat er kennelijk vooral een begrijpe-
lijkheidsprobleem bestaat voor niet-economen (inclusief degene die de teksten 
in dit proefschrift heeft geanalyseerd). Economiestudenten zijn beter bekend 
met de ingewikkelde economische relaties die in de betreffende teksten centraal 
staan. Geen enkele oorspronkelijke tekst werd overigens in absolute zin boven 
de 5.5 en beneden de 3.0 beoordeeld: naar het oordeel van de proefpersonen is 
dus geen enkele tekst heel erg begrijpelijk of heel erg onbegrijpelijk. Uit het feit 
dat meer dan de helft van de oorspronkelijke teksten naar het oordeel van de 
proefpersonen begripsproblemen opleverde en de andere helft niet, kan worden 
afgeleid dat men over het effect van de herschrijvingen geen al te hoge 
verwachtingen mag hebben. 

11.4.4 De oordelen over de herschreven experimentele teksten 

Hoe staat het met de oordelen van de proefpersonen over de herschrijvingen 
van de experimentele teksten, voor zover het de vragen 1 tot en met 7 betreft? 
Tabel 10 geeft een uit tabel 7 afgeleid overzicht van de aspecten van de 
herschreven teksten die de proefpersonen substantieel verbeterd vonden: 
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Tabel 10 Verbeterde tekstaspecten van de herschreven versies 

Tekst Aspectten) 

4 Mobiliteitsgroei 

5 Efficiënte Markt I 

6 Ondernemingsfinanciering 

7 Bijsluiter 

8 Fileprobleem 

10 Drugs zijn slecbt I 

13 Canary Wharf 

14 Buluitreiking 

15 Wereldvreemde Intellectuelen 

17 IRT-affaire 

woorden en uitdrukkingen 

duidelijkheid 

aantrekkelijkheid 

woorden en uitdrukkingen, verbanden 

duidelijkheid, redeneerstappen, woorden en uitdrukkingen, verbanden, 

aanvaardbaarheid 

leesbaarheid, aantrekkelijkheid, duidelijkheid, verbanden, aanvaardbaarheid 

woorden en uitdrukkingen 

aantrekkelijkheid, aanvaardbaarheid 

leesbaarheid, aantrekkelijkheid, duidelijkheid 

aantrekkelijkheid, redeneerstappen, woorden en uitdrukkingen, aanvaardbaar

heid 

Uit tabel 7 kan ook worden afgeleid dat sommige tekstaspecten van de 
herschreven teksten volgens de proefpersonen in vergelijking met de oorspron
kelijke tekst niet substantieel verbeterd, maar juist verslechterd zijn. Tabel 11 
geeft hiervan een overzicht: 

Tabel 11 Verslechterde tekstaspecten van de herschreven versies 

Tekst 

2 Economische Mentaliteit 

3 Bijzondere Studiepunten 

4 Mobiliteitsgroei 

7 Bijsluiter 

14 Buiuitreiking 

16 Ontwikkelingslanden 

Aspect/en) 

leesbaarheid, duidelijkheid, redeneerstappen 

leesbaarheid, aantrekkelijkheid, duidelijkheid, verbanden 

aanvaardbaarheid 

aantrekkelijkheid 

leesbaarheid 

aantrekkelijkheid, duidelijkheid, aanvaardbaarheid 

De onderstaande drie teksten zijn volgens de proefpersonen noch verbeterd 

noch verslechterd: 
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Tabel 12 Noch verbeterde noch verslechterde herschreven versies 

Tekst 

9 AOW-premie I 

12 Transfer Pricing 

18 Spaarzame Nederlanders 

Zeven van de zestien experimentele teksten zijn naar het oordeel van de 
proefpersonen alleen maar verbeterd, namelijk de teksten 5, 6, 8, 10, 13, 15 en 
17. Drie teksten, te weten de teksten 4, 7 en 14, zijn verbeterd, maar in een 
enkel opzicht ook verslechterd. In totaal zijn dus bij 10 van de 16 herschreven 
experimentele teksten positievere oordelen tot stand gekomen. Bij drie teksten 
werd geen efïect gevonden: de teksten 9, 12 en 18. De teksten 2, 3 en 16 ten 
slotte zijn in de ogen van de proefpersonen alleen maar verslechterd. Hoe 
kunnen deze resultaten worden verklaard? 

11.4.4.1 Experimentele teksten waarbij een positief effect werd gevonden 

De teksten die volgens de proefpersonen zijn verbeterd, waren in de oorspron
kelijke versie in het algemeen rond of net boven het neutrale gemiddelde van 
4 beoordeeld (zie tabel 9). De oorspronkelijke tekst 15 (Wereldvreemde 
Intellectuelen) vonden de proefpersonen het begrijpelijkst, het gemiddelde 
oordeel bij vraag 4 bedroeg 5. Vaker zijn de verbeterde teksten de teksten die 
in de oorspronkelijke versie op of onder het neutrale gemiddelde van 4 werden 
beoordeeld (in tabel 9 in de linkerkolom), en die volgens het gehanteerde 
criterium dus begripsproblemen opleveren. Dit leidt tot de belangrijke conclusie 
dat de herschrijving het meeste effect lijkt te hebben opgeleverd bij teksten 
waarin volgens de proefpersonen duidelijk sprake was van begripsproblemen (de 
enige uitzonderingen hierop vormen de teksten 9 en 12 waar geen enkel effect 
werd gevonden; deze worden besproken in paragraaf 11.4.4.2). 

Het effect van de herschrijvingen is telkens relatief groot. Het relatief zwak
ste statistische efïect werd gevonden bij tekst 10 (Drugs zijn slecht I) voor wat 
betreft de aanvaardbaarheid (vraag 7), d = .37, maar dat was een duidelijke uit
zondering. Hét sterkste effect trad op bij tekst 17 (IRT-affaire) bij de aantrekke
lijkheid (vraag 2): daar gold d = .69. Alle andere gevonden statistisch signifi
cante effecten zijn te karakteriseren als middelmatig sterk: ze liggen in het alge
meen iets boven d = .50. Dit is een goed resultaat. Het is niet zo dat bij bepaal
de tekstaspecten sterkere effecten optreden dan bij andere; de ingrepen hebben 
blijkbaar op de verschillende tekstaspecten die zijn bevraagd even grote effecten. 

De teksten die volgens de proefpersonen zijn verbeterd, zijn verdeeld over 
alle soorten begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen argumenten die in dit 
proefschrift zijn onderscheiden (zie tabel 13): 
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Tabel 13 Verdeling van de succesvolle herschrijvingen over de verschillende 
begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen argumenten 

Soort begrijpelijkheidsprobleem Tekst/en) 

Argumentatieve indicatoren (hoofdstuk 6) 10 Drugs zijn slecht I 

Verwijzingen (hoofdstuk 6) 8 Fileprobleem 

13 Canary Wharf 

Weergave argumentatiestructuur (hoofdstuk 6) 17 IRT-affaire 

Gebruikte bewoordingen (hoofdstuk 6) 4 Mobiliteitsgroei 

Tekort aan informatie: co-tekst (hoofdstuk 7) 5 Efficiënte Markt I 

Tekort aan informatie: context (hoofdstuk 8) 14 Buluitreiking 

6 Ondernemingsfinanciering 

Retorisch geëxploiteerd (hoofdstuk 9) 7 Bijsluiter 

15 Wereldvreemde Intellectuelen 

Gezien deze resultaten lijkt het er dus niet op dat bepaalde typen ingrepen meer 
effect hebben dan andere. 

O o k de twee herschrijvingen van retorische voorbeelden uit hoofdstuk 9, 
tekst 7 (Bijsluiter) en tekst 15 (Wereldvreemde Intellectuelen), werden beter 
gewaardeerd dan de oorspronkelijke teksten. In tekst 7 worden de woorden en 
uitdrukkingen en de verbanden beter begrepen; tekst 15 wordt hoger 
aangeslagen als het gaat om de leesbaarheid, de aantrekkelijkheid en de 
duidelijkheid. Dat de beide herschrijvingen van voorbeelden van het retorisch 
exploiteren van een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument 
beter worden begrepen, geeft aan dat er in die retorische voorbeelden inderdaad 
sprake was van een begrijpelijkheidsprobleem dat met een herschrijving kon 
worden verholpen. De proefpersonen gaven bij tekst 7 (Bijsluiter) wel te kennen 
de herschrijving, hoewel begrijpelijker, minder aantrekkelijk te vinden dan de 
oorspronkelijke tekst. Deze uitkomst stemt overeen met de verwachting die in 
hoofdstuk 9 was geformuleerd: een herschrijving maakt de retorische voor
beelden weliswaar begrijpelijker maar ook minder aantrekkelijk, want het reto
rische effect wordt in de herschrijving teniet gedaan. Bij tekst 15 (Wereldvreem
de Intellectuelen) kwam deze verwachting overigens niet uit: de proefpersonen 
vonden de herschrijving zowel leesbaarder en duidelijker als aantrekkelijker. 
Hieruit volgt dat het blijkbaar niet per se zo is dat een begrijpelijker herschrij-
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ving van een retorisch gebruikt verzwegen argument voor de lezers altijd ten 
koste gaat van de aantrekkelijkheid. 

Tabel 7 en tabel 10 laten zien dat de herschrijvingen vaak alleen in bepaalde, 
specifieke opzichten beter worden gewaardeerd. Bij de teksten 4, 5, 6, 7, 13, en 
14 vonden de proefpersonen maar één of twee aspecten van de tekst substantieel 
verbeterd. De teksten 8, 10, 15 en 17 werden wel in meer dan twee opzichten 
hoger gewaardeerd; het kan zijn dat in de oordelen over deze herschreven 
versies een halo-effect is opgetreden. De proefpersonen vonden de herschreven 
versies om verschillende redenen beter dan de oorspronkelijke teksten; het 
positievere oordeel beperkt zich niet tot de vragen over het verzwegen 
argument en de verbanden, de vragen 4 en 6. Hieronder volgt een overzicht van 
het aantal malen dat de proefpersonen bepaalde tekstaspecten verbeterd vonden 
(de antwoorden bij vraag 8 zijn hier uiteraard niet in verwerkt, omdat ze geen 
aanwijzing kunnen vormen voor een eventuele verbetering van de tekst): 

Tabel 14 Aantal malen dat een tekstaspect verbeterd werd gevonden 

Tekstaspect Aantal malen genoemd 

leesbaarheid (vraag 1) 2x 

aantrekkelijkheid (vraag 2| 5x 

duidelijkheid (vraag 3) 4x 

redeneerstappen (vraag 4) 2x 

woorden, uitdrukkingen (vraag 5) 5x 

verbanden (vraag 6) 3x 

aanvaardbaarheid (vraag 7) 4x 

Opvallend is dat de proefpersonen bij vraag 4 relatief weinig van mening waren 
dat de redeneerstappen in de herschrijvingen beter te volgen waren (2x). Ook 
bij vraag 6 (over de begrijpelijkheid van de verbanden) vonden de proefpersonen 
relatief weinig dat er een verbetering was opgetreden (3x). De verwachting was 
juist dat verbeteringen met betrekking tot het verzwegen argument bij de 
antwoorden op deze vragen naar voren zouden komen. 

Voor deze bevindingen kunnen verschillende (tentatieve) verklaringen 
gegeven worden. Een mogelijke verklaring is dat de proefpersonen niet specifiek 
is gevraagd te letten op de verzwegen argumenten of de verbanden: blijkbaar 
hebben de ingrepen met betrekking tot het verzwegen argument voor hen 
andere effecten. Voor wat de begrijpelijkheid betreft, werd het meest aangegeven 
dat de woorden en uitdrukkingen begrijpelijker waren (5x) en dat de duidelijk
heid was toegenomen (4x). Een andere mogelijke verklaring voor de geringe 
frequentie van geconstateerde verbeteringen bij vraag 4 en 6 kan zijn dat de 
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proefpersonen juist bij die twee vragen een preferentie hadden voor een zo 
positief mogelijk antwoord, als gevolg van de aard van de vraagstelling. De 
proefpersonen werd gevraagd of zij 'de redeneerstappen gemakkelijk konden 
volgen' en of zij 'de verbanden konden begrijpen', een vraag dus waarbij hun 
eigen capaciteiten in het geding zijn, terwijl de andere vragen louter betrekking 
hadden op hun eigen oordeel over tekstkwaliteiten (zoals leesbaarheid) en veel 
minder op hun eigen prestaties en capaciteiten. O m een zo positief mogelijk 
beeld van zichzelf te geven, antwoordden de proefpersonen bij vraag 4 en 6 
misschien liever dat ze het inderdaad begrepen hadden. 

De proefpersonen vinden sommige herschreven teksten niet begrijpelijker, maar 
wel in andere opzichten verbeterd. Zo werd tekst 6 niet begrijpelijker gevonden, 
maar wel aantrekkelijker. Tekst 14 werd niet begrijpelijker gevonden, maar wel 
aantrekkelijker en aanvaardbaarder. Vaker nog kwam het voor dat de 
proefpersonen de herschreven tekst zowel begrijpelijker als aantrekkelijker en 
aanvaardbaarder vonden. Dat geldt bijvoorbeeld voor tekst 8: deze werd 
duidelijker gevonden en ook werden de redeneerstappen, de woorden en 
uitdrukkingen en de verbanden beter begrepen, terwijl de aantrekkelijkheid 
eveneens beter werd gewaardeerd. Tekst 10 werd leesbaarder en duidelijker 
gevonden en de verbanden werden beter begrepen, maar volgens de proefperso
nen was de tekst ook aantrekkelijker en aanvaardbaarder geworden. Tekst 15 
werd leesbaarder, duidelijker en aantrekkelijker gevonden. Tekst 17 ten slotte 
was begrijpelijker voor wat betreft de redeneerstappen en de woorden en de 
uitdrukkingen en ook aantrekkelijker en aanvaardbaarder. 

Deze uitkomsten zijn op zichzelf wellicht niet zo verrassend. Het doel van 
het onderzoek was immers met opzet gemaskeerd, zodat de proefpersonen niet 
konden weten dat de begrijpelijkheid van de verzwegen argumenten centraal 
stond. Het is alleszins voorstelbaar dat taalgebruikers een tekst die beter te 
begrijpen is ook prettiger om te lezen vinden, zodat de tekst in die zin voor 
hen aantrekkelijker is. De uitkomsten komen overeen met deze verwachting. 
Tekst 7 vormt een uitzondering: de proefpersonen maakten kenbaar de 
herschrijving van tekst 7 wel begrijpelijker, maar minder aantrekkelijk te vinden 
dan de oorspronkelijke tekst. Deze uitkomst kan echter goed verklaard worden 
door het specifieke karakter van tekst 7 - het was een van de retorische 
voorbeelden. 

In de literatuur, bijvoorbeeld in Van Eemeren en Grootendorst (1992a), 
wordt erop gewezen dat de begrijpelijkheid (het communicatieve effect dat de 
schrijver nastreeft) en de aanvaardbaarheid (het interactionele effect dat de 
schrijver nastreeft) van taalhandelingen nauw met elkaar samenhangen. 
Begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid moeten theoretisch gezien van elkaar 
worden onderscheiden, maar in de praktijk is dat niet altijd eenvoudig: 

The communicative and interactional aspects of speech acts are not entirely inde

pendent of one another. They are incorporated in the same utterance. Sometimes, 
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there is even a more or less fixed association between the communicative and 
interactional aspects of a speech act. In the absence of such a fixed association, there 
may be clues concerning their relation that are, intentionally or unintentionally, given 
by the speaker. Otherwise, their relation can only be recognized with the help of the 
context in which the speech act is performed. (Van Eemeren en Grootendorst 1992a: 
27) 

In beginsel is het nodig dat een taalhandeling in ieder geval tot op zekere 
hoogte wordt begrepen om enigszins te kunnen worden aanvaard. Je zou in het 
algemeen kunnen verwachten dat als de begrijpelijkheid toeneemt ook de 
aanvaardbaarheid toeneemt. Het empirisch onderzoek bevestigt deze algemene 
verwachting over de relatie tussen begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid slechts 
bij een beperkt aantal teksten, namelijk de teksten 8, 10, 15 en 17. 

Uit het onderzoek kwamen ook andere relaties tussen begrijpelijkheid en 
aanvaardbaarheid naar voren. De herschreven tekst 4 (Mobiliteitsgroei) werd 
weliswaar begrijpelijker, maar niet aanvaardbaarder gevonden. Misschien kan dit 
worden verklaard uit het wat ingewikkelde woordgebruik in de oorspronkelijke 
tekst, dat de tekortkomingen in de aanvaardbaarheid enigszins verhulde; de 
begrijpelijker herschrijving maakte de aanvaardbaarheidsproblemen misschien 
beter zichtbaar. Er werd één keer gevonden dat de begrijpelijkheid was 
afgenomen, terwijl de aanvaardbaarheid juist was toegenomen: tekst 14 
(Buluitreiking) werd minder gemakkelijk leesbaar, maar wel aantrekkelijker en 
aanvaardbaarder gevonden. Ook hier is misschien weer een specifieke 
(tentatieve) verklaring mogelijk: in de herschreven tekst moest een complexe 
situatie beter en uitvoeriger worden uitgelegd dan in de oorspronkelijke tekst. 
Als gevolg hiervan vinden de proefpersonen de herschreven tekst misschien 
prettiger en overtuigender, terwijl zij meer moeite hebben met het lezen. 

Vraag 5 (over de woorden en uitdrukkingen) was vooral gesteld om na te gaan 
of de proefpersonen bij de voorbeelden uit hoofdstuk 6, die herschreven zijn op 
het niveau van de beweringen, positiever zouden oordelen over de begrijpelijk
heid van de woorden en uitdrukkingen. In tabel 15 is vermeld bij welke vijf 
teksten de woorden en de uitdrukkingen beter werden gevonden: 
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Tabel 15 Herkomst teksten 
uitdrukkingen 

die zijn verbeterd voor wat betreft woorden en 

Tekst Herkomst en begrijpelijkheidsprobleem 

4 Mobiliteitsgroei: hoofdstuk 6, gebruikte bewoordingen 

8 Fileprobleem: hoofdstuk 6, verwijzingen 

13 Canary Wharf: hoofdstuk 6, verwijzingen 

17 IRT-affaire: hoofdstuk 6, argumentatiestructuur 

7 Bijsluiter: hoofdstuk 9, retorisch gebruikt 

In vier van de vijf gevallen blijkt het inderdaad om teksten uit hoofdstuk 6 te 
gaan en in één geval om een tekst uit hoofdstuk 9. Bij deze vijf teksten is wel 
min of meer duidelijk welk type begrijpelijkheidsproblemen de proefpersonen 
met de oorspronkelijke tekst kunnen hebben: het gaat telkens om lastig te 
begrijpen termen of begrippen. In tekst 4 kwam de voor de proefpersonen 
misschien lastige term 'empirische bevinding' voor. In tekst 8 werd een verschil 
gemaakt tussen 'private kosten' en 'sociale kosten' van files, maar deze 
begrippen waren als gevolg van een verkeerde verwijzing onbegrijpelijk. In de 
oorspronkelijke tekst 13 hadden de proefpersonen mogelijk moeite met de 
zinsnede 'het probleem van de lange ontwikkelingstijd', die in de tekst niet goed 
werd uitgelegd. In tekst 17 zorgde de vergelijking 'De redenering van Smit is 
vergelijkbaar met de stelling "Het regent niet, want mijn paraplu is niet kapot'" 
mogelijk voor de problemen. In deze vier gevallen waren de herschrijvingen op 
basis van de uitkomsten van de pragmadialectische analyse er ook op gericht de 
genoemde problemen op te lossen. De herschrijvingen zijn in die gevallen dus 
geslaagd te noemen en de analyse is adequaat geweest. Bovendien blijkt uit deze 
resultaten dat de pencïl-and-paper-test voldoende sensitief is om dergelijke 
subtiele verschillen te detecteren. 

Tekst 7 (Bijsluiter) uit hoofdstuk 9 vormt een uitzondering: vooraf werd niet 
specifiek verwacht dat de proefpersonen moeite zouden hebben met de 
formuleringen of de uitdrukkingen, maar blijkbaar was dat in hun beleving wel 
het geval. Misschien hadden zij problemen met de zinsnede 'in zijn huidige 
vorm leidt de bijsluiter van geneesmiddelen tot het ontstaan van veel bijwerkin
gen'; in de herschrijving is de betekenis van deze zinsnede en passant verduide
lijkt. 

O o k verschillende andere teksten in het onderzoek zijn afkomstig uit 
hoofdstuk 6, maar toch vonden de proefpersonen die teksten qua woordgebruik 
niet verbeterd; overigens wel in andere opzichten. Een goed voorbeeld is tekst 
10 (Drugs zijn slecht I): in de oorspronkelijke versie bevat de tekst de 
argumentatieve indicator 'dan ook', die in de herschreven versie is vervangen 
door het woord 'zelfs'. Hoewel dit op grond van de indeling van soorten 
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begrijpelijkheidsproblemen met het verzwegen argument een herschrijving is op 
het niveau van de beweringen, melden de proefpersonen geen effect op de 
woorden en uitdrukkingen: zoals tabel 7 laat zien, vonden zij de herschreven 
versie wel leesbaarder, duidelijker, en de verbanden begrijpelijker. 

Herschrijvingen van moeilijke woorden en begrippen hebben voor de 
proefpersonen dus effect en ze worden ook als verbeteringen van de begrijpelijk
heid van de woorden en uitdrukkingen gezien. Andere ingrepen op het niveau 
van de beweringen die er niet op zijn gericht een woord of begrip te verhelde
ren, leiden ook tot positievere oordelen over de tekst, maar over andere 
aspecten van de tekst dan de begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen. 

11.4.4.2 Experimentele teksten waarbij geen effect werd gevonden 

Bij drie teksten werd, tegen de verwachting in, geen effect gevonden, te weten 
tekst 9 AOW-premie 1 (hoofdstuk 6: argumentatieve indicator), tekst 12 
Transfer Pricing (hoofdstuk 6: verwijzingen) en tekst 18 Spaarzame Nederlan
ders (hoofdstuk 6: argumentatiestructuur). In principe betekent dit dat deze 
herschrijvingen - negatief uitgedrukt - geen verbetering en - positief uitgedrukt 
- geen verslechtering zijn in vergelijking met de oorspronkelijke tekst. De 
uitkomsten bij deze teksten zijn vreemd: vooral de teksten 9 en 12 lijken op 
analytisch niveau een duidelijk begrijpelijkheidsprobleem te bevatten (dat ook 
in de literatuur over schrijven als zodanig wordt erkend): in tekst 9 is een 
argumentatieve indicator verkeerd gebruikt en tekst 12 bevat een onduidelijke 
verwijzing. Uit de oordelen van de proefpersonen over de oorspronkelijke 
versies komt ook naar voren dat zij bij deze teksten aanzienlijke begrijpelijk
heidsproblemen ondervonden: het gemiddelde oordeel bij vraag 4 lag bij tekst 
9 op 4 en bij tekst 12 op 3.33 (zie tabel 9). Tegen deze achtergrond is niet goed 
te verklaren waarom de proefpersonen de herschrijvingen van de teksten 9 en 
12 niet hoger waarderen. 

Wat tekst 18 betreft, is er misschien toch wel een voor de hand liggende 
verklaring. Het gaat hier om nogal summiere argumentatie (een onderschikking 
bij een enkelvoudige argumentatie), die de proefpersonen ook in de oorspronke
lijke versie redelijk goed beoordelen (het gemiddelde oordeel bij vraag 4 was 
5.45). Hier is sprake van een plafond-effect en een verbetering van de 
argumentatiestructuur kan dan geen erg groot effect hebben. De herschrijving 
van tekst 18 werd in het algemeen wel iets positiever beoordeeld dan de 
oorspronkelijke tekst (zie tabel 7), maar de verschillen zijn niet spectaculair. 

Ook in het uitgevoerde pz/oî-onderzoek onder vijf economiestudenten (pilot-1) 
waren er teksten waarbij geen enkel effect werd gevonden, maar dat waren voor 
een deel andere teksten dan in het hoofdonderzoek. De proefpersonen van pilot-
1 vonden de teksten 9 en 12 wel substantieel verbeterd, maar bij tekst 18 werd 
ook mpilot-l geen duidelijk effect gevonden (afgaand op absolute verschillen in 
de resultaten; de statistische significantie kon vanwege het geringe aantal 
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proefpersonen niet als criterium worden gehanteerd). Tabel 16 geeft de resulta
ten weer van pilot-1 voor de experimentele teksten (de teksten 1, 11, 19 en 20 
waren ook hier controleteksten en ze zijn dus niet in tabel 16 opgenomen): 

Tabel 16 Gemiddeld oordeel per vraag, per experimentele tekst; pilot-onderzoek 

onder economen (pilot-1; n = 5) 

Experimentele teksten Versie vr1 vr2 vr3 vr4 vr5 vrB vr7 vr8 

2 Economische Mentaliteit 0 6.00 6.50 6.00 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 

H 4.33 3.66 3.66 4.33 4.66 3.66 4.00 3.33 

3 Bijzondere Studiepunten 0 5.66 4.33 5.00 4.66 6.33 5.33 4.66 5.66 

H 6.00 3.50 4.50 5.50 6.00 6.00 5.50 6.50 

4 Mobiliteitsgroei 0 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50 4.00 2.00 2.50 

H 4.00 3.33 4.00 5.33 5.66 5.00 3.66 3.33 

5 Efficiënte Markt I 0 6.50 4.66 7.00 7.00 6.00 6.50 6.00 6.50 

H 5.33 6.00 5.00 5.00 6.50 5.00 4.33 5.00 

6 Ondernemingsfinanciering 0 3.50 2.50 2.50 2.00 6.00 3.90 2.50 3.50 

H 4.66 2.66 3.66 3.66 6.00 4.25 4.33 3.66 

7 Bijsluiter 0 3.00 2.00 2.00 2.00 6.00 3.50 2.00 3.00 

H 6.00 4.00 5.33 4.66 6.33 6.00 4.33 5.00 

8 Fileprobleem 0 4.50 4.00 5.50 5.00 5.00 4.00 1.50 2.50 

H 4.33 2.33 3.66 4.00 5.66 4.33 4.33 4.00 

9 AOW-premie I 0 2.66 2.33 1.66 1.66 6.00 2.33 2.00 2.00 

H 5.50 3.50 4.00 5.50 6.00 4.50 4.00 1.50 

10 Drugs zijn slecht I 0 2.00 3.00 2.00 2.50 4.50 4.00 2.50 1.50 

H 4.66 4.33 4.00 4.33 4.66 5.00 4.66 4.33 

12 Transfer Pricing 0 5.00 2.33 2.00 2.66 6.00 2.33 2.33 2.33 

H 5.00 5.50 5.00 3.50 5.00 3.00 3.00 4.00 

13 Canary Wharf 0 5.66 4.00 4.33 4.66 6.33 5.33 5.33 4.00 

H 2.50 3.50 3.50 4.00 6.00 4.00 4.50 3.50 

14 Buluitreiking 0 6.00 4.66 5.66 5.66 6.66 6.00 5.33 5.33 

H 5.50 5.00 5.50 4.50 6.00 5.50 5.50 4.50 
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15 Wereldvreemde Intellect. 0 4.00 5.33 5.66 5.66 5.33 5.33 4.33 5.00 

H 6.00 4.50 4.50 5.00 6.00 6.00 4.50 4.00 

18 Ontwikkelingslanden 0 4.00 4.00 3.50 3.00 4.50 3.00 4.00 2.50 

H 4.66 4.00 4.66 4.66 5.66 4.66 4.00 4.00 

17 IRT affaire 0 4.66 2.66 2.66 3.33 4.33 4.00 3.33 2.33 

H 3.00 6.00 5.50 5.50 6.50 6.00 6.00 6.00 

18 Spaarzame Nederlanders 0 6.00 5.00 4.66 4.33 6.33 4.66 3.66 3.33 

H 6.00 4.50 5.50 5.00 6.50 5.00 5.00 4.50 

vr 1 leesbaarheid, vr 2 aantrekkelijkheid, vr 3 duidelijkheid, vr 4 gemak waarmee de 

redeneerstappen te volgen zijn, vr 5 begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen, 

vr 6 begrijpelijkheid van de verbanden, vr 7 aanvaardbaarheid van de argumenten, vr 8 

kwaliteit van de indeling van de tekst 

Opvallend is dat de proefpersonen van pilot-1 de oorspronkelijke teksten 9 en 
12 niet erg goed begrepen; het gemiddelde oordeel bij vraag 4 was respectievelijk 
1.67 en 2.67 (gebaseerd op vijf proefpersonen). Tekst 18 daarentegen werd in 
pilot-1 in de oorspronkelijke versie ook al hoog gewaardeerd; het gemiddelde 
oordeel over vraag 4 bedroeg 5. Hoewel de proefpersonen van pilot-1 dus niet 
bij alle teksten precies hetzelfde oordelen als de proefpersonen in het hoofdon
derzoek, komt ook uit pilot-1 het algemene beeld naar voren dat de herschrijvin
gen met name succesvol zijn waar de proefpersonen zelf zeggen begrijpelijk-
heidsproblemen te ondervinden. 

11.4.4.3 Experimentele teksten waarbij een negatief effect werd gevonden 

Het wekt verbazing dat een klein aantal teksten, hoe weinig het er ook zijn, 
volgens de proefpersonen van het hoofdonderzoek substantieel verslechterd zijn 
ten opzichte van de oorspronkelijke versie. Het gaat om de teksten 2 (Economi
sche Mentaliteit), 3 (Bijzondere Studiepunten) en 16 (Ontwikkelingslanden) (zie 
tabel 7). De oorspronkelijke versie van tekst 2 werd hoger gewaardeerd voor 
wat betreft de leesbaarheid, de duidelijkheid en de redeneerstappen. De 
oorspronkelijke tekst 3 werd beter beoordeeld op de aspecten leesbaarheid, 
aantrekkelijkheid, duidelijkheid en de begrijpelijkheid van de verbanden. De 
oorspronkelijke tekst 16 ten slotte werd beter gevonden voor wat betreft de 
aantrekkelijkheid, de duidelijkheid en de aanvaardbaarheid. 

Als de drie genoemde teksten nader worden bekeken, valt op dat ze één 
gemeenschappelijke karakteristiek hebben: de proefpersonen vonden de 
oorspronkelijke versies nagenoeg de meest begrijpelijke van alle teksten in het 
onderzoek (alleen oorspronkelijke tekst 18 werd nog begrijpelijker gevonden). 
De oordelen over de oorspronkelijke versies bij vraag 4 lagen het verst boven 
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het neutrale schaalgemiddelde: bij tekst 2 was het gemiddelde oordeel 5.19, bij 
tekst 3 was dat 5.28 en bij tekst 16 bedroeg het 5. Het is evident dat hier sprake 
is van een plafond-efïect: wat al afdoende begrijpelijk wordt geacht, kan via een 
herschrijving niet of nauwelijks nog begrijpelijker worden. Maar op grond 
hiervan zou men verwachten dat er geen effect kan worden aangetroffen; het 
verklaart niet waarom de proefpersonen van mening waren dat de herschrijving 
een verslechtering was. 

In pilot-1 werd voor tekst 2 hetzelfde resultaat gevonden: de tekst werd in 
de oorspronkelijke versie ook al erg begrijpelijk gevonden (het oordeel over 
vraag 4 was erg hoog, maar liefst 6.5) en de herschrijving werd verslechterd 
gevonden (het oordeel was 4.34). Bij de teksten 3 en 16, die de proefpersonen 
in pilot-1 qua begrijpelijkheid van de redeneerstappen in de oorspronkelijke 
versie respectievelijk met 4.67 en 3 beoordeelden, werd geen duidelijk effect 
gevonden. De proefpersonen van pilot-l vonden verder ook de teksten 5, 8 en 
13, die zij in de oorspronkelijke versies respectievelijk met 7, 5 en 4.67 
waardeerden, substantieel verslechterd, terwijl deze teksten in het hoofdonder
zoek als verbeterd werden beoordeeld. 

Het tweede vooronderzoek (pilot-2) onder vijf studenten neerlandistiek werd 
uitgevoerd om na te gaan of voorkennis op het gebied van economie mogelijk 
een rol heeft gespeeld bij de herschreven teksten die de economen verslechterd 
vonden: misschien zouden de studenten neederlandistiek de herschrijvingen van 
de teksten 2, 5, 8 en 13 wel begrijpelijker vinden. Tabel 17 geeft de resultaten 
weer die voor de betreffende teksten in pilot-2 werden gevonden: 

Tabel 17 Gemiddeld oordeel per vraag, voor de volgens pilot-1 verslechterde 
experimentele teksten 2, 5, 8 en 13; pilot-onderzoek onder neerlandici 
(pilot-2; n = 5) 

Experimentele teksten Versie vrl vr2 vr3 vr4 vr5 vr6 vr7 

2 Economische Mentaliteit 0 4.50 2.50 3.00 4.50 2.50 2.50 2.00 

H 2.50 3.00 3.50 6.00 6.00 4.50 4.00 

5 Efficiënte Markt 1 0 2.50 1.50 2.50 2.50 6.00 5.50 3.00 

H 2.50 3.00 3.00 4.00 6.00 5.50 4.00 

8 Fileprobleem • 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 

H 4.50 3.00 4.50 4.00 6.50 5.00 3.50 

13 Canary Wharf • 5.00 5.00 3.50 3.00 6.00 2.50 3.50 

H 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.50 5.00 

vr 1 leesbaarheid, vr 2 aantrekkelijkheid, vr 3 duidelijkheid, vr 4 gemak waarmee de 

redeneerstappen te volgen zijn, vr 5 begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen, 
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vi 6 begrijpelijkheid van de verbanden, vr 7 aanvaardbaarheid van de argumenten 

De bij pilot-2 betrokken vijf neerlandici oordelen in het algemeen beter over de 
herschrijvingen van de bewuste teksten dan de economen: voor vrijwel alle 
aspecten liggen de gemiddelden van de herschrijvingen hoger dan die van de 
oorspronkelijke teksten. De herschrijvingen die volgens de economen een 
verslechtering zijn, vormen voor de neerlandici dus juist een verbetering. Soms 
is die verbetering zelfs spectaculair, bijvoorbeeld bij de oordelen over tekst 2 
(Economische Mentaliteit) bij vraag 5, waar het origineel extreem laag (2.5) en 
de herschrijving extreem hoog (6) werd beoordeeld. 

Pilot-2 bracht bij de andere teksten van het onderzoek geen spectaculaire 
verschillen aan het licht tussen de oordelen van de economen en de neerlandici, 
althans relatief gezien. Absoluut gesproken waren er grote, opvallende 
verschillen. O m te beginnen kwam duidelijk naar voren dat de neerlandici de 
economische voorbeelden in het algemeen veel minder goed begrepen dan de 
economen, of het nu de oorspronkelijke of de herschreven versies betrof, zoals 
uit een vergelijking van tabel 16 en 17 blijkt: hun oordelen over de economische 
teksten centreerden vaak wel twee tot drie punten lager op de 7-puntsschaal dan 
die van de economen in pilot-l. Deze uitkomst bevestigt niet alleen dat de 
teksten door de bank genomen wel degelijk meer op economen zijn afgestemd 
dan op anderen, zoals ook de bedoeling was, maar ook dat de gehanteerde 
pencil-and-paper-test als meetinstrument sensitief genoeg is om zulke subtiele 
verschillen te detecteren. De niet-economische teksten, bijvoorbeeld tekst 7 
(Bijsluiter), werden door de neerlandici in het algemeen in beide versies juist 
weer iets hoger beoordeeld - misschien doordat zij iets taalvaardiger dan de 
economen zijn of omdat zij beter begrijpen waarom het gaat als er wordt 
gevraagd een oordeel uit te spreken over de begrijpelijkheid en de aanvaard
baarheid van een tekst. 

De - voorzichtige - conclusie die uit de vergelijking van pilot-l en pilot-2 
kan worden getrokken, is dat de herschreven teksten door beide doelgroepen, 
economen zowel als neerlandici, in het algemeen begrijpelijker worden 
gevonden dan de originelen. In twee opzichten lijkt (economische) voorkennis 
hierbij een cruciale rol te spelen. Ten eerste is de begrijpelijkheid van de teksten 
voor de economen al bij voorbaat veel hoger dan voor de neerlandici. Ten 
tweede zijn er teksten die de economen - wederom in tegenstelling tot de 
neerlandici - al begrijpelijk vinden zonder herschrijving, maar die zij in 
herschreven vorm als een verslechtering karakteriseren - in tegenstelling tot de 
neerlandici. Hoewel de pilots bescheiden en kleinschalig van opzet zijn, 
illustreren ze overduidelijk dat 'begrijpelijkheid' een relatief en gradueel begrip 
is: of en in hoeverre een herschrijving geslaagd is, hangt uiteindelijk van de 
beoogde lezer af, met name van de vragen of hij voorkennis over de materie 
heeft en in hoeverre hij problemen met het origineel ondervindt. 
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11.4.4.4 Verklaringen voor de gevonden negatieve effecten 

De resultaten van het onderzoek zijn in het algemeen positief en in een enkel 
geval neutraal; slechts bij drie herschreven teksten vonden de proefpersonen van 
het hoofdonderzoek dat er van een verslechtering sprake was. Het gaat dus om 
maar een heel klein aantal teksten, maar toch is van belang langer stil te staan 
bij de verklaring die voor deze verrassende uitkomsten kan worden gegeven: 
mogelijk leveren juist deze uitkomsten waardevolle aanknopingspunten op voor 
vervolgonderzoek. 

Is het echt zo dat uit de resultaten van het hoofdonderzoek moet worden 
geconcludeerd dat de herschrijvingen van de teksten 2, 3 en 18 kwalitatief 
slechter zijn dan de oorspronkelijke versies? De resultaten van pilot-1 komen 
voor een deel wel en voor een deel niet overeen met die van het hoofdonder
zoek: dat zou kunnen duiden op steekproeffouten, wat een verklaring is die 
gezien de omvang van de steekproef niet uitgesloten kan worden. Het is 
duidelijk dat er grotere steekproeven nodig zijn om met meer zekerheid te 
kunnen vaststellen of de herschreven teksten door proefpersonen minder goed 
worden gevonden. O p voorhand kan echter wel een aantal mogelijke, tentatieve 
verklaringen worden gegeven voor het feit dat een klein aantal herschrijvingen 
volgens de proefpersonen slechter zou zijn. 

In de eerste plaats is het mogelijk dat de herschrijvingen het verzwegen 
argument analytisch gezien wel begrijpelijker maken, maar dat ze door gewone 
taalgebruikers toch niet begrijpelijker - of anderszins verbeterd - worden 
gevonden. In de tweede plaats is een mogelijke verklaring dat de proefpersonen 
werd gevraagd een eigen oordeel te geven en dat oordeel kan beïnvloed zijn 
door allerlei factoren die op zichzelf niets met het verzwegen argument van 
doen hebben, zoals bleek uit nabesprekingen met de proefpersonen. Zo 
vertelden de deelnemers aan het hoofdonderzoek achteraf dat zij tekst 2 
(Economische Mentaliteit) 'gewoon een stomme tekst' vonden. Zij hadden bij 
dat voorbeeld niet zozeer problemen met het verband tussen het argument en 
het standpunt, maar met de tekst als geheel. De oorspronkelijke tekst klonk 
vanwege het hoogdravende woordgebruik (dat in de herschrijving juist 
vervangen was door meer alledaagse, gebruikelijke bewoordingen) 'indrukwek
kender' dan de herschrijving. Daarom vonden de proefpersonen de oorspronke
lijke versie in eerste instantie (maar niet bij nadere beschouwing!) beter. 
Soortgelijk commentaar gaven de proefpersonen van pilot-1 bij tekst 6 (Onder
nemingsfinanciering). Zij zeiden de herschreven argumentatie wel iets beter 
begrepen te hebben (dat is ook te zien in de resultaten in tabel 16), maar ze 
vonden de tekst desondanks al met al even vreemd als de oorspronkelijke tekst: 
het was volgens hen een onsamenhangend geheel, omdat de verschillende bewe
ringen niets met elkaar te maken hadden. Uit commentaren als deze blijkt dat 
de proefpersonen hun oordelen over de kwaliteit van de tekst op allerlei ver
schillende en ongelijksoortige overwegingen baseren. Uiteraard zijn niet alle 
problemen die taalgebruikers met een tekst kunnen hebben in een herschrijving 
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die er in hoofdzaak op gericht is een verzwegen argument begrijpelijker te 
maken, opgelost. 

Er zijn nog andere verklaringen denkbaar. De verslechterde teksten zijn juist 
die drie teksten waarmee de proefpersonen in de oorspronkelijke versie de 
minste begripsproblemen ondervonden. Het hoeft geen betoog dat een 
herschrijving onder deze omstandigheden nauwelijks een positief effect kan 
sorteren. De herschrijvingen hadden ook het meeste effect bij de oorspronkelij
ke teksten die het slechtst begrepen werden. Wellicht is het zo dat er wat de 
begrijpelijkheid betreft als het ware een omslagpunt is, waar herschrijven (het 
expliciteren van de argumentatieve verbanden) gepaard gaat met negatieve 
effecten. Als een impliciet verband voor de beoogde lezers voldoende duidelijk 
is, dan wordt een weergave in expliciete vorm door hen misschien wel als een 
verslechtering gezien. Dit sluit aan bij de stelregels van Grice (1975) en de 
communicatieve spelregels van Van Eemeren en Grootendorst (1989b), die zijn 
besproken in hoofdstuk 5. Volgens die stel- en spelregels wordt een te grote 
mate van begrijpelijkheid van een tekst, bijvoorbeeld als gevolg van expliciet
heid, als onwenselijk gezien. 

Van Eemeren en Grootendorst (1989a) stellen dat overmatige explicietheid 
vooral ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van de tekst (wat zij een 
onderdeel van de aanvaardbaarheid achten). Overexplicietheid is een schending 
van communicatieve spelregel 3 'Voer geen overbodige taalhandelingen uit'. 
Grice meent dat overexplicietheid ook tot begripsproblemen kan leiden. Zijn 
stelregel van kwantiteit heeft betrekking op de hoeveelheid informatie die 
verstrekt moet worden, wat onder andere inhoudt dat niet meer informatie 
moet worden gegeven dan nodig is. Hij licht dit als volgt toe: 

(...) men zou kunnen zeggen dat het geven van teveel informatie geen schending is van 

het Samenwerkingsbeginsel, maar alleen maar tijdverspilling. Daar zou echter tegen 

ingebracht kunnen worden dat zo'n teveel aan informatie verwarrend kan werken 

doordat er gemakkelijk kwesties door kunnen rijzen die niet ter zake doen. Ook kan 

er een indirect effect ontstaan doordat de luisteraars misleid kunnen worden door te 

denken dat er een bepaalde bedoeling steekt achter het verstrekken van het teveel aan 

informatie. (Grice 1975: 48, vertaling SG) 

Volgens Grice kan de lezer van overexplicietheid in de war raken of zich 
afvragen of er een bepaalde bedoeling steekt achter het feit dat de tekst voor 
hem overbodige informatie bevat. Vanuit die gedachte is voorstelbaar dat lezers 
in hun globale oordeel een tekst die voldoende expliciet is begrijpelijker vinden 
dan een tekst die overexpliciet is. Het is heel goed mogelijk dat een dergelijk 
effect bij de teksten 2, 3 en 18 is opgetreden. 



[316] 'Het verband ontgaat me' 

11.5 Conclusies en aanbevelingen 

De uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek, hoe bescheiden van opzet en 
doelstelling het onderzoek ook is, zijn in het algemeen alleszins bevredigend. 
De proefpersonen begrijpen en waarderen de herschreven teksten door de bank 
genomen - in ieder geval in bepaalde opzichten - beter dan de oorspronkelijke 
versies. Ze achten tien van de zestien herschrijvingen substantieel verbeterd in 
vergelijking met de oorspronkelijke teksten. De geconstateerde effecten zijn het 
duidelijkst bij die teksten die de proefpersonen in de oorspronkelijke versie niet 
erg begrijpelijk vonden - ze zijn veel minder duidelijk of zelfs afwezig bij 
teksten die de proefpersonen in de oorspronkelijke versie redelijk begrijpen. De 
proefpersonen 'vertalen' de verbeteringen van de tekst vooral in een beter 
oordeel over de duidelijkheid en over de begrijpelijkheid van de gebruikte 
woorden en uitdrukkingen. Daarnaast worden de herschreven versies vaak ook 
aantrekkelijker of aanvaardbaarder gevonden. Verbeteringen van de begrijpelijk
heid wat de redeneerstappen of de verbanden betreft, werden minder vaak 
gemeld, net als effecten op de leesbaarheid. Dat er geen spectaculaire verbeterin
gen waren, hoeft geen verbazing te wekken. Het gaat hier immers om relatief 
korte teksten, die bovendien alleen herschreven zijn voor wat betreft de 
begrijpelijkheid van het verzwegen argument; het zou vreemd zijn als daarbij 
cardinale verbeteringen optraden. Vanwege het geringe onderscheidend 
vermogen van de gehanteerde statistische toets konden ook alleen de sterkere 
effecten aan het licht komen. 

De - voorzichtige - algemene conclusie van het uitgevoerde empirische 
onderzoek is dat de herschrijvingen niet alleen in analytisch opzicht een 
verbetering vormen, maar in de praktijk door gewone taalgebruikers in het 
algemeen ook beter en gemakkelijker worden begrepen. 
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12.1 Resultaten 

Het doel van dit proefschrift was na te gaan welke adviezen aan schrijvers 
kunnen worden gegeven om te voorkomen dat er in hun betogende teksten 
begrijpelijkheidsproblemen optreden met verzwegen argumenten in hun 
argumentaties. Omdat het concept 'verzwegen argument' niet eenduidig is, 
begon het onderzoek met een vergelijkend overzicht van de theorievorming 
over verzwegen argumenten. Daarna is aan de hand van analyses van voorbeel
den aangegeven wat voor begripsproblemen lezers bij teksten waarin een 
argument verzwegen is, kunnen ondervinden en wat een schrijver daar in een 
herschrijving aan kan doen. De bevindingen zijn vertaald in een schrijfpro
cedure. Het onderzoek is afgesloten met een empirisch onderzoek waarin is 
nagegaan of bepaalde teksten voor de beoogde lezers begripsproblemen oplever
den die verband houden met het verzwegen argument en of de herschrijvingen, 
waarin was geprobeerd deze problemen op te lossen, beter werden begrepen. 

In hoofdstuk 1 heb ik duidelijk gemaakt wat ik onder een begrijpelijkheidspro-
bleem met een verzwegen argument versta: de schrijver meent dat het impliciet 
gelaten verband tussen zijn standpunt en argument afdoende begrijpelijk is, 
maar voor de beoogde lezers is dit niet het geval. Ik heb dit probleem primair 
vanuit een pragmatisch conversationeel perspectief benaderd. 

In hoofdstuk 2 ben ik ingegaan op de verschillende manieren waarop het 
verschijnsel van verzwegen onderdelen in argumentatie in de loop der tijd is 
benaderd. Hoewel de logische benadering lange tijd dominant is geweest, bleek 
dat de belangstelling voor verzwegen onderdelen in eerste instantie retorisch 
gemotiveerd was. Aristoteles hield zich in zijn enthymeemtheorie bezig met 
verzwegen delen van de argumentatie in relatie tot het publiek waarvoor de 
argumentatie was bedoeld. Zijn pogingen om zijn logische ideeën op het 
enthymeem toe te passen, hebben als gevolg gehad dat er een tijd lang twee 
opvattingen van het enthymeem naast elkaar bestonden: een retorische en een 
logische opvatting. De beschrijving van het enthymeem van de Romeinse 
retoricus Isidorus van Sevilla liet zien dat deze twee opvattingen destijds niet 
strijdig werden gevonden: het enthymeem had tegelijk retorische aspecten (het 
onderwerp, de mate van overtuigingskracht, de relatie met het beoogde publiek) 
en logische aspecten (een premisse of de conclusie ontbreekt). Pas in de 
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Middeleeuwen verdween de retorische belangstelling voor het enthymeem naar 
de achtergrond en werd de logische invalshoek dominant, ten gevolge van de 
toegenomen belangstelling voor de logica. Dit betekende dat vanaf die tijd een 
essentieel aspect van enthymemen min of meer buiten beschouwing bleef. De 
constatering dat er in een enthymeem een premisse ontbreekt, bleef overeind, 
maar voor de pragmatische oorzaken daarvan had men nauwelijks oog meer. De 
dominantie van de logische opvatting hield lange tijd stand. 

Typerend voor de ontwikkelingen in de afgelopen vijftig jaar is de herleving 
van de aandacht voor de retorische, communicatieve en interactionele aspecten 
van het verzwegen argument. Deze belangstelling werd gemotiveerd door het 
tekortschieten van de logische standaardbenadering: vanuit logisch perspectief 
is het nodig dat de ontbrekende premisse wordt toegevoegd, maar het bleek 
onmogelijk alleen op logische gronden een passende kandidaat te kiezen. 

In hoofdstuk 3 heb ik beschreven op welke wijze Toulmin in zijn model het 
verzwegen argument, door hem de warrant genoemd, een nieuwe invulling 
heeft proberen te geven. Het grote belang van het model van Toulmin voor 
verzwegen argumenten is dat na de langdurige dominantie van de logische 
opvatting voor het eerst een uitgewerkte poging werd ondernomen vanuit een 
communicatief perspectief een model van argumentatie op te stellen. Hoewel 
door Toulmin niet als analysemodel bedoeld, is het model vanwege de meer 
pragmatische invalshoek voor de analyse van verzwegen onderdelen van 
alledaagse argumentatie beter geschikt dan de logische benadering. Het is dan 
ook begrijpelijk dat een groep Utrechtse onderzoekers het Toulmin-model in 
de jaren zeventig als uitgangspunt heeft genomen en verder heeft uitgewerkt, 
onder meer door een oplossing te zoeken voor de conceptuele problemen die 
het concept 'warrant' oplevert. Dat de geformuleerde oplossingen niet afdoende 
zijn, is een gevolg van het feit dat in het Toulmin-model, ondanks de goede 
intenties, het logische niveau en het pragmatische niveau van analyse niet goed 
van elkaar onderscheiden zijn. 

De informele logica, besproken in hoofdstuk 4, vormt een andere reactie op 
het tekortschieten van de logische standaardbenadering. Diverse informele logici 
hebben zich vanaf de jaren zeventig met verzwegen argumenten, door hen 
meestal 'verzwegen premissen' genoemd, beziggehouden. Aanvankelijk werden 
vooral nieuwe visies op verzwegen argumenten geformuleerd, bijvoorbeeld door 
Thomas en Scriven. De conceptuele onduidelijkheden en de verschillen tussen 
deze nieuwe visies gaven aanleiding tot discussie over de vraag op basis van 
welke criteria het verzwegen argument moet worden geselecteerd. Welke 
uitspraken zijn mogelijk kandidaten? Wat is het verschil tussen het verzwegen 
argument en andere typen verzwegen uitspraken? Wat moet het doel zijn bij de 
analyse van verzwegen argumenten? Uit het overzicht van de stand van zaken 
dat Govier (1987) heeft gegeven, bleek dat de meeste van deze vragen nog niet 
beantwoord waren. Een extra complicatie is dat veel informele logici tegenstan
der zijn van een deductivistische benadering van verzwegen argumenten. In hun 
opvatting moet worden uitgegaan van een pluralistische opvatting, waarin 
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verschillende typen geldigheid worden onderscheiden, niet alleen deductieve 
geldigheid. Een uitgewerkte pluralistische argumentatietheorie is er nog niet en 
dus is er ook geen duidelijk alternatief voor het deductivisme. In de informele 
logica zijn er wel duidelijke tendensen in de richting van een meer pragmatische 
visie op verzwegen argumenten, bijvoorbeeld in het kader van een toenemende 
belangstelling voor argumentatieschema's. 

De pragmadialectische benadering, die aan de orde kwam in hoofdstuk 5, is 
de enige opvatting van verzwegen argumenten waarin een duidelijk onderscheid 
wordt gemaakt tussen het logische en het pragmatische niveau van analyse en 
waarin aan beide niveaus ook een duidelijke invulling is gegeven. Het accent ligt 
daarbij op het pragmatische niveau en dat is in mijn optiek voor verzwegen 
argumenten ook erg zinvol. Van Eemeren en Grootendorst hebben het concept 
'verzwegen argument' gekoppeld aan communicatieve principes; aanvankelijk 
aan de stelregels van Grice, daarna aan de door hen geformuleerde 'communica
tieve spelregels'. Met behulp van die spelregels kan niet alleen worden verklaard 
waarom taalgebruikers onderdelen van hun argumentatie impliciet laten, maar 
kan ook worden bepaald aan welke eisen een aan te vullen verzwegen argument 
moet voldoen. Die eisen hebben voor een deel betrekking op het logische 
niveau (het verzwegen argument moet de onderliggende redenering logisch 
geldig maken) en voor een ander deel op het pragmatische niveau (het 
verzwegen argument moet tot de gebondenheden van de spreker/schrijver 
behoren en in overeenstemming zijn met de communicatieve spelregels). Van 
Eemeren en Grootendorst hebben deze inzichten uitgewerkt in een procedure 
voor het aanvullen van verzwegen argumenten. 

Vanwege de expliciete communicatieve invalshoek biedt de pragmadialecti
sche benadering het meeste houvast bij het zoeken naar oplossingen voor 
praktische problemen bij het schrijven van betogen. Bovendien hebben Van 
Eemeren en Grootendorst ook een schrijfprocedure op pragmadialectische leest 
ontwikkeld, die gebaseerd is op het idee dat er voor het analyseren en 
herschrijven van een betoog bepaalde (analyse- of presentatie)transformaties 
nodig zijn. Daarom werd de pragmadialectische benadering als uitgangspunt 
genomen bij de analyses en herschrijvingen van niet-begrijpelijke verzwegen 
argumenten die in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 zijn uitgevoerd. 

Uit de analyses bleek dat begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen 
argumenten grofweg twee oorzaken kunnen hebben. De eerste oorzaak kan zijn 
dat de schrijver de expliciete argumentatie (het standpunt, het argument of het 
verband tussen beide) in de tekst op een problematische manier heeft 
gepresenteerd. In de voorbeelden die in hoofdstuk 6 zijn besproken, was een 
argumentatieve indicator soms ten onrechte of verkeerd gebruikt, soms ging het 
om een verkeerde of onduidelijke verwijzing, soms was de argumentatiestruc
tuur verkeerd of onduidelijk in de tekst weergegeven of bleken vage of ambigue 
bewoordingen van de proposities die het argument en het standpunt vormen tot 
begrijpelijkheidsproblemen met het verzwegen argument te leiden. Deze 
begripsproblemen maakten dat er bij het herschrijven een substitutietransforma-
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tie moest worden uitgevoerd: de problematische presentatie moest door een 
onproblematische worden vervangen. 

De tweede oorzaak van begrijpelijkheidsproblemen is dat lezers bepaalde 
noodzakelijke contextuele informatie ontberen. Het verzwegen argument is 
sterk contextafhankelijk: om het verzwegen argument te kunnen aanvullen, is 
altijd informatie uit de context nodig. Soms verzuimen schrijvers de nodige 
informatie te verstrekken, terwijl de lezers die zelf niet hebben en niet kunnen 
aanvullen. De informatie kan worden onderverdeeld in algemene informatie 
(kennis van de wereld en dergelijke) en specifieke informatie (over het onder
werp, de situatie of de institutie die in de argumentatie aan de orde is). O m in 
de herschrijving een tekort aan informatie op te kunnen lossen, bleken er 
specifieke additietransformaties te moeten worden uitgevoerd. In hoofdstuk 7 
zijn voorbeelden besproken waarin het begrijpelijkheidsprobleem kon worden 
verholpen door informatie uit de rest van de tekst (de co-tekst) in de buurt van 
de argumentatie die het minder begrijpelijke verzwegen argument bevat te 
herhalen: deze transformatie heb ik 'interne additie' genoemd. In hoofdstuk 8 
kwamen voorbeelden aan bod waarin informatie van buiten de tekst (uit de 
ruimere context) in de tekst moest worden opgenomen, een transformatie die 
ik 'externe additie' heb genoemd. 

Uit het voorbeeldmateriaal bleek dat schrijvers een begrijpelijkheidsprobleem 
met het verzwegen argument ook retorisch kunnen uitbuiten. Voorbeelden 
hiervan zijn besproken in hoofdstuk 9. Het ging vooral om argumentaties in de 
lijn van de voorbeelden in hoofdstuk 8, waarbij de lezer informatie uit de 
ruimere context nodig heeft om het verzwegen argument te begrijpen. Het 
verschil met de voorbeelden in hoofdstuk 8 was dat de schrijver het begrijpelijk
heidsprobleem bewust heeft gecreëerd om een retorisch effect te bereiken. 

O p basis van de resultaten van de voorbeeldanalyses en de herschrijvingen 
is in hoofdstuk 10 een procedure geschetst waarmee schrijvers kunnen nagaan 
of hun verzwegen argumenten voor de lezers begrijpelijkheidsproblemen 
opleveren. Aansluitend bij de pragmadialectische schrijfmethode, was het 
uitgangspunt dat de schrijver eerst een ruwe eerste versie heeft geschreven van 
het betoog en dan een analytisch overzicht maakt van zijn argumentatie. 
Daarbij moet hij onder andere de verzwegen argumenten expliciet maken (stap 
1 van de procedure voor het herschrijven van verzwegen argumenten). Kan de 
schrijver zijn eigen verzwegen argumenten zonder problemen aanvullen, dan 
moet hij nagaan of dit ook voor de lezers zal gelden door te bekijken welke 
informatie het verzwegen argument bevat en of de lezers deze informatie 
kennen en kunnen aanvullen (stap 2 van de procedure). Is ook dit het geval, dan 
moet hij nagaan of de presentatie van de expliciete argumentatie begripsproble
men kan opleveren (stap 3). In hoofdstuk 10 werd aan de hand van een 
voorbeeldtekst aangegeven hoe de procedure past in het herschrijfproces. 

Het empirisch onderzoek, waarvan in hoofdstuk 11 verslag is gedaan, was 
bescheiden van doelstelling en omvang. De resultaten moeten met enige 
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Ze laten zien dat de analyses en 
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herschrijvingen voor het grootste deel succesvol zijn geweest: de meeste 
herschrijvingen werden door de proefpersonen beter begrepen dan de 
oorspronkelijke teksten. Dit bevestigt dat de aanpak die in de hoofdstukken 6, 
7, 8 en 9 is gevolgd effectief is: door de argumentatie met het verzwegen 
argument te analyseren en te herschrijven zoals in die hoofdstukken is gebeurd, 
worden de begrijpelijkheidsproblemen met het verzwegen argument verholpen. 
Hieruit blijkt dat het zinvol is de pragmadialectische inzichten te vertalen in 
praktische aanwijzingen voor schrijvers. 

Het empirisch onderzoek leverde een belangrijke aanvulling op bij de 
bevindingen uit de hoofdstukken 6, 7, 8, 9 en 10. Het bleek dat een klein deel 
van de herschrijvingen door de proefpersonen niet beter of zelfs slechter 
begrepen werd dan de oorspronkelijke teksten. Dit is een interessant gegeven, 
dat om nader onderzoek vraagt. Uit de uitgevoerde vooronderzoeken kan de 
hypothese worden afgeleid dat er een verband is tussen de mate van voorkennis 
van de lezers en de mate waarin zij problemen hebben met de oorspronkelijke 
tekst. Het vooronderzoek onder studenten Neerlandistiek liet zien dat zij de 
teksten in de oorspronkelijke versies niet goed begrepen en de herschreven 
versies veel beter. Het vooronderzoek onder economen bevestigde de 
uitkomsten van het hoofdonderzoek min of meer: de economen begrepen de 
bewuste teksten in oorspronkelijke vorm al redelijk goed en waren minder te 
spreken over de herschreven versies. Dit betekent dat als de benodigde 
voorkennis groot en het begrijpelijkheidsprobleem bij de beoogde lezers klein 
of afwezig is, een herschrijving niet effectief en in sommige gevallen zelfs 
contra-productief is: door de verzwegen elementen te expliciteren, wordt 
blijkbaar slecht aangesloten bij de lezer en die kan dit als problematisch ervaren. 
Als de benodigde voorkennis niet al te groot is en er voor de beoogde lezers 
duidelijk een begrijpelijkheidsprobleem bestaat, dan is een herschrijving in het 
algemeen effectief. De belangrijkste les die hieruit moet worden getrokken, is 
dat men terughoudend moet zijn met herschrijven: als de analysator een 
begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument denkt te hebben 
geconstateerd, moet hij eerst zorgvuldig nagaan of de beoogde lezers dit 
probleem ook zullen ondervinden. 

12.2 Aanknopingspunten voor verder onderzoek 

Het onderzoek levert verschillende inzichten en aanknopingspunten op voor 
verder onderzoek. Het overzicht van de theorievorming over verzwegen 
argumenten maakt duidelijk dat er in de vakliteratuur verschillende definities 
van 'enthymeem' en 'verzwegen premisse/argument' naast elkaar bestaan. De 
definitie die in een concreet geval wordt gehanteerd, zou moeten zijn gebaseerd 
op het doel dat met een argumentatieve analyse wordt nagestreefd. O m die 
reden is het te verdedigen en ook niet problematisch dat er naast elkaar 
bijvoorbeeld retorische en argumentatietheoretische opvattingen van het 



[322] 'Het verband ontgaat me' 

verzwegen argument bestaan, als men zich tenminste maar van het verschil 
daartussen bewust is. Zoals uit het onderzoek naar voren komt, leidt in de 
informele logica, die er in principe op gericht is alledaagse argumentatie te 
analyseren en te beoordelen, het hanteren van verschillende definities echter wel 
degelijk tot problemen. Onderzoekers die met de analyse van argumentatie 
hetzelfde beogen, zijn erbij gebaat van één invulling van het verzwegen 
argument uit te gaan. 

Een aanknopingspunt van verder onderzoek zijn de andere verzwegen 
onderdelen die naast het verzwegen argument een rol kunnen spelen bij de 
analyse. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het onduidelijk is hoe en in 
welke gevallen presupposities bij de analyse moeten worden betrokken. Ook 
blijkt dat delen van nevengeschikte en ondergeschikte argumentatie verzwegen 
kunnen zijn, terwijl dit in de theorie geen aandacht heeft. Omdat alle 
verzwegen onderdelen van argumentatie een rol kunnen spelen bij de 
aanvaardbaarheid en dus bij de beoordeling, is het nodig ook andere verzwegen 
onderdelen dan het verzwegen argument een duidelijke en uitgewerkte plaats 
in een argumentatietheorie te geven. 

Uit de analyses van de voorbeelden blijkt dat verzwegen argumenten voor lezers 
allerlei begripsproblemen kunnen opleveren. Deze begripsproblemen hebben 
ook gevolgen voor de begrijpelijkheid (en de aanvaardbaarheid) van het betoog 
als geheel. Maar deze problemen zijn in de theorie over het schrijven van 
betogende teksten nog niet als zodanig onderkend. In schrijfonderwijs zou meer 
aandacht moeten worden besteed aan de manier waarop schrijvers argumentatie 
met een verzwegen argument presenteren en aan de fouten die zij daarbij 
kunnen maken. De analyses van de voorbeelden laten zien welke problemen 
zich kunnen voordoen, welke oorzaken eraan ten grondslag liggen en welke 
herschrijfmogelijkheden er zijn. De gepresenteerde procedure geeft schrijvers de 
mogelijkheid de begrijpelijkheid van hun verzwegen argumenten tijdens het 
schrijfproces systematisch na te gaan en eventueel te verbeteren. Het verdient 
aanbeveling deze bevindingen in praktische adviezen voor het schrijven van 
betogen te verwerken. 

Uit de geanalyseerde voorbeelden komt duidelijk naar voren dat de 'context' 
bij verzwegen argumenten een essentiële rol speelt. Schrijvers moeten op de 
juiste manier keuzes maken met betrekking tot de contextuele informatie die 
zij wel en niet expliciet vermelden. Dit vereist dat zij weten welke rol 
contextuele informatie bij de begrijpelijkheid speelt en hoe zij de informatie op 
de beoogde lezers kunnen afstemmen. Meer nog dan bij de andere aspecten van 
betogende teksten, moet een schrijver zich bij verzwegen argumenten 
verplaatsen in het perspectief van de lezer. Nader onderzoek moet uitwijzen wat 
precies moet worden verstaan onder 'context' en hoe schrijvers (en analysators) 
kunnen inschatten wat hun lezers wel en niet weten. 

Schrijvers kunnen begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen argumenten 
retorisch exploiteren, zoals blijkt uit de voorbeeldanalyses. Het zou interessant 
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zijn preciezer na te gaan op welke manier schrijvers dit doen. Hoe speelt 
contextuele informatie in deze gevallen een rol en welke afwegingen en keuzes 
maken schrijvers om het begrijpelijkheidsprobleem een retorisch effect te doen 
hebben? De retorische voorbeelden roepen de vraag op of schrijvers andere 
begrijpelijkheidsproblemen op een vergelijkbare manier retorisch kunnen 
exploiteren. Is het mogelijk aan te geven wat bepaalt of er sprake is van een 
'gewoon' - onbedoeld - begrijpelijkheidsprobleem of een retorisch geëxploiteerd 
- bewust gecreëerd - begrijpelijkheidsprobleem? Door dit te onderzoeken, 
kunnen schrijfadviezen worden ontwikkeld die niet alleen gericht zijn op de 
dialectische, maar ook op de retorische aspecten van betogende teksten. 

Het uitgevoerde empirisch onderzoek zou moeten worden gerepliceerd over een 
grotere steekproef om na te gaan of de gevonden uitkomsten ook dan 
standhouden. O o k verdient het aanbeveling om het empirisch onderzoek in een 
andere opzet te herhalen, zodat duidelijker wordt welke cognitieve processen 
zich bij de proefpersonen afspelen. N u is gebleken dat de proefpersonen de 
herschrijvingen in het algemeen positiever beoordelen dan de oorspronkelijke 
teksten en omdat in de herschrijvingen alleen ingrepen zijn uitgevoerd met 
betrekking tot het verzwegen argument, kan worden aangenomen dat de 
positievere oordelen van de proefpersonen het gevolg zijn van deze ingrepen, 
maar het onderzoek kan niet aantonen of de proefpersonen de verzwegen 
argumenten in de herschrijvingen werkelijk beter begrepen hebben. Ook kan 
niet precies worden aangegeven waarop de proefpersonen hun positievere 
oordelen cognitief gezien baseren, omdat het aan hen is overgelaten een 
invulling te geven aan de bevraagde tekstaspecten 'de leesbaarheid', 'de 
aantrekkelijkheid', 'de duidelijkheid' enzovoort. Dit was gezien de doelstelling 
van het uitgevoerde empirisch onderzoek noodzakelijk, maar het zou zinvol 
zijn vervolgens een empirisch onderzoek uit te voeren om na te gaan wat 
precies tot het positievere oordeel heeft geleid. 

Het uitgevoerde empirisch onderzoek roept ook de vraag op hoe de 
begrijpelijkheid van de verzwegen argumenten voor gewone taalgebruikers 
verband houdt met andere tekstaspecten, zoals de aantrekkelijkheid van de tekst 
en de aanvaardbaarheid van de argumenten. Uit het empirisch onderzoek blijkt 
dat de relatie tussen deze drie aspecten complex en niet eenduidig en waarschijn
lijk lastig nader te definiëren is. Het is belangrijk dat dit wel gebeurt, omdat een 
goede tekst in principe aan alle drie de eisen moet voldoen. In schrijfadviezen 
moet niet alleen naar de begrijpelijkheid worden gekeken, maar ook naar de 
manier waarop begrijpelijkheid interfereert met andere eisen waaraan de tekst 
moet voldoen. Hoe kan een schrijver bijvoorbeeld nagaan of zijn begrijpelijk 
gepresenteerde verzwegen argumenten voor de beoogde lezers ook aanvaardbaar 
zijn? Ook is nog weinig bekend over de aantrekkelijkheid van teksten met 
verzwegen argumenten. Wanneer gaat de begrijpelijkheid ten koste van de aan
trekkelijkheid, hoe ernstig is dit en wat kan een schrijver eraan doen? Het is 
van belang dat deze vragen worden beantwoord, omdat het zinloos is praktische 
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(schrijfadviezen te geven die erop gericht zijn de begrijpelijkheid te vergroten 
als deze adviezen haaks staan op andere eisen waaraan een tekst moet voldoen. 

Het empirisch onderzoek levert als meest interessante uitkomst op dat de 
proefpersonen een klein aantal teksten niet verbeterd of zelfs verslechterd 
vinden in vergelijking met het origineel. Uit het onderzoek blijkt dat deze 
uitkomsten mogelijk samenhangen met het feit dat de proefpersonen al weinig 
begripsproblemen ondervonden bij de oorspronkelijke versies van deze teksten. 
Het onderzoek geeft daarmee de indruk dat het herschrijven van argumentaties 
die de doelgroep begrijpelijk vindt, ertoe kan leiden dat de herschreven versie 
slechter wordt gevonden dan de oorspronkelijke versie. Dit zou een belangrijk 
nieuw gegeven zijn. Een analysator moet dus niet in alle gevallen waarin hij een 
begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument meent te constateren tot 
een herschrijving besluiten. O p grond van het onderzoek lijken teksten in drie 
typen uiteen te vallen, met gevolgen voor de gewenstheid van een herschrijving. 
Als de beoogde doelgroep begrijpelijkheidsproblemen met een tekst ondervindt, 
is een herschrijving aan te raden en ook effectief. Als de beoogde doelgroep niet 
al te veel begripsproblemen met een tekst heeft, is het twijfelachtig of een 
herschrijving op dit punt nodig is en effect zal hebben. Als de doelgroep 
nauwelijks of geen begripsproblemen ondervindt, kan een herschrijving zelfs tot 
een negatief effect leiden. In dat geval is een herschrijving af te raden. 

Wil een schrijver effectief kunnen herschrijven, dan moet hem zoveel 
mogelijk duidelijk zijn in welke gevallen een herschrijving voor zijn lezers wel 
of niet een positief effect zal hebben. "Wanneer is een tekst voor de beoogde 
lezers overexpliciet en welk effect heeft dat? De tentatieve verklaring die ik aan 
de hand van Griceaanse stelregels en de pragmadialectische communicatieve 
spelregels heb gegeven, is dat overexplicietheid ook tot begripsproblemen kan 
leiden omdat de lezer een andere bedoeling achter de tekst vermoedt. Of dit 
werkelijk zo is, moet vervolgonderzoek uitwijzen. 

In de hoofdstukken waarin de voorbeelden zijn geanalyseerd, is aangegeven 
dat de analysator altijd eerst moet nagaan hoe groot de kans is dat de beoogde 
lezers een begrijpelijkheidsprobleem hebben, voor hij tot een herschrijving 
besluit. In de procedure voor het herschrijven van minder begrijpelijke 
verzwegen argumenten, die is besproken in hoofdstuk 10, is om die reden als 
stap 2 opgenomen dat de analysator moet nagaan of de beoogde lezers - anders 
dan de analysator - misschien wel over de informatie beschikken die nodig is 
om het verzwegen argument te begrijpen. Het empirisch onderzoek laat 
duidelijk zien hoe belangrijk het is de mate van de te verwachten begrijpelijk
heidsproblemen en de voorkennis van de lezers goed te bepalen voordat een 
tekst wordt herschreven. Verder onderzoek zou moeten specificeren hoe een 
analysator dit het best kan doen. Op basis van de uitkomsten hiervan kunnen 
de hier geformuleerde schrijfadviezen worden gepreciseerd. 

Dit onderzoek was gericht op het oplossen van begrijpelijkheidsproblemen 
met verzwegen argumenten in geschreven teksten: het is duidelijker geworden 
welke pragmadialectische analyse- en presentatietransformaties daarbij aan de 
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orde zijn en hoe zij tijdens het herschrijven moeten worden uitgevoerd. Het 
concept van de transformaties vormt mijns inziens een goede manier om het 
(her)schrijfproces zowel in descriptief als in normatief opzicht systematisch te 
beschrijven. De besproken transformaties met betrekking tot verzwegen 
argumenten vormen echter maar een klein deel van alle transformaties die 
schrijvers moeten uitvoeren om een betoog te produceren dat aan de eisen 
voldoet. Naar de andere transformaties is nog weinig theoretisch en praktisch 
onderzoek gedaan. Toch is de pragmadialectische schrijfprocedure pas compleet 
en in de praktijk bruikbaar als ook alle andere noodzakelijke transformaties 
systematisch onderzocht en gepreciseerd zijn. 





Noten 

1. Er is een verschil tussen 'redenering' en 'syllogisme': sommige auteurs gebruiken in 
verband met enthymemen de ene en anderen de andere term. De reden hiervan is dat aan 
het begrip 'enthymeem' meerdere interpretaties worden gegeven. 
2. Deze definitie is algemeen gangbaar, zie onder andere Schellens en Verhoeven (1979: 5), 
Walton (1983: 395), Hitchcock (1987: 289) en Plantin (1990: 177). 
3. Crossley en Wilson spreken van 'arguments' en niet van 'syllogisms'. De reden hiervan is 
dat zij argumentatietheoretisch zijn georiënteerd en niet logisch. Zie ook paragraaf 2.2. 
4. Aristoteles verdeelde redeneringen, die hij alle 'syllogismen' noemde, onder in drie 
typen: apodictische (ook wel: demonstratieve) syllogismen, dialectische syllogismen en 
retorische syllogismen. De apodictische syllogismen heeft hij uitgewerkt in zijn analytica, 
zijn logische theorie, te vinden in de Analytica Priora en de Analytica Posteriori. Bij dit 
type syllogismen is het kennisdoel zekerheid: de premissen in een apodictische redenering 
moeten onomstotelijk waar zijn en de redenering moet logisch geldig zijn. 

De dialectische syllogismen behandelt Aristoteles in zijn dialectica, ofwel de leer van 
het debat, in de Topica en De Sopbisticis Elenchis. Bij dialectische syllogismen is het 
kennisdoel waarschijnlijkheid of algemene aanvaardbaarheid. De premissen van dialectische 
syllogismen bevatten feiten of algemeen aanvaarde uitgangspunten. 

De retorische redeneringen ten slotte werkt Aristoteles uit in de Rhetorica, waarin 
hij de leer van het goed en overtuigend spreken behandelt. Bij retorische syllogismen gaat 
het om aanvaardbaarheid voor het bedoelde publiek: de premissen en de stap van premis
sen naar conclusie moeten in ieder geval voor het bedoelde publiek aanvaardbaar zijn. De 
premissen hoeven niet onomstotelijk waar of feitelijk te zijn (Van Eemeren, Grootendorst 
en Snoeck Henkemans 1996: 29-45). 
5. Er is onduidelijkheid over de vraag of alle retorische redeneringen enthymemen zijn of 
dat enthymemen alleen een subklasse zijn van de retorische redeneringen. Sommige auteurs 
(Coenen 1992, Ryan 1984, Van Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans 1996: 45) 
verdedigen dit laatste: zij stellen dat Aristoteles met enthymemen refereerde aan de 
zogenaamde deductieve retorische redeneringen. De andere soort, de inductieve retorische 
redeneringen, zijn geen enthymemen, maar zogenaamde paradeigmata (voorbeelden). 
Anderen zijn van opvatting dat paradeigmata een subklasse zijn van de enthymemen 
(Sprute en Wörner 1982: 80-88, Braet 1992). Op deze discussie wordt hier verder niet 

ingegaan. 
6. Belangrijke bijdragen aan deze discussie zijn onder meer afkomstig van Cope (1867), 
Solmsen (1929), Bitzer (1959), Sprute (1982) en Burnyeat (1982, 1994, 1996). Ook De Pater 
en Vergauwen (1992) en Braet (1992, 1997) houden zich met de kwestie bezig. 
7. Burnyeat geeft de schuld hier aan de Stoa, maar het is niet te bewijzen dat daar de bron 
van de eventuele, vermeende misverstanden ligt. 
8. Anaximenes van Lampsacus (2e helft vierde eeuw vC), Grieks retor en historicus, zou 
leraar zijn geweest van Alexander de Grote. Dit sluit aan bij de titel van de Rhetorica ad 
Alexandrum, die namelijk betekent 'Retorica voor Alexander'. 
9. De auteur van de Rhetorica ad Alexandrum noemt het gebruik van enthymemen een 
retorisch middel dat zeer effectief kan zijn, maar beschouwt enthymemen niet als sterke 
bewijsmiddelen, omdat ze volgens hem van dezelfde orde zijn als bijvoorbeeld verklaringen 
die onder foltering zijn afgegeven en getuigenverklaringen (1428a 17-25; 1430a 23-26). 
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10. Zie onder meer Barnes (1981), Sprute (1982), Raymond (1984), Ryan (1984), Burnyeat 
(1994, 1996) en Braet (1997). 
11. Burnyeat heeft ook een theorie over de betekenis van tis in syllogismos tis. In zijn visie 
kan het zowel betekenen 'a kind of syllogism' (een soort syllogisme, S.G.) als 'a syllogism 
of a kind' (een syllogisme van een bepaalde soort, S.G.). Dat laatste is volgens hem de 
bedoelde betekenis (Burnyeat 1996: 94-96). In combinatie met de interpretatie die Burnyeat 
aan syllogismos geeft, betekent syllogismos tis bij Aristoteles in Burnyeats visie dus 'een 
geldige redenering van een bepaalde soort' en niet 'een soort categorisch syllogisme'. 

12. Voorbeeld 1 is ontleend aan Medea van Euripides, voorbeeld 2 aan Hecuba van 
Euripides, voorbeeld 3 komt uit een rede van Lysisa en voorbeeld 4 is een toespeling op 
een rede van Isocrates (Braet 1997: 100). 
13. Hierbij is volgens Aristoteles verzwegen gebleven: Wie de Olympische Spelen wint, 
krijgt een krans. 
14. Dit voorbeeld wordt door Aristoteles gepresenteerd als een enthymeem gebaseerd op 
een teken. 
15. Braet spreekt van 'argumenten' en niet van 'premissen', wat te maken heeft met het 
feit dat hij niet op logica maar op argumentatietheorie is georiënteerd. Verg. noot 3. 
16. Plebe (1992: 352) vermeldt dat Quintilianus (in tegenstelling tot Seneca) zelf van 
mening was dat sententiae verschillen van gnome, omdat sententiae oppervlakkiger zijn dan 
gnome. De sententiae vormen volgens Quintilianus een algemeen kader waarbinnen de 
argumentatie in zijn geheel moet worden gezien. Omdat ook Aristoteles' gnome algemene 
uitspraken zijn die al dan niet nader worden ondersteund (net als de sententiae), is het 
eventuele verschil tussen sententiae en gnome niet bij voorbaat duidelijk. Verg. Aristoteles' 
voorbeeld van een gnome 'Niemand is vrij' met Quintilianus' sententia 'Buren zijn 
onmisbaar'. Een inhoudelijk verschil is moeilijk te zien, maar wellicht doelt Quintilianus 
op een functioneel onderscheid: de sententiae zijn misschien te vergelijken met de uitgangs
punten die vooraf gelden bij een discussie, terwijl de gnome standpunten zijn die tijdens de 
discussie worden ingenomen. 

17. Volgens Isidorus van Sevilla kan het onuitgesproken deel een premisse of de conclusie 
zijn. 
18. De consequentie hiervan is vanzelfsprekend dat bepaalde dingen wel en andere niet 
expliciet in rede worden genoemd. Dat elementen op deze manier verzwegen blijven, is 
echter niet het centrale aandachtspunt in deze retorische benaderingen (en daarmee ook 
niet de vraag hoe de verzwegen onderdelen expliciet moeten worden gemaakt). 
19. De door Toulmin gebruikte term 'argument' vertaal ik als 'redenering'. 
20. Toulmin heeft later wel meegewerkt aan een praktisch leerboek dat is gebaseerd op zijn 
model: An Introduction to Reasoning (1979) van Toulmin, Rieke en Janik. 
21. Zie bijvoorbeeld Cooley (1959), Castaneda (1960) en Abelson (1961). Van Benthem 
(1995) meent dat met drie van Toulmins belangrijkste stellingen in de moderne logica wel 
wordt ingestemd. Ten eerste gaat het om Toulmins stelling dat redeneren niet uniform is 
en dat het beoordelingscriterium kan afhangen van het onderwerp. Ten tweede betreft het 
Toulmins stelling dat redeneren een complexere structuur heeft dan het standaardschema 
van premissen en conclusie doet geloven. Ten derde: cruciaal in redeneren is niet de vorm, 
maar zijn eerder de dynamische aspecten van het afleiden van conclusies uit bepaalde 
premissen. Het zijn onder meer deze inzichten die hebben geleid tot de ontwikkeling van 
nieuwe logica's, waarvan de niet-monotone logica's, zoals die van default reasoning, de 
belangrijkste zijn. Deze logica's zijn echter nog niet zo ver ontwikkeld dat zij (kunnen) 
worden toegepast binnen de argumentatietheorie. 

22. Het model wordt door retorici gewaardeerd omdat het minder strak zou zijn dan het 
traditionele, formeel-logische model van het syllogisme en meer zou aansluiten bij de 
werkelijkheid. Ehninger en Brockriede, die het model hanteren, noemen de volgende vier 
voordelen van het Toulmin-model voor het debatteren (1963: 98-99): 
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a. Het Toulmin-model gaat uit van de dynamische relatie tussen bewijs en de conclusie 
die uit dat bewijs volgt, terwijl deze relatie in het syllogisme relatief statisch is. 

b. Het Toulmin-model voorziet in de mogelijkheid van een nadere ondersteuning van de 
warrant, terwijl het syllogisme deze mogelijkheid in principe niet biedt. 

c. In het Toulmin-model ligt de nadruk bij de feitelijke beoordeling van het bewijs en het 
model is gericht op, wat wordt genoemd, materiële geldigheid (in tegenstelling tot 
formeel-logische geldigheid, S.G). 

d. Het Toulmin-model biedt expliciet de mogelijkheid claims te kwalificeren en te 
beperken. 

23. Bijvoorbeeld Ehninger en Brockriede (1963), Trent (1968), Crable (1976), Freeley 
(1976), Keene (1979), Toulmin, Rieke en Janik (1979), Goodnight (1982; 1993), Stratman 
(1982), Wenzel (1982), Stygall (1987) en Willard (1989). Voor andere praktisch gerichte 
publicaties over Toulmin en het Toulmin-model zie Foss, Foss en Trapp (1991: 359-364). 
24. Zie onder andere Willard (1976), Hample (1977), Schmidt (1977), Kneupper (1978) en 
Van Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans (1996). Van Eemeren en Grootendorst 
verwoordden hun commentaar op het Toulmin-model ook al eerder (Van Eemeren en 
Grootendorst 1978). 
25. Johnson (1981b: 22) wijst er in zijn bespreking van Toulmin, Rieke en Janik (1979) op 
dat in dit leerboek en de bijbehorende docentenhandleiding verschillende omschrijvingen 
van warrant worden gegeven, wat maakt dat het concept onduidelijk blijft. Warrants 
worden omschreven als algemene uitspraken (general statements), regels (rules), afleidings-
garanties (licenses) en aannames (assumptions). 
26. Zie Van Eemeren en Grootendorst (1992a: 69). 
27. Zie ook Schmidt (1977: 184-186). 
28. Het is in dit verband dan ook vreemd dat Toulmin zegt dat warrants veldonafhankelijk 
zijn en backings veldafhankelijk. Deze stelling heeft wellicht te maken met Toulmins idee 
dat warrants algemene uitspraken zijn, terwijl backings specifieke gegevens bevatten. Maar 
ten eerste is niet duidelijk waarom algemene uitspraken altijd veldonafhankelijk zouden 
zijn. Ten tweede is aannemelijk dat warrants en backings inhoudelijk sterk met elkaar 
verband houden, iets wat Goodnight (1993), die de relatie warrant-backing onderzoekt, ook 
constateert. In het licht hiervan is moeilijk voorstelbaar dat warrants veldonafhankelijk en 
backings veldafhankelijk zijn. 

In 1992 geeft Toulmin een wat andere visie op veldafhankelijkheid. Hij stelt dan dat de 
veldafhankelijkheid niet zo zeer over de individuele uitspraken gaat, maar eigenlijk over de 
argumentatieve activiteit in zijn geheel, omdat die plaatsvindt in een bepaalde (onder-
werps)context (Toulmin 1992: 9). Dit betekent dat Toulmin tegenwoordig blijkbaar niet 
meer van mening is dat er een verschil is tussen warrants en backings als het gaat om de 
veldafhankelijkheid. 
29. In Toulmin, Rieke en Janik (1979) wordt evenmin aangegeven hoe precies te werk 
moet worden gegaan bij het formuleren van warrants. In de uitleg ligt het accent op het 
aspect van de 'brugfunctie' en het regelachtige karakter van warrants. Er worden geen 
concrete aanwijzingen gegeven voor het expliciet maken van warrants (1979: 43-56). In de 
bijbehorende oefeningen wordt de student gevraagd de warrants toe te voegen aan - vrij 
uitgebreide - voorbeelden van argumentatie. Ook hierbij wordt niet aangegeven hoe te 
werk moet worden gegaan (1979: 53-36). Voor de uitleg en oefeningen over backings geldt 
hetzelfde (1979: 57-67). 
30. De genoemde auteurs waren destijds werkzaam bij het Instituut De Vooys van de 
Rijksuniversiteit Utrecht. 
31. In Nederlandstalige publicaties worden voor de onderdelen van het Toulminmodel 
meestal de Engelse benamingen gebruikt. Als met vertalingen wordt gewerkt, heet de war
rant meestal 'rechtvaardiging', bijvoorbeeld bij Van Eemeren en Grootendorst (1978) en 
Schellens en Verhoeven (1988). 
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32. Een gegeven premisse wordt bijvoorbeeld overbodig gemaakt als de conclusie als 
premisse aan de redenering wordt toegevoegd (Schellens en Verhoeven 1979: 6). 
33. Het is vreemd dat Schellens en Verhoeven deze logische aanvulling van de impliciete 
premisse vergelijken met de warrant, aangezien Toulmins warrant juist niet is gebaseerd op 
het concept van logische geldigheid, althans niet in Toulmins eigen visie. 
34. Zie voor een overzicht van deze kritiek Van Eemeren, Grootendorst en Snoeck 
Henkemans (1996: 155-157). 
35. Welke redeneringen precies problematisch zijn, blijft hierdoor onduidelijk. Blijkbaar 
gaat het om redeneringen met een bepaalde vorm, maar Schellens specificeert ze niet. De 
voorbeelden bevatten zo op het oog ook geen specifieke kenmerken. Daarom kan niet 
worden nagegaan in hoeveel gevallen het Toulmin-model volgens Schellens niet toepasbaar 
is. Hij zegt dat het gaat om 'uitzonderingen', maar de voorbeelden die hij geeft, lijken juist 
algemeen voor te komen. 
36. Schellens ziet dit overigens niet als een onoverkomelijk bezwaar, omdat het, naar hij 
zegt, om uitzonderingen gaat (maar zie noot 35). In de meeste gevallen van argumentatie 
kan volgens hem eenvoudig de modus ponens-vorm worden herkend (1979: 240). Wat 
Schellens hier precies mee bedoelt, is onduidelijk. Bovendien kan met niet al te veel moeite 
ook in het voorbeeld dat hij geeft de modus ponens-vorm worden herkend ('p' staat voor 
'Er wordt geld gegeven aan landen met een dictatoriaal regime', 'q' staat voor 'De hulp 
komt niet terecht waar hij nodig is' en 'z' staat voor 'De hulp is weggegooid geld'): 

Als p, dan q 
(en: als q dan z) 

P 

Dus z 

37. De Nederlandse vertalingen van respectievelijk 'Given D, one may take it that C' en 
'Data as D entitle us to draw conclusions, or make claims, like C' zim van Steehouder. 
38. In eerste instantie lijken de laatste twee vragen op hetzelfde neer te komen, maar dit is 
niet het geval. De tweede vraag is min of meer technisch van aard, namelijk de vraag of 
binnen de juiste klasse wordt verruimd. De derde vraag gaat erom te bepalen of een juist 
verruimde warrant ook daadwerkelijk mag worden aangevuld in de redenering in kwestie. 
39. Steehouder verwijst hier niet naar Toulmin, maar wekt de indruk het vereiste op de 
een of andere manier uit Toulmins werk af te leiden. Maar het is niet duidelijk waarop het 
advies precies is gebaseerd en waarom het met zo veel nadruk wordt gepresenteerd. Ook 
bij Drop en De Vries (1981) en Schellens en Verhoeven (1988) komt het voor, in combina
tie met de opmerking dat verruiming aan de consequens-kant vaak niet mogelijk is. 
40. Verruiming van de claim-kam is volgens Drop en De Vries een veel gebruikte truc in 
het debat: 

'U bent toch een Christen? Dan moet u tegen abortus zijn. Christenen zijn toch tegen 
het doden van mensen?'. De warrant: als u Christen bent, dan bent u tegen het doden 
van mensen, is aan de claim-kant verruimd. De ongeboren vrucht, bijv. in de eerste 
drie maanden, mag niet verruimd worden tot 'mensen'!' (Drop en De Vries 1977: 94) 

41. Missing premise is de meest gebruikte benaming. Er wordt ook wel gesproken van 
hidden (Cough en Tindale 1985), implicit (Hitchcock 1985, 1987), suppressed (Freeman 1992) 
en unstated premise (Burke 1985). Er zijn twee Engelse spellingsvarianten van het woord 
'premisse': premise en premiss. De laatste spelling wordt soms geprefereerd, bijvoorbeeld 
door Hitchcock, om verwarring te voorkomen. Premise heeft naast die van 'premisse in 
een redenering' nog andere betekenissen. 
42. De standaardbenadering is ook te vinden bij Rescher (1964) en Kahane (1973). 
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43. Met behulp van de syllogistische schema's is het niet moeilijk de verzwegen premissen 
te formuleren. In het eerste voorbeeld ontbreekt de premisse 'The soul is ever in motion'. 
In het tweede voorbeeld ontbreekt 'All physicians are members of the American Medical 
Association'. 
44. Het onderscheidende kenmerk is dat deductieve redeneringen over zekerheid gaan en 
inductieve redeneringen over waarschijnlijkheid. Inductieve redeneringen worden niet 
beoordeeld op basis van een expliciet gemaakte verzwegen premisse, maar op basis van 
specifieke criteria. Copi (1986: 384) noemt als criterium voor een analogieredenering bij
voorbeeld dat er niet teveel verschillen moeten zijn tussen het geval in de conclusie en het 
geval waarmee het in de premissen wordt vergeleken. 
45. Met reconstructive bedoelt Govier dat de redenering in de analyse wordt uitgebreid en 
aangepast om te zorgen dat de conclusie noodzakelijk uit de premissen volgt (1987: 100). 
Daarbij kan geabstraheerd worden van de bedoelingen van de spreker of schrijver. Omdat 
'reconstructief' in de pragma-dialectiek een andere betekenis heeft, gebruik ik de term 
'reparatief'. 
46. Een analyse in deze zin is meer een filosofisch onderzoek naar de waarheid van 
proposities; veel informele logici zijn opgeleid als filosoof. 
47. Voor Nederlandse taalbeheersers en argumentatietheoretici lijkt deze doelstelling 
misschien vanzelfsprekend, maar dat is hij voor informele logici niet, zeker niet in de 
beginperiode. Informele logici zien als probleem van de pragmatische doelstelling vooral 
dat in de praktijk vaak moeilijk te bepalen is wat de bedoelingen van de spreker of 
schrijver zijn. Deze complicatie van een interpretatieve werkwijze wordt wel als argument 
voor de reparatieve werkwijze genoemd. 
48. Informele logici gebruiken soms de term reasoning (zoals Thomas doet) of argument. 
Deze laatste term laat zich vertalen als 'redeneren/redenering' en als 'argumenteren/argu
mentatie'. Informele logici bedoelen met argument in ieder geval niet een redenering in 
formeel-logische zin. Waar passend, is argument dan ook vertaald als 'argumentatie'. 
49. De begrippen 'analyse' en 'beoordeling' hebben voor informele logici vaak een andere 
betekenis dan bijvoorbeeld voor pragma-dialectici. Analyse en beoordeling zijn niet per 
definitie twee stappen in hetzelfde proces, maar twee verschillende activiteiten die gericht 
zijn op een verschillend doel. 'Analyse' gaat vooral om interpretatie en reconstructie van 
de bedoelingen van een spreker in een bepaalde context. 'Beoordeling' gaat over de vraag 
of de conclusie afdoende verdedigd is, waarbij geabstraheerd wordt van de spreker en zijn 
bedoelingen en van de context. Sommige informele logici richten zich op beide activiteiten, 
zoals Thomas: zijn tweede analysefase gaat over de beoordeling in informeel-logische zin. 
Anderen houden zich alleen met een van beide activiteiten bezig, bijvoorbeeld Hitchcock 
(1985, 1987). Hij meent dat Govier zich exclusief op de analyse richt; hijzelf richt zich 
exclusief op de beoordeling. 

50. Het is opvallend dat Thomas het aan de analysator overlaat om in de eerste analysefase 
al dan niet verzwegen aannames aan te vullen. De reden daarvan kan zijn dat de final 
analysis toch niet plaatsvindt op basis van de aanvullingen uit de eerste analysefase. 
Thomas lijkt ze van ondergeschikt belang te vinden. 
51. In de eerste twee drukken van zijn boek (1976, 1981) hanteert Thomas een andere 
term, namelijk formal suppressed assumptions (1981: 171). Het is aannemelijk dat hij in de 
derde druk aan sufficient de voorkeur geeft, omdat formal associaties oproept met formele 
logica. 
52. Dit is voor Thomas geen aantrekkelijke optie vanwege zijn filosofische doelstelling: hij 
wil nagaan of de conclusie afdoende kan worden verdedigd, los van wat de spreker of 
schrijver bedoelde. 
53. Deze passage staat op gespannen voet met de beperkte aandacht die Thomas schenkt 
aan de eerste fase van de analyse en de nadruk die hij op de tweede fase legt. In deze 
passage doet hij het immers voorkomen alsof in de eerste fase normaliter al allerlei 
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verzwegen aannames zijn aangevuld. 
54. Deze tweedeling in soorten argumentaties motiveert Thomas verder niet. De eerste 
soort wordt in ieder geval traditioneel tot de inductieve redeneringen gerekend. Maar dat 
geldt ook voor de tweede soort: in ethische redeneringen bijvoorbeeld gaat het ook zelden 
over zekerheid. 

55. Men zou kunnen verwachten dat Thomas bij het verantwoorden van een keuze voor 
een bepaalde verzwegen premisse naar het Principle of Charity zou verwijzen. Hij noemt 
het namelijk wel eerder in zijn boek, waar het gaat om het kiezen van een argumentatieve 
of verklarende interpretatie van een bepaald stuk tekst. Daar zegt hij dat een tekst op basis 
van het Principle of Charity als niet-argumentatief moet worden gezien als er geen 
argumentatieve indicatoren zijn en als de enige argumentatie die de tekst eventueel zou 
bevatten een zwakke verdediging van de conclusie is (1986: 21). Volgens Johnson (1981a: 4) 
is Baum (1975) de eerste die het Principle of Charity met verzwegen premissen in verband 
heeft gebracht. Zie ook Govier (1980, 1987: 133-158) voor een discussie over het Principle 
of Charity. 
56. Het is opvallend dat een aanvulling op basis van deze aanwijzing toegepast op Thomas' 
voorbeeld over weerstanden tot een geheel ander soort verzwegen premisse leidt dan de 
verzwegen premisse die Thomas toevoegt. Vergelijk de conditional: 

If without any current to heat the resistor, the resistor has practically no change with 
age, then the shelf life of resistors is usually no problem, 

met Thomas' aanvulling: 
When resistors are just sitting on shelves in a store, there is no current going through 
them. 

Dit zijn twee geheel verschillende uitspraken. Thomas gaat echter niet op deze discrepantie 
in. 

57. Toevoeging van de conditional maakt de redenering overigens in traditionele, formele 
zin geldig. 
58. Alleen waar Thomas over de conditional spreekt, is zijn opvatting gelijk aan de logische 
standaardbenadering. 
59. Dit wordt in de pragmadialectiek de drogreden van het opblazen van het verzwegen 
argument genoemd (Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger 1986: 84). 
60. Scriven legt niet uit waarom dit zo is, maar stelt dat aanvulling van een onware 
premisse per definitie neerkomt op het begaan van de drogreden van de stroman. Dit is 
vreemd, omdat Scrivens stelling impliceert dat mensen nooit op basis van onware uitspra
ken zouden redeneren. Dat is niet in overeenstemming met zijn pragmatische doelstelling. 
61. Het lijkt alsof Scriven hier op twee gedachten hinkt. Aan de ene kant is hij op zoek 
naar aanvullingen van verzwegen premissen die ook interpretatief juist zijn. Aan de andere 
kant lijkt hij op zoek te zijn naar de uitspraken die nodig zijn om de argumentatie zo 
sterk mogelijk te maken. Het 'aanvallen van de spreker' correspondeert met de interpreta
tieve werkwijze; het 'aanvallen van de argumentatie' correspondeert met de reconstructieve 
werkwijze. Het is niet altijd duidelijk waarop Scriven zich precies richt. Burke (1985: 115) 
geeft als kritiek op Scriven dat er veel terminologische verwarring is en dat Scriven niet 
consequent op zoek is naar hetzelfde soort uitspraken. 

62. Het Principle of Charity acht Scriven op alle onderdelen van de analyse van toepassing: 
The Principle of Charity requires that we make the best, rather than the worst, possi
ble interpretation of the material we're studying. That is, even if, as a matter of strict 
grammar, we could shoot the writer down for having said something that doesn't 
follow or isn't strictly true, it may be more charitable to reinterpret the passage 
slightly in order to make more "sense" out of it, that is, to make it mean something 
that a sensible person would be more likely to have really meant. We'll do this all the 
time. (Scriven 1976: 71). 

Volgens Johnson (1981a: 4) is Scriven de eerste die het Principle of Charity op alle 
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onderdelen van de analyse toepast. 
63. Scriven hanteert het Principle of Charity hier wel op wat ongewone wijze: hij laat expli
ciet gedane uitspraken uit zijn analyse weg, omdat ze afbreuk doen aan de kracht van de 
argumentatie. Deze aanpak is niet interpretatief, maar eerder reparatief. 
64. In dit citaat legt Scriven juist weer veel nadruk op zijn pragmatische doelstelling. 
65. Relevantie wordt in het algemeen door informele logici genoemd als een eis waaraan de 
(verzwegen) premissen moeten voldoen, onder andere door Govier (1985: 61). Blair (1992) 
en Freeman (1992) gaan uitgebreid in op de eis dat de premissen relevant moeten zijn en 
brengen dit vereiste ook in verband met verzwegen premissen (zie ook paragraaf 4.4.4 voor 
hun opvattingen). In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het verband tussen relevantie en 
logische geldigheid. 
66. In Thomas' aanpak moeten meestal meer premissen expliciet worden gemaakt: dat is 
nodig om te zorgen dat de inhoud van de premissen garandeert dat de conclusie noodzake
lijk is. In Barry's aanpak wordt als gevolg van het criterium van de logische vorm maar 
één premisse toegevoegd: om aan dat criterium te voldoen, kan met toevoeging van één 
premisse worden volstaan. Onder informele logici is het een punt van discussie of er in een 
analyse normaliter maar één of juist meer premissen expliciet moeten worden gemaakt. 
67. Ook Govier (1979, 1980), Johnson (1980) en Weddie (1979, 1980) leverden bijdragen 
aan deze discussie. 
68. Het voorbeeld illustreert de informeel-logische opvatting van logische geldigheid: de 
vraag of de vorm van de redenering geldig is, speelt geen rol. Het is zelfs nauwelijks 
mogelijk deze argumentatie tot een redenering met een bepaalde vorm te herleiden. 
69. Het is niet duidelijk waarom het volgens Hitchcock blijkbaar niet mogelijk is om de 
tweede en derde premisse uit redenering 1 aan redenering 2 toe te voegen. Die twee pre
missen waren de oorzaak van de deductieve geldigheid van 1 en je zou daarom denken dat 
ook 2 deductief geldig is als 2 met deze twee premissen wordt aangevuld, omdat er dan 
geen enkel verschil meer is tussen de beide redeneringen. Maar Hitchcock beweert dat 2 
alleen met behulp van zwakke premissen deductief geldig kan worden gemaakt en dat het 
resultaat per definitie niet sterk is. 

70. Ennis noemt nog een tweede reden om nodige verzwegen aannames toe te voegen: 
seeking support. Dit houdt in dat een spreker verzwegen aannames in de argumentatie van 
de tegenstander formuleert met het doel de tegenstander te laten zien dat hij vanwege die 
verzwegen aannames gebonden is aan het standpunt van de spreker (1982: 66). Ook 
Hitchcock noemt seeking support als een reden voor het formuleren van verzwegen 
premissen (1985: 96). 
71. Ennis geeft bij het bespreken van het verschil tussen presupposities en premisse-achtige 
verzwegen aannames geen voorbeelden. In veel benaderingen, zoals bij Thomas en Scriven, 
wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen verzwegen premissen en presupposities. 
In andere benaderingen wordt wel een verschil gemaakt, zie bijvoorbeeld Purtill: hij 
behandelt assumptions, waaronder ook presupposities (1972: 44-49). In het hoofdstuk 
Deduction gaat hij in op enthymemen en verzwegen premissen (1972: 118-120). Zie ook 
noot 72. 
72. Ennis gaat bijvoorbeeld niet in op recentere pogingen een zogenoemde pragmatische 
notie van presuppositie te formuleren, in tegenstelling tot de klassieke, semantische of 
linguïstische notie. Zie bijvoorbeeld Keenan (1973), Karttunen (1974) en Stalnaker (1974, 
1975, 1978). Franck (1973) en Bellert (1973) geven een overzicht van de ontwikkeling van 
het onderzoek naar presupposities. 
73. Voor didactische doeleinden zou een betere beschrijving van het verschil tussen 
presupposities en verzwegen argumenten gewenst zijn: studenten verwarren presupposities 
bijvoorbeeld vaak met verzwegen argumenten. Een basis voor de beschrijving van het 
verschil is wellicht dat presupposities bij een propositie horen (dus bij het standpunt of bij 
het argument) en verzwegen premissen bij de argumentatie als geheel (ze verbinden het 
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standpunt en het argument). 
74. Een uitzondering zijn bepaalde drogredenen: presupposities zijn bijvoorbeeld wel in het 
geding bij de meervoudige vraag. In boeken op het gebied van logica en argumentatietheo
rie komt het onderwerp 'presupposities' in verband met deze drogredenen dan ook meestal 
wel (kort) aan de orde, bijvoorbeeld in Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger (1986: 94). 
75. De term gap-filler is moeilijk te vertalen, maar betekent zoiets als 'kloofopvuller' of 
'hiaatstopper'. Aangezien dit geen Nederlandse woorden zijn, wordt hier verder het 
Engelse begrip gebruikt. 
76. Verzwegen premissen kunnen volgens Ennis ook back-ups zijn, dus dit criterium geldt 
alleen voor de verzwegen premissen die gap-fillers zijn. 
77. Dit komt overeen met de visie die Hitchcock (1981) verwoordt en die bijvoorbeeld ook 
bi| Nolt (1984) te vinden is. Zij prefereren een inductieve analyse als dat een sterkere 
argumentatie oplevert. Uit Ennis' opmerking blijkt dat het bij gap-filling om inductieve 
redeneringen kan gaan en daaruit kan worden afgeleid dat hij ook in inductieve redene
ringen verzwegen premissen aanvult. In dit opzicht wijkt zijn visie af van de logische 
standaardbenadering en die van Hitchcock (1981), maar komt hij overeen met die van 
Nolt: ook Nolt voegt ongeacht het type argumentatie verzwegen premissen toe (1984: 94-
103). 

78. Ennis maakt niet duidelijk wat een niet-deductieve aanpak concreet inhoudt. Dit is 
vreemd, omdat hij wel de mogelijkheid openlaat dat toevoeging van de gap-filler in een 
redenering resulteert die niet deductief geldig is. 
79. Ennis brengt het criterium van plausibiliteit niet expliciet in verband met het Principle 
of Charity. Anderen die (expliciet of impliciet) het plausibiliteitscriterium hanteren, zoals 
Scriven (1976: 166) en Schwartz (1980: 152), doen dit wel. In hun visie vloeit uit de toepas
sing van het Principle of Charity voort dat de meest aannemelijke kandidaat moet worden 
gekozen. 
80. Het criterium van preservation lijkt op Ennis' fidelity-cntevium, maar ze verschillen 
wel. Ennis stelt dat de expliciete argumentatie bij een bepaald analysedoel mag worden 
gewijzigd. Burke stelt dat de expliciete premissen nooit mogen worden gewijzigd. 
81. Naast Schwartz geeft ook Nolt een zwakkere versie van het criterium van deductieve 
geldigheid. Hij verwoordt het als volgt: 'Add premises only if they strengthen the 
reasoning' (1984: 98). 
82. Burke geeft aan dat het niet gaat om de vraag hoe plausibel het is dat een spreker een 
bepaalde aanname gedaan heeft, maar om de vraag hoe plausibel het is dat een bepaalde 
aanname waar is. Dit in tegenstelling tot Scriven (1976: 4166), die volgens Burke het 
plausibiliteitscriterium in de eerste betekenis gebruikt. 
83. Er bestaat verwarring over de precieze betekenis van 'zwakst', 'sterkst' en 'meest 
algemeen'. Burke vergelijkt in dit verband de betekenis die hijzelf aan 'sterkst' geeft met de 
betekenis in Johnson (1981a: 7). 
84. Burke maakt hierbij een onderscheid tussen zogenaamde initial plausibility en final 
plausibility: '(Ennis) could hardly suggest that we always select the candidate with 
maximum initial plausibility. Sometimes we find decisive objections to that candidate 
while discovering strong support for one of the others. But if we are to choose on the 
basis of final plausibility, then since we realize that the reiterative candidate is entailed by 
any of its validating competitors, the plausibility criterion will always be powerless to 
justify our preference for one of those competitors' (1985: 109). 

85. Wat een ultimate reason is, blijft onduidelijk. Burke vermeldt bij zijn bespreking van 
Schwartz achter ultimate reason tussen haakjes: 'basic proposition?' (1985: 111). 
86. Burke gebruikt hier zelf het plausibiliteitscriterium, hoewel hij het eerder had verwor
pen. 
87. Deze gegevens over Hitchcocks opvattingen zijn ontleend aan persoonlijke correspon
dentie tussen Hitchcock en de auteur. Hitchcock heeft deze opvattingen ook wereldkundig 



Noten [335] 

gemaakt, want Govier (1987) bekritiseert ze expliciet. 
88. Goviers bespreking van verzwegen premissen is in een Nederlandse vertaling opgeno
men in Van Eemeren en Grootendorst (1997: 80-110). 
89. Thomas (1986: 262) geeft een analyse van een verzwegen premisse in een statistische 
generalisatie en bespreekt kritiek zoals die van Govier. Hij zegt dat een punt van kritiek 
bij zijn analyse kan zijn dat de conclusie in het geanalyseerde voorbeeld toch nooit met 
zekerheid uit de premissen kan volgen, zodat we met een deductieve analyse de waarheid 
geweld aandoen. Zijn antwoord op dat bezwaar is dat we in gevallen zoals statistische 
berekeningen accepteren dat er een zeker risico bestaat dat de conclusie niet waar is terwijl 
de premissen wel waar zijn. 
90. Hitchcock heeft in 1985 een andere benadering gepresenteerd, die niet methodologisch-
deductivistisch is, maar blijkbaar kende Govier zijn nieuwe benadering ten tijde van het 
schrijven van haar boek nog niet. Om deze reden wordt hier eerst ingegaan op Govier 
(1987) en daarna pas op Hitchcock (1985). 
91. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de vraag of in de pragma-dialectiek sprake is van 
(methodologisch of heuristisch) deductivisme. 
92. Volgens Govier luidt de definitie van drogreden op grond van de traditie: 'A fallacy is 
an error in reasoning' (1987: 26). Het zou volgens haar onjuist zijn van deze traditie af te 
wijken, alleen om een ad ^oc-theorie over verzwegen premissen te kunnen handhaven die 
gericht is op het in stand houden van deductivistische uitgangspunten. Bovendien willen 
veel deductivisten volgens Govier het traditionele concept van formele drogreden zelf niet 
loslaten (1987: 35n). 
93. In een pluralistische argumentatietheorie worden in ieder geval deductieve en inductie
ve redeneringen onderscheiden. Govier (1985) onderscheidt ook conductieve redeneringen, 
evenals Hitchcock (1985). Zij noemt ze ook wel good reasons arguments (1987: 65-74); Berg 
(1992) gebruikt de term best reasons arguments. Het concept is vergelijkbaar met het 
pragma-dialectische concept van nevenschikking. Bybee (1991) bespreekt 'abductie': 
redeneringen waarin één premisse tot meer conclusies leiden. Ook Hitchcock (1985) 
onderscheidt abductie. 

94. Hitchcock omschrijft non sequiturs als redeneringen waarin de premissen geen topical 
relevance (onderwerpsrelevantie, een concept dat Walton (1982) bespreekt) hebben voor de 
conclusie, terwijl onderwerpsrelevantie volgens hem een noodzakelijke voorwaarde is voor 
enthymemen. 
95. In de pragma-dialectische visie zou het juist vereist zijn het verzwegen argument te 
formuleren om te laten zien dat er van een drogreden sprake is. 
96. Het concept is bijzonder problematisch: wat hebben zinnen met dezelfde atomic form 
precies met elkaar gemeen behalve eenzelfde grammaticale structuur en dezelfde of 
vergelijkbare semantische klassen? 
97. Overigens is deze redenering in een bepaalde context wel denkbaar: het hangt ervan af 
om welke reden de buren ruzie hadden. Ook dit geeft al aan dat de tegenvoorbeeldproce
dure niet werkt. 
98. In de praktijk is Hitchcocks advies niet erg bruikbaar: aangezien het van de context 
afhangt hoe ver de generalisatie in een concreet geval moet gaan, kan niet als algemeen 
advies worden gegeven dat zoveel mogelijk termen over de hele klasse moeten worden 
gegeneraliseerd. Een beroep op het Principle of Charity in geval van minder vergaande 
generalisaties is dan ook overbodig. 
99. De benadering van de impliciete aanname als (afleidings)regel en met als premisse is 
volgens Hitchcock ook te vinden bij Bolzano (1837), Ryle (1954), Toulmin (1958) en 
George (1972, 1983). Zoals ook Govier betoogde, geldt zo'n afleidingsregel voor informele 
logici in het algemeen niet als een premisse van de redenering. 
100. Het kan eventueel, zegt Hitchcock, nodig zijn de impliciete aanname van een 
enthymeem nader te ondersteunen met andere redeneringen. De premissen van die 
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ondersteunende redeneringen zijn volgens Hitchcock hetzelfde als Toulmins backings, 
Ennis' backups en Scrivens optimal assumptions: ze vormen uiteindelijk de beste rechtvaar
diging voor de afleiding van de premissen uit de conclusie. 
101. Een voorbeeld van een best reasons argument: de verschillende redenen die iemand 
ertoe brengen een bepaald huis te kopen (Berg 1992: 105) 
102. Groarke vertelt niet hoe kan worden bepaald of het om een niet-waarschijnlijke 
redenering gaat. Hij lijkt hier vooral uit te gaan van gevallen waarin de presentatie 
voldoende aanwijzingen geeft voor de mate van zekerheid. 
103. Stove (1970) houdt een pleidooi tegen deductivisme. 
104. Dit is een interessante observatie: Berg heeft geconstateerd dat bij deze argumentaties 
generalisaties van het logisch minimum niet passend zijn. Dat is juist: het gaat vaak om een 
bijzonder en niet om een algemeen verband (zie ook paragraaf 5.4.1 voor een bespreking 
van de vraag of generalisaties altijd nodig zijn). Berg noemt dit 'triviale' toevoegingen, 
maar dat is mijns inziens niet correct: soms zijn geen generaliserende, maar juist specifice
rende premissen nodig. De specificerende premissen zijn identiek aan of blijven dichtbij het 
logisch minimum. 

105. Freeman geeft een analyse van dit voorbeeld die onder andere het verband tussen de 
premisse en conclusie zou verklaren, maar de analyse is erg uitgebreid, doet gezocht aan en 
wordt hier daarom niet weergegeven (1992: 222-223). 
106. Freeman verwijst hierbij naar Hitchcocks betoog dat de impliciete aanname bij een 
afleiding niet als een premisse moet worden gezien. Een afleidingsregel geldt voor Freeman 
en Hitchcock met als een premisse, een propositie wel. 
107. Freeman gebruikt in het vervolg dan ook alleen nog de term warrant. 
108. Freeman wijst erop dat Toulmin er, net als hij, de voorkeur aan geeft de warrant als 
een afleidingsregel te formuleren (Toulmin 1958: 98). 
109. Freeman definieert de associated generalized conditional niet nader, maar lijkt er een 
generalisatie van het logisch minimum mee te bedoelen. 
110. Bij een conversationele implicatuur impliceert een spreker iets, zonder het met zo veel 
woorden te zeggen, en de luisteraar begrijpt desondanks wat de spreker, naast wat hij 
letterlijk naar voren heeft gebracht, nog meer aan de luisteraar wil overbrengen. In zo'n 
geval buit de spreker de conversationele stelregels als het ware uit: ogenschijnlijk schendt 
hij een stelregel, omdat hij bijvoorbeeld niet informatief genoeg is. Maar als de luisteraar 
geen aanwijzing heeft dat de spreker zich heeft onttrokken aan het Samenwerkingsbeginsel, 
zal hij ervan uitgaan dat de spreker impliciet iets anders over wil brengen en zal hij 
proberen te achterhalen wat de impliciete boodschap is (Grice 1975: 49). 

111. Grice noemt dit voorbeeld overigens een conventionele implicatuur: de implicatuur 
komt met tot stand als gevolg van een (ogenschijnlijke) schending van een conversationele 
stelregel, maar berust op de betekenis van bepaalde woorden, in dit geval op het woord 
'therefore' (Grice 1975: 44). Van Eemeren en Grootendorst bestrijden deze visie niet, maar 
zeggen dat (1) ook als een voorbeeld van een conversationele implicatuur kan worden 
gezien. Grice zegt namelijk dat het criterium om te spreken van een conversationele impli
catuur is dat de implicatuur moet kunnen worden weergegeven in de vorm van een expli
ciete redenering (1975: 50). Van Eemeren en Grootendorst laten zien dat dit in het geval 
van (1) mogelijk is (1982a: 104; 1984: 32-3). 
112. In de weergave van de afleiding van het verzwegen argument in (1) gaan Van Eemeren 
en Grootendorst voor het moment voorbij aan het in het oog springende probleem dat 
logisch geldig maken niet automatisch betekent dat (3) wordt geformuleerd: er zijn meer 
uitspraken denkbaar die net als (3) de redenering geldig maken. Van Eemeren en Grooten
dorst erkennen dit probleem echter wel. 
113. Dit is overigens tot op zekere hoogte een schijndiscussie (althans vanuit Goviers 
perspectief gezien), aangezien Goviers opvatting van geldigheid niet gelijk is aan die 
waarover Van Eemeren en Grootendorst het hebben. In Goviers informeel-logische opvat-
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ting van geldigheid garandeert geldigheid wel degelijk relevantie van de premissen, maar 
haar opvatting van geldigheid is in de ogen van een pragma-dialecticus, die van formele 
geldigheid uitgaat, vreemd en onduidelijk. 
114. De communicatieve spelregels komen volgens Van Eemeren en Grootendorst tot op 
grote hoogte overeen met de Griceaanse stelregels, maar de stelregels zijn nu geformuleerd 
als regels voor de uitvoering van taalhandelingen (1989b: 373). De communicatieve 
spelregels houden ook verband met de voorwaarden voor taalhandelingen zoals die 
geformuleerd zijn door Searle (1979): de eerste spelregel sluit aan bij Searles propositionele 
inhoudsvoorwaarde, de tweede spelregel correspondeert met Searles oprechtheidsvoorwaar-
de en de derde en vierde spelregel corresponderen met de voorbereidende voorwaarde. De 
vijfde spelregel heeft geen Searleaanse tegenhanger. 

115. Ook de tweede communicatieve spelregel kan volgens Van Eemeren en Grootendorst 
(1992a: 62) m het geding zijn: de spreker is onoprecht als hij zelf niet gelooft dat de 
redenering geldig is. 
116. Waarom spreekt de spreker het verzwegen argument dan niet direct expliciet uit? 
Volgens Van Eemeren en Grootendorst zou dat een overbodige taalhandeling opleveren 
(een schending van spelregel 3), omdat de luisteraar het verzwegen argument gemakkelijk 
zelf kan afleiden (1992a: 62). 
117. Van Eemeren en Grootendorst (1992a, 32n) motiveren waarom zij aan de term 
'verantwoordelijkheidsvoorwaarde' de voorkeur geven boven 'oprechtsheidsvoorwaarde': 
het gaat er niet om of de spreker daadwerkelijk oprecht is, maar dat de luisteraars ervan 
mogen uitgaan dat hij oprecht is. 
118. Dit wordt ook betoogd door bijvoorbeeld Dascal (1977), Werth (1981) en Sperber en 
Wilson (1986). 
119. Van Eemeren en Grootendorst relateren dit vereiste met expliciet aan een van de 
communicatieve spelregels. 
120. Gerritsen (1995) geeft ook een verdediging van deductivisme in de pragma-dialectiek. 
121. Dat deze uitspraak een betere kandidaat is voor het verzwegen argument, heeft niets 
te maken met eventuele liefdadigheid, zoals de term 'Principle of Charity' impliceert, maar 
vloeit voort uit algemene communicatieve principes. 
122. In de pragma-dialectiek ligt deze veronderstelling niet voor de hand, omdat het op 
grond van de communicatieve spelregels niet aannemelijk is dat een taalgebruiker daadwer
kelijk logisch ongeldig redeneert. Maar de informeel-logische benaderingen van verzwegen 
premissen zijn niet op dergelijke pragmatische uitgangspunten gebaseerd. 
123. Haack (1978) beschrijft verschillende logische systemen, waaronder moderne pogingen 
beter aan te sluiten bij de natuurlijke taal, zoals de modale logica. 
124. Conversationele benaderingen van verzwegen argumenten, zoals in Jackson en Jacobs 
(1980), hebben wel betrekking op het pragmatische niveau, maar deze benaderingen zijn 
vooral descriptief bedoeld en niet geschikt voor normatieve toepassingen als de beoordeling 
van argumentatie. 
125. Het gaat hier dus niet om kritische vragen bij de argumentatieschema 's. Die kritische 
vragen hebben ten doel de aanvaardbaarheid van het expliciete argument en het verzwegen 
argument te toetsen. De kritische vragen hebben dan ook per definitie geen betrekking op 
andere mogelijke verzwegen elementen, zoals presupposities. (De functie van uitspraken die 
het antwoord zijn op de kritische vragen kan ook alleen zijn dat ze het expliciete 
argument of het verzwegen argument ondersteunen.) Het gaat hier juist erom ook vragen 
te stellen die betrekking hebben op andere elementen dan de aanvaardbaarheid van het 
argument of standpunt met als doel tot een betere analyse te komen. Om die reden noem 
ik ze 'informatieve vragen'. 
126. Garssen (1997) geeft een grondige bespreking van argumentatieschema's vanuit 
pragmadialectisch perspectief 
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127. Het gaat in dit soort gevallen altijd om nevenschikkingen en niet om meervoudigheid: 
de analysator heeft natuurlijk nooit voldoende aanwijzingen om aparte, extra (dus 
meervoudige) argumenten te expliciteren. Het is juist het expliciete deel van de nevenschik
king op grond waarvan kan worden gezegd dat een ander deel blijkbaar impliciet is. 
128. Ook in Van Eemeren en Grootendorst (1987b) wordt ingegaan op de identificatie van 
standpunten in een maximaal argumentatieve analyse. 
129. Of optie A het goedkoopst is of alleen maar goedkoper dan B, kan niet met zekerheid 
worden aangegeven: het deel van de nevenschikking dat over optie A gaat, was immers 
impliciet. Optie A is wel noodzakelijkerwijs 'niet te duur', wat dat dan ook precies 
betekent: dit moet zo zijn, want anders zou het standpunt niet uit de argumenten volgen. 
130. Strikt genomen, kan deze uitspraak ook als een ondersteuning, een onderschikking, hij 
het expliciete argument worden opgevat: de uitspraak vormt immers ook een verdediging 
van de bewering dat optie B te duur is. Vrijwel altijd kunnen ondersteuningen van het 
verzwegen argument ook op een andere wijze worden gereconstrueerd: vaak als een deel 
van een nevenschikking, soms als een extra argument onderaan een onderschikking, zoals 
in dit geval. 
131. Toulmin had wel een goede reden een aparte naam te geven aan de ondersteuning van 
de warrant: de juridische context, waarvan hij uitging, stelt specifieke eisen aan de 
ondersteuning van het verzwegen argument en dat maakt het zinvol een aparte term te 
hanteren. 
132. De voorbeelden zijn voor een deel afkomstig uit mijn werkomgeving: het zijn teksten 
van studenten economie of van anderen die verbonden zijn aan de economische faculteit 
waar ik werkzaam ben. Voor een ander deel zijn de voorbeelden afkomstig uit kranten, 
boeken en tijdschriften. 
133. In Van Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans (1995) wordt de pragmadialec-
tische methode voor het analyseren van betogen in praktische zin besproken. Het daar 
gehanteerde begrippenkader wordt ook bij deze voorbeeldanalyses gebruikt. 
134. 'STP' staat voor 'standpunt', 'ARG' voor 'argument'. 
135. De notatie STP' geeft aan dat het standpunt is geherformuleerd. 
136. 'LM' staat voor 'logisch minimum', 'PO' voor 'pragmatisch optimum'. 
137. Het is hier ook mogelijk om te besluiten dat de toevoeging samen met het argument 
een nevenschikking vormt en dus direct het standpunt ondersteunt. Waar een bewering als 
de ondersteuning bij het verzwegen argument kan worden geanalyseerd, is het meestal ook 
mogelijk de bewering als een nevengeschikt argument bij het standpunt te zien. Ik 
prefereer hier de analyse dat de toevoeging een ondersteuning is van het verzwegen 
argument. De toevoeging verenigt elementen van het argument en het standpunt in zich en 
heeft vooral betrekking op het verband tussen het argument en het standpunt. 

138. 'IRT' staat voor het 'Interregionaal RechercheTeam'. De discussie ging over de 
toelaatbaarheid van bepaalde opsporingsmethoden die door het IRT waren gebruikt, zoals 
het bewust doorlaten van zendingen drugs aan de Nederlandse grens, met medeweten van 
onder anderen de minister van Justitie. 
139. De notatie (STP) geeft aan dat het standpunt in de geanalyseerde tekst verzwegen was 
en in de analyse is geëxpliciteerd. 
140. Strikt genomen is er theoretisch gezien misschien sprake van presupposities en niet 
zozeer van argumenten. Voor het doel - een goede herschrijving maken met begrijpelijke 
verzwegen argumenten - maakt dit niet uit. Het is in ieder geval een presuppositie die de 
lezer helpt de argumentatie beter te begrijpen en in zoverre is het in dit geval zinvol de 
presuppositie te expliciteren. 
141. Uitgangspunt is immers dat de schrijver zich houdt aan het Communicatiebeginsel en 
dus in principe geen onware beweringen zal willen doen (Van Eemeren en Grootendorst, 
1992a: 50-51). 
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142. Ook de rest van de tekst kan in een aantal opzichten begrijpelijker worden gepre
senteerd. Gewenst is vooral dat bij alle vier de argumenten die worden behandeld 
duidelijker dan in de oorspronkelijke tekst wordt aangegeven wat er nu precies positief of 
negatief aan is. Ook is gewenst dat door middel van de formuleringen telkens een duidelijk 
verband wordt gelegd met het hoofdstandpunt. 
143. Dit argument roept vragen op voor wat betreft de aanvaardbaarheid, bijvoorbeeld of 
er wel een verschil kan worden gemaakt tussen theoretische en niet-theoretische voorwaar
den (zoals lijkt te worden geïmpliceerd) en wat er wordt bedoeld met voorwaarden die niet 
stroken met de werkelijkheid (moeten voorwaarden dan stroken met de werkelijkheid?). 
Deze aspecten verdienen ook aandacht bij het herschrijven van de tekst, maar ze hebben 
geen betrekking op de begrijpelijkheid van het verzwegen argument en blijven daarom 
buiten beschouwing. 
144. Deze tekst is nu alleen gewijzigd voor wat betreft de problematische argumentaties in 
de tweede en derde alinea. Bij een complete revisie zouden ook veel andere aspecten voor 
verbetering vatbaar zijn. 
145. De prestatiebeurs is in het studiejaar 1996-1997 alsnog ingevoerd. 
146. Dit bevestigt overigens dat bij argumentaties 1 en 2 de correcte verzwegen argumenten 
zijn aangevuld. 
147. Dit komt doordat de functie van de enkelvoudige argumentatie verandert als het 
expliciete hoofdstandpunt wordt toegevoegd. De oorspronkelijk enkelvoudige redenering 
wordt dan een soort 'als-dan'-uitspraak, mede vanwege de aanwezigheid van 'altijd', dat, 
anders dan het specifieke standpunt, aan een meer algemene wetmatigheid refereert. Dit 
kan in een analyse het best worden weergegeven in de vorm van een nevenschikking. 
148. Met 'gewoonlijk' bedoelt Govier hier waarschijnlijk 'gewoonlijk binnen de argumen
tatietheorie', aangezien 'formeel' in het alledaagse taalgebruik vaker betekenis 1 heeft. 
Vergelijk: 'De procedure moet nog wel wat meer worden geformaliseerd'. 
149. Dit argument moet enigszins worden gereconstrueerd, aangezien het ondersteunende 
argument 1.1 betrekking heeft op het hier aangevulde deel '(zoals nu wel het geval is)'. 
150. In dit geval is de 'als-dan'-uitspraak geen hypothetische uitspraak in de zin van 'indien 
...': 'op voorwaarde dat het zo is dat ...'. Het is ook geen counter/actual: 'als het zo was dat 
(maar dat is niet zo) ...'. De 'als-dan'-uitspraak is hier een vorm van redeneren op basis van 
vastgestelde gegevens: 'als' betekent hier meer 'gezien het feit dat' en kan vergeleken 
worden met het Engelse 'since ...'. De uitspraak 'Als Marcel Metze betwijfelt of de keus 
voor mevrouw Lodders-Elferich het CDA verder zal brengen, is dat voor mij het bewijs 
dat Metze onvoldoende kennis bezit van de kwaliteiten van mevrouw Lodders-Elferich' 
kan dan ook worden geparafraseerd als: 'Gezien het feit dat Marcel Metze betwijfelt of de 
keus voor mevrouw Lodders-Elferich het CDA verder zal brengen, volgt daaruit de 
conclusie dat Metze onvoldoende kennis bezit van de kwaliteiten van mevrouw Lodders-
Elferich'. Deze parafrasering maakt goed zichtbaar dat het in het voorbeeld om een 
'gewone' alledaagse redenering gaat. De 'als-dan'-presentatie lijkt daarom vooral retorisch te 
zijn gemotiveerd. 

151. De inhoud van het verzwegen argument is hier gelijk aan het logisch minimum, maar 
in combinatie met de ondersteunende argumenten is het logisch minimum een voldoende 
informatieve uitspraak. 
152. Discussieregel 1 luidt: 'Men mag elkaar niet beletten standpunten of twijfel aan 
standpunten naar voren te brengen' (Van Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans 
1996: 283). 
153. Discussieregel 4 luidt: 'Een standpunt mag alleen worden verdedigd door argumentatie 
naar voren te brengen die op dit standpunt betrekking heeft' (Van Eemeren, Grootendorst 
en Snoeck henkemans 1996: 284). 
154. Discussieregel 6 luidt: 'Een partij mag argumenten niet onterecht als gemeenschappe
lijk uitgangspunt presenteren en mag geen argumenten verwerpen die een gemeenschappe-
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lijk uitgangspunt weergeven' (Van Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans 1996: 
284). 
155. De schrijver zou dit aanvaardbaarheidsprobleem alleen kunnen oplossen door nieuwe 
argumenten voor zijn standpunt aan de tekst toe te voegen en zo de argumentatie te 
verbeteren. Dat zou erop neerkomen dat een nieuw betoog moet worden geschreven. 
Omdat de oorspronkelijke argumentatie drogredenen bevat, kan die in zo'n herschrijving 
waarschijnlijk uiteindelijk het best gedelet worden. 
156. Deze reconstructie is nog niet zo eenvoudig. De letterlijke uitspraak is: 

Als Sonnen een breder publiek (dan theaterfanaten) wilde aanspreken, dan had hij 
zijn tekst anders moeten opstellen. 

Met behulp van modus tollens kan de volledige redenering als volgt worden gereconstru
eerd: 

Als Sonnen een breder publiek (dan theaterfanaten) wilde aanspreken, dan had hij 
zijn tekst anders moeten opstellen. 
Sonnen heeft zijn tekst niet anders opgesteld (namelijk fel, gedetailleerd etc). 
Sonnen wilde geen breed publiek aanspreken (maar meer een beperkt publiek van 
theaterfanaten). 

In de tekst is deze redenering als volgt gepresenteerd: 
Als p, dan q. Niet q. 

Hierbij mag dan worden aangevuld de conclusie: 
Niet p. 

De premissen zijn expliciet in T0 aanwezig. De conclusie ('niet p') is echter in T0 niet 
expliciet vermeld, terwijl deze voor het betoog juist van belang is. In de analyse is de 'als-
dan'-uitspraak daarom gereconstrueerd als de uitspraak die de conclusie van de redenering 
vormt, in de argumentatiestructuur opgenomen als argument 1.1a. 

157. Uit het feit dat de schrijver geen ondersteuning geeft bij argument la.1.1 terwijl daar 
wel behoefte aan is, kan worden afgeleid dat hij de uitspraak ten onrechte beschouwt als 
een gemeenschappelijk uitgangspunt, een schending van discussieregel 6 (Van Eemeren, 
Grootendorst en Snoeck Henkemans 1996: 301). Het toevoegen van een ondersteuning 
maakt deze drogreden ongedaan. 
158. Aantrekkelijkheid wordt ook wel als onderdeel van de aanvaardbaarheid van een tekst 
gezien, bijvoorbeeld door Van Eemeren en Grootendorst (1989a), maar hier is een 
onderscheid gemaakt tussen de aantrekkelijkheid (hoe prettig vinden de proefpersonen het 
om de tekst te lezen?) en de aanvaardbaarheid van de argumenten (hoe overtuigend vinden 
de proefpersonen de argumenten?). 



Bijlagen 





Bijlage 1 

"Temponorm blijft vijfentwintig procent, ja toch?" 

"Afschieten prestatiebeurs zaait verwarring" 

Eiken Keukens geniet voor de universiteitsbibliotheek van de zomerzon. Volgend 
jaar is daarvoor nog tijd genoeg, want ze weet het zeker: 'De temponorm blijft 
vijfentwintig procent in plaats van vijftig, want de prestatiebeurs gaat niet door'. 

Keukens (24) mengt zich met deze stellige uitspraak in de discussie tussen drie 
medestudentes. Zij zijn er nog lang niet uit tijdens hun pauze, dinsdagmiddag 
voor de universiteitsbibliotheek. Jacobien Ellerbroek (25) leek de strijd net 
gewonnen te hebben. 'De norm is vijftig procent', zei de studente medicijnen 
beslist. Haar collega's, afkomstig van medicijnen en communicatiewetenschap, 
mikten eerst op vijfentwintig, maar leken overtuigd door Ellerbroek. Keukens 
doet de balans weer naar de vijfentwintig doorslaan. 

Verderop staan Geert Mol (21) en Jeroen Mast (25). Ook zij hebben 
verschillende meningen. Aankomend arts Mast zet zijn geld op een norm van 
vijfentwintig procent. 'Ze wilden eerst vijftig, maar dat gaat nu niet door. De 
temponorm is vijfentwintig procent, ja toch?' Communicatiewetenschapper Mol 
weet het zeker: 'Het is gewoon vijftig procent. Dat was Ritzen altijd al van plan 
en dat gaat gewoon door nu de prestatiebeurs is uitgesteld. En ik kan het weten, 
want ik heb me er goed in verdiept nadat ik vorig jaar de norm niet haalde.' 

Mol is door schade en schande wijs geworden. Volgend studiejaar moet 
iedereen met een studiebeurs minimaal de helft van de tentamens halen. Lukt 
dit niet dan wordt de basisbeurs achteraf omgezet in een lening en is de schuld 
met een dikke vijfduizend gulden uitgebreid. De verhoging van de norm van 
vijfentwintig naar vijftig procent is al geruime tijd onderdeel van de plannen 
van onderwijsminister Ritzen. 

De studenten dinsdag op het Singel zijn in verwarring gebracht. De 
meerderheid houdt het op een norm van vijfentwintig procent. Het is immers 
op de kop af twee weken geleden dat de Eerste Kamer gehakt maakte van het 
plan van Ritzen om de prestatiebeurs in te voeren. Karin Verhagen (24), 
studente Europese studies, denkt ook dat ze volgend jaar met een kwart van de 
tentamens kan volstaan. Magere voorlichting van de Universiteit van Amster
dam? O o k Kees Hillenius (24), die aan de Vrije Universiteit tot econoom wordt 
opgeleid, denkt aan vijfentwintig procent. 
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Collega-econoom Willem Daris (23) wijt de verwarring aan het niveau van 
zijn medestudenten. 'Daar trap je toch niet in. Als je nog steeds denkt dat de 
norm een kwart is, moet je echt eens beter naar het Journaal kijken.' 

'Voor oudejaars geldt gewoon het regime van de tempobeurs. De prestatie
beurs staat daar los van. Die gaat niet door en nu denken studenten dat ze 
ineens minder hard hoeven werken?' reageert een woordvoerder van de 
Informatie Beheer Groep in Groningen, verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de studiefinanciering. Hij wijst erop dat de voorlichtingskrant uit 
Groningen, verstuurd aan alle beursstudenten, alles keurig op een rij heeft gezet. 
'Het lijkt me niet nodig om alsnog een brief te sturen aan alle studenten. Die 
kosten wegen niet op tegen wat je ermee bereikt.' 

{Folia, 22 juni 1995: 10) 



Bijlage 2 

(...) John McPeck contends that the very notion of a nonformal theory of 
argument is a non-starter. Referring to a suggestion that the pedagogy and 
theory of informal logic and critical thinking would be immensely aided by the 
development of a theory of argument, McPeck says: 

We might ask what it would be like to have a general theory of ordinary 

argument or reasoning. For one thing, the theory would provide a set of rules or 

principles to which we could appeal in the evaluation of arguments. But if 

informal logicians were ever successfull at developing all these rules and principles, 

they would then have a formal logic of ordinary argument or reasoning: that is, 

the desired theory would vitiate the informal dimension of their reasoning and 

render their enterprise a bonafide logic, which could then be taught as the formal 

logic of ordinary reasoning. 

According to McPeck, there could not be a nonformal theory of argument, 
because any general account we could produce would be formal. 

To sort out McPeck's view it is necessary to distinguish between a more 
general and a more specific sense of the key word 'formal'. The word 'formal' 
may mean 'systematic, well-ordered, having universal or general scope'. In this 
sense, a theory of argument would surely be a formal theory, just as theories 
in ethics, political philosophy, and epistemology are (in this sense) formal 
theories. However, there is no problem about informal logicians developing a 
theory of argument which is in this sense formal. The incompatibility between 
informal logical principles and a formal theory emerges only when we consider 
a more specific sense of 'formal', that which is intended when we describe such 
systems as C.I. Lewis' S5, or an axiomatized version of number theory as formal 
systems. Formal systems have clearly stated rules, definite criteria for well-
formed strings of formulae, and axioms to serve as the basis for derivations. 
They are written in technical, not natural, languages. As formal systems they 
are not, strictly speaking, about anything; they may be given one or more 
interpretations. If a formal theory of argument were formal in this sense, that 
would indeed be incompatible with what informal logicians have been saying 
about arguments. They have been saying that formal systems do not cover all 
the topics we need to raise in discussing natural language arguments, and that 
many such topics bring in nonformal questions about context and substance. 

Informal logicians, contesting the drive for complete rigor and purity among 
formalists, contend that the appraisal of natural arguments requires something 
other than translation into a technical formal language and application of 
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formal rules to test validity. However, it is only in the stricter sense of 'formal' 
that informal logicians are committed to the view that a theory of natural 
argument will not be a formal theory. 

McPeck's claim that informal logicians would vitiate themselves and 'go 
formal' if they ever managed to develop a theory of argument is based on a 
failure to distinguish these two senses of 'formal'. McPeck has, in effect, 
conflated the general and the formal. A perfectly general principle might be 
formulated, handling such an issue as when an arguer's personal reliability is 
relevant to the acceptability of his premises. Such a principle would not be 
formal in the sense of being in an artificial language or of being an axiom or 
rule in a formal system, but could nevertheless be part of a general theory of 
argument. 

As it occurs in 'formal logic', the word 'formal' usually has the second 
meaning explained above - its more specific meaning. In this sense of 'formal' 
there is no more reason to believe that the principles of a theory of argument 
would be formal than there is to believe that the principles of moral, political, 
or epistemological theories would be formal. That is to say, there is no reason 
at all to believe this. 

Since logic has for so long been regarded both as intrinsically formal and as 
the science or art of argument, the move from 'it's a general theory of 
argument' to 'it's a formal theory of argument' may seem enticing and 
plausible. But it has no more force than the analogous move for moral or scien
tific theories, and that means that it has no force. 

In fact, theories of argument which are, in the requisite sense, nonformal are 
more than possible. They are actual. Although many philosophers seem to hold 
that the theory of argument is a non-subject, many others (and some of the 
same ones!) hold philosophical theories of argument to which they frequently 
appeal for pedagogical and other purposes. Some popular ones are inadequate 
in various ways. There is an unfortunate tendency to state such theories in a 
few words and go on to appeal to them as the basis for other work. So far, 
theories of argument have been more epigrammatic than thoughtful. 

2. Are argument standards discipline-specific? 

Though he contends in Critical Thinking and Education that there can be no 
such thing as a nonformal theory of argument, John McPeck in fact states a 
nonformal theory of argument in that same work. He puts forward a discipline-
specific theory in which the understanding and evaluation of arguments is left 
as a task for particular academic disciplines. This theoiy maintains that the 
premises and inferences of all natural arguments are properly assessed only by 
reference to the standards of one or more specific disciplines. Standards for 
sound argumentation vary from one discipline to another. There are as many 
types of good arguments (at least) as there are disciplines. 

(Govier 1987: 14-15) 



Bijlage 3 

Originele tekst 'Ingezonden brief aan de redactie van NRC Handelsblad' (TJ 
Door Bas Grander 

Naar aanleiding van een stuk ('In schouwburgen zijn schrijvers vogelvrij', 
19 juli NRC) van Kester Freriks schreef Arthur Sonnen een brief aan 
N R C Handelsblad die geplaatst is. Toneel Theatraal (september 1991) 
besteedt aan deze kwestie twee pagina's. N R C Handelsblad zou fout 
gehandeld hebben. 

Redacteur Rob de Graaf schetst de gang van zaken. Hij tikt N R C 
Handelsblad op de vingers: 'het is spijtig dat de polemiek niet werkelijk 
gevoerd is: verscheidene lezers hebben naar aanleiding van Freriks' stuk 
brieven aan N R C Handelsblad geschreven, maar die zijn door het liberale 
avondblad niet geplaatst'. Hij toont zelf de onjuistheid van een uitspraak 
van Freriks aan en de reactie van Arthur Sonnen wordt gedeeltelijke 
afgedrukt. 

Deze reactie is fel, gedetailleerd en gericht tot lezers die, net als de 
schrijver, aan het theater verknocht zijn. Als Arthur Sonnen een breder 
publiek wilde aanspreken, dan had hij zijn tekst anders moeten opstellen. 
In een maandblad voor theaterfanaten is het stuk zeer op zijn plaats. 

Niet op zijn plaats is de uithaal van Rob de Graaf naar N R C 
Handelsblad. De toegankelijkheid van deze discussie over theater is 
terecht te klein bevonden. En dat is inderdaad spijtig. 



Bijlage 4 

Vogelvrij? 

Waar maakt Freriks zich zo druk over? Niet over de voorstelling, zoveel is 
duidelijk. Hij windt zich op over het onrecht dat de schrijfster is aangedaan en 
over de luiheid van de theatermakers wegens gebrek aan eigen fantasie. Maar is 
er aan Zo is het gebeurd, de aan Gebeurd in Turijn ten grondslag liggende 
roman, iets veranderd? Welnee, de roman is en blijft als eigenstandig kunstpro-
dukt volledig in stand, daaraan verandert geen sikkepit en Freriks kan hem 
blijven genieten in volstrekt ongeschonden vorm. Nationaal Fonds heeft een 
eigenstandig kunstwerk geschapen en dat is als een autonome toneelvoorstelling 
te genieten (geïnspireerd door een verhaal van een ander, maar wie zegt mij dat 
Ginzburg ook niet gewoon het verhaal van haar buurvrouw heeft opgetekend?) 
Het was natuurlijk lelijk van ze niet op de juiste wijze naar de rechten te 
informeren en daarvoor het geëigende bedragje op tafel te leggen. Dat is niet 
pijnlijk of schandalig maar gewoon hardstikke dom. Dat Freriks in dit verband 
de hoogte van de subsidie vermeldt die Nationaal Fonds ontvangt, is een vorm 
van stemmingmakerij. Zijn eveneens vileine opmerking dat toneel zich 
"onttrekt aan elk marktmechanisme" behoort tot dezelfde categorie van gratuite 
verdachtmakerijen. Hoeveel onverkoopbare literatuur wordt er niet vervaardigd 
met behulp van subsidie? Waar kunst gemaakt wordt is subsidie noodzakelijk. 

Keren we terug tot Freriks betoog. Freriks haalt vier zaken door elkaar: 

a. Het bewerken van een roman tot een toneelstuk. Hiertegen bestaat niet het 
minste bezwaar, mits men over de juiste toestemming beschikt. 
b. Het adapteren van een toneelstuk. Indien de auteur in leven is dienen 
majeure ingrepen in de tekst natuurlijk aan hem voorgelegd te worden. Maar 
wat is 'majeur'? Iedere opvoering van een stuk geeft veranderingen in 
interpretatie en zijn dat majeure ingrepen? Nee, het is juist de rijkdom van een 
toneelstuk, dat nadrukkelijk als partituur wordt geschreven, dat het tot 
verschillende produkties aanleiding kan geven. En wie bepaalt dat de zogenaam
de tekstgetrouwe voorstelling beter zou zijn dan de vrijere opvatting? (We 
kennen het gruwelijke debacle van Hansons Shakespeare-serie. 'Nu eens onbe
werkt en zoals Shakespeare het bedoeld heeft'.) De auteur heeft de ideale 
voorstelling in zijn hoofd en als hij zelf regisseur is of een ideale metteur en 
scène kent, kan hij dat ideaal trachten te benaderen. Maar daarnaast is dat ideaal 
onbereikbaar. En wat te doen met overleden auteurs? Wie bepaalt dan of er 
"een destillaat van het oorspronkelijke werk" gebruikt wordt, zoals Freriks 
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valselijk de Needcompany beschuldigt te hebben gedaan in haar voorstelling van 
Julius Caesar (quod non). 
c. Het auteurschap van een voorstelling. Het auteurschap van een voorstelling 
ligt met nadruk bij de regisseur. Hij/zij maakt een toneelvoorstelling tot wat hij 
is. Natuurlijk geïnspireerd door schrijvers, dramaturgen, decorontwerpers, 
lichtspecialisten en acteurs, maar de regisseur bepaalt hoe de ingrediënten 
opgediend worden. Hij is daarbij in niets verantwoording schuldig aan wie of 
wat dan ook, tenzij de toneelschrijver nog in leven is. Daarvoor geldt het 'droit 
de respect', een slechts in de Franse wet voorkomend begrip, maar een onver
vreemdbaar recht ten aanzien van een in leven zijnd auteur. 

Na diens dood is er overigens niemand meer die kan navoelen wat een 
schrijver heeft gedacht en bedoeld, dus ook geen rechtenbureaux, erfgenamen, 
weduwen of anderszins rechtsopvolgers. (Ik stond dus ook volkomen aan 
Becketts kant toen hij de 'vrouwenversie' van Wachten op Godot verbood. N u 
hij dood is zou het gewoon moeten kunnen.) Dat dit soort 'over het graf
bemoeienis' tot de meest potsierlijke onzin kan leiden, daarvan hebben we 
helaas de desastreuze voorbeelden kunnen zien in het Theater am Schiffbauer
damm. Daar werden de zogenaamd vastliggende ideeën over hoe Brechts opvoe
ringen 'model ' dienden te staan tot in het absurde doorgevoerd, hetgeen een 
volstrekt dood museumtoneel tot gevolg had. 

Arthur Sonnen 
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Herschreven tekst 'Ingezonden brief aan de redactie van NRC Handelsblad' (Tt) 
Door Bas Grander 

Naar aanleiding van een stuk ('In schouwburgen zijn schrijvers vogelvrij', 
19 juli NRC) van Kester Freriks schreef Arthur Sonnen een brief aan 
NRC Handelsblad die niet geplaatst is. Toneel Theatraal (september 1991) 
besteedt aan deze kwestie twee pagina's. NRC Handelsblad zou fout 
gehandeld hebben. 

Redacteur Rob de Graaf schetst de gang van zaken. Hij tikt NRC 
Handelsblad op de vingers: 'Het is spijtig dat de polemiek niet werkelijk 
gevoerd is: verscheidene lezers hebben naar aanleiding van Freriks' stuk 
brieven aan NRC Handelsblad geschreven, maar die zijn door het liberale 
avondblad niet geplaatst'. Hij toont zelf de onjuistheid van een uitspraak 
van Freriks aan en de reactie van Arthur Sonnen wordt gedeeltelijk 
afgedrukt. 

Sonnen geeft in deze reactie een diepgaande technische verhandeling 
over het bewerken van romans voor het toneel. Zijn reactie is dus erg 
gedetailleerd en gericht tot lezers die, net als de schrijver, aan het theater 
verknocht zijn. Sonnen spreekt daarmee geen breed publiek aan, terwijl 
NRC Handelsblad wel op een breed publiek gericht is. 

De toegankelijkheid van de discussie die Sonnen wil voeren, is naar 
mijn mening door de redactie van NRC Handelsblad terecht te gering 
bevonden. Het verwijt van Rob de Graaf dat NRC Handelsblad de 
ingezonden brieven hierover wel had moeten opnemen, is dan ook niet 
op zijn plaats. 
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Adviezen voor het omgaan met verzwegen argumenten tijdens het schrijven 

Bij schrijven van T0 

Maak altijd een ruwe eerste tekst T0, of: zie T0 nooit als definitieve tekst. 

- Volg in je presentatie zo veel mogelijk de onderliggende argumentatiestruc
tuur. 

- Probeer argumenten en standpunten direct en eenduidig te formuleren. 
Gebruik in de argumentatie altijd argumentatieve indicatoren. 

- Let erop dat je de juiste indicatoren op de juiste plaats opneemt. 
- Let erop dat eventuele verwijzingen in argument en standpunt juist en 

begrijpelijk zijn. 

Bij het maken van het analytisch overzicht 

- Maak altijd een analytisch overzicht van T0 en probeer de verzwegen argu
menten aan te vullen. 

- Vat ieder verzwegen argument dat maar enigszins problemen geeft bij het 
aanvullen op als voor verbetering vatbaar. 

- Ga na welk soort informatie je in T0 impliciet hebt gelaten bij de verzwegen 
argumenten: is het algemeen of specifiek en in geval van het laatste, om 
welke specifieke informatie gaat het? 
Ga na of de informatie wel of niet elders in T0 staat. 

- Ga na of jouw lezers de informatie zonder problemen kunnen aanvullen 
(geeft de tekst voldoende aanwijzingen en is de informatie voldoende bekend 
bij de lezers?). 

- Vat ieder verzwegen argument dat de lezers mogelijk niet kunnen aanvullen 
op als voor verbetering vatbaar: neem het zekere voor het onzekere. 

Bij het schrijven van Th 

- Laat in Th in principe alle verzwegen argumenten weer impliciet. 
- Verbeter de presentatie van de expliciete argumentatie als die het verzwegen 

argument onvoldoende duidelijk maakt: daarbij liggen oorzaak en oplossing 
in eikaars verlengde. In het algemeen gelden voor de presentatie de 
aanwijzingen die zijn gegeven bij T0. 
Zorg voor een duidelijke herhaling (of ander soort geheugensteun voor de 
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lezer) als voor een verzwegen argument informatie elders uit de co-tekst 
nodig is en dit mogelijk voor de lezers begrijpelijkheidsproblemen geeft. 
Voeg relevante informatie toe als voor een verzwegen argument informatie 
uit de ruimere context nodig is en dit mogelijk voor de lezers begrijpelijk
heidsproblemen geeft. 

Voer bij het schrijven van Th zo nodig aanvullende ingrepen uit: voeg bepa
lingen, verwijzingen en indicatoren toe om de tekstsamenhang goed duidelijk 
te maken. Zorg dat verbeterde tekstonderdelen goed aansluiten bij niet-verbe-
terde tekstonderdelen. 
Analyseer Th ter controle: de verzwegen argumenten zijn begrijpelijk als de 
analyse geen moeilijkheden oplevert. 
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Versie A van de test 

Tekst 1 

De volgende tekst komt uit een column van Theodoor Holman in Nieuwe 
Revu: 

Leve Europa 

Rechter: 'Dus u bent - zo bleek uit de blaastest - dronken achter het 
stuur gekropen, daarna hebt u vijf vuurwapens gekocht, u bent ver
volgens uw fabriek met asbest gaan bekleden om de lucht eens lekker te 
verontreinigen en vervolgens hebt u hersengevaarlijke mobilofoons ver
kocht en daarna hebt u veel te hard gereden?' 
'Dat is juist, edelachtbare.' 
'In dat geval moet ik u vrijspreken.' 
(Th. Holman, Nieuwe Revu, 12 juni 1997) 

Tekst 2 

De volgende tekst komt uit een scriptie over Japan: 

Bij de analyse van concrete landen, zoals Nederland, Duitsland of Japan, 
komt de economische mentaliteit vaak naar voren in de vorm van het 
algemene volkskarakter. Meestal worden dan de generaliserende stere
otypen genoemd: Nederlandse jansaliegeest, Duitse gezagsgetrouwheid en 
Japanse opofferingsgezindheid. Het is een feit dat de economische 
mentaliteit van land tot land kan verschillen. Voor de ontwikkeling van 
een specifiek systeem is de mentaliteit en de ethiek van de individuen dan 
ook van essentieel belang. 

Tekst 3 

De volgende tekst is een brief van de examencommissie aan een studente: 
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Amsterdam, 28 september 1997 

Geachte mevrouw Van Veen, 

De Examencommissie Sociologie heeft besloten u één bijzondere 
studiepunt toe te kennen op grond van uw redacteurschap van het 
facultaire nieuwsblad in het studiejaar 1994/1995. 

Met ingang van september 1995 is het toekennen van bijzondere 
studiepunten op basis van activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. O m 
deze reden krijgt u één studiepunt en niet de door u aangevraagde twee 
studiepunten. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u 
veel succes met het afronden van de studie. 

Hoogachtend, 

Dr. W. de Wit 
Voorzitter Examencommissie 

Tekst 4 

De volgende tekst is afkomstig uit een scriptie over het fileprobleem: 

De Nederlandse files komen voort uit het feit dat een economische groei 
gepaard gaat met een meer dan evenredige mobiliteit. Dit betekent dat bij 
een gegeven economische groei de vraag naar mobiliteit, dus de vraag 
naar (onder meer) autogebruik en vervoer, sterker groeit dan de 
economie. Indien deze mobiliteitsgroei niet volledig wordt opgevangen, 
zullen er dus files ontstaan. 

Tekst 5 

De volgende tekst is afkomstig uit een scriptie over aandelenbeurzen: 

Of een handelaar een bepaald aandeel koopt, wordt vooral bepaald door 
de vraag welke informatie hij heeft over het succes van het aandeel. Als 
die informatie gunstig is, zullen veel handelaren het aandeel kopen en 
stijgt dus de prijs. O p die manier kan worden gezegd dat de prijs van een 
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aandeel weerspiegelt welke informatie over het aandeel beschikbaar is. 

Tekst 6 

De volgende tekst komt uit een studiegids: 

Volgorde vakken 
Het vak Boekhouden moet worden gevolgd voor het vak Management 
Accounting. Het wordt aangeraden het vak Ondernemingsfinanciering 
zo snel mogelijk te volgen. Dit gezien het grote aantal financiële vakken. 
Bovendien is Ondernemingsfinanciering ingangseis voor bijna alle andere 
vakken. Men dient tevens de basisvakken af te ronden voordat aan de 
specialisatie kan worden begonnen. 

Tekst 7 

De volgende tekst komt uit een proefschrift: 

In zijn huidige vorm worden in de tekst van bijsluiters bij genees
middelen allerlei mogelijke en minder mogelijke, vage en minder vage 
bijwerkingen opgesomd. Daardoor ga je als patiënt al snel denken dat er 
in jouw geval van één van die bijwerkingen sprake is, terwijl dat 
helemaal niet het geval is. Om geen slapende honden wakker te maken, 
moet de tekst daarom worden beperkt tot klachten die nopen tot het 
onmiddellijk staken van het gebruik. 

Tekst 8 

De volgende tekst komt uit een scriptie over het fileprobleem: 

Naast de directe, private kosten van de autobezitter, zijn er ook kosten 
die indirect ontstaan. Als een automobilist in de file staat, levert dit bij
voorbeeld ook tijdverlies op voor andere automobilisten. Deze kosten 
worden opgeteld bij de private kosten en het totaal van alle kosten wordt 
de 'sociale kosten' genoemd. De sociale kosten zullen dus altijd hoger 
zijn dan de private kosten. 
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Tekst 9 

De volgende tekst komt uit een scriptie over de AOW: 

Het is een volksverzekering, wat wil zeggen dat iedereen die in 
Nederland woonachtig is, verzekerd is. Een ieder met een inkomen 
betaalt over een bepaald deel van dat inkomen, te weten de eerste be
lastingschijf, premie. Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is 
van Nederland, heeft dus ook recht op AOW. 

Tekst 10 

De volgende tekst komt uit een scriptie over het drugbeleid in Nederland: 

De primaire doelstelling van het beleid is bescherming van de volksge
zondheid. Daarnaast wordt de aandacht gericht op problemen als overlast 
van druggebruikers en criminaliteit. Het huidige beleid heeft al, 
uitgangspunt dat hard drugs slecht zijn voor de gezondheid en daardoor 
verboden kunnen en moeten worden. Veel voorstanders van repressie 
zijn zelfs van mening dat drugs zo slecht zijn dat andere oplossingen voor 
het drugprobleem dan repressie moreel onaanvaardbaar zijn. 

s 

Tekst 11 

De volgende tekst is een ingezonden brief in de krant: 

Als Marcel Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-Elferich 
het CDA verder zal brengen (Forum, 10 februari), is dat voor mij het 
bewijs dat Metze onvoldoende kennis bezit van de kwaliteiten van 
mevrouw Lodders. 
{De Volkskrant, 19-2-1997) 

Tekst 12 

De volgende tekst komt uit een scriptie over transfer pricing. De titel van de 
scriptie luidt Fiscaal aanvaardbare methoden ter bepaling van de transfer price. 

De grote belangstelling voor transfer pricing komt in de eerste plaats van 
fiscalisten, maar ook van deskundigen op het gebied van interne en 
externe verslaggeving, operationele analyse en internationale financiering. 
Dit is begrijpelijk, wanneer men in ogenschouw neemt dat vijftig procent 
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van de wereldhandel plaatsvindt tussen ondernemingen binnen één 
bedrijfstak. De aanhoudende golf van fusies zal dit percentage stand doen 
houden. 

Tekst 13 

De volgende tekst komt uit een scriptie over Canary Wharf, een onroerend-
goedproject in Londen: 

O m inzicht te krijgen in het project, wordt in hoofdstuk twee gekeken 
naar het ontstaan, de plaats en de grootte van het project. Deze factoren 
leidden uiteindelijk tot een langere ontwikkelingstijd voor Canary Wharf 
dan was voorzien. De onzekerheid over de uiteindelijke opleveringsda
tum is één van de grootste problemen waarmee een ontwikkelingsmaat
schappij te maken krijgt. Bij de aanvang van de bouw van een onroerend-
goedproject valt namelijk nog niets te zeggen over hoe groot de vraag zal 
zijn bij de oplevering. Hoe langer de ontwikkelingstijd, hoe groter de 
kans dat de vraag op de verhuurmarkt geheel is veranderd als het project 
klaar is. 

Tekst 14 

De volgende tekst is een brief van het bestuur van een faculteit aan een student: 

Geachte mevrouw Jager, 

Hierbij bieden wij onze excuses aan voor de gang van zaken tijdens de 
speciale propedeusediploma-uitreiking op 26 september jongstleden. U w 
diploma was nog niet gereed, omdat u vanwege uw vrijstellingen niet in 
aanmerking kwam voor de speciale propedeusebuluitreiking. De 
uitnodiging was echter al verstuurd. 

Wij beseffen dat deze vergissing pijnlijk voor u was. Daarom willen wij 
u hierbij een kleine attentie aanbieden. Wij hopen dat u onze excuses 
aanvaardt. 

Hoogachtend, 

Prof.dr. K.P. Jongeneel 
Decaan 
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Tekst 15 

De volgende tekst komt uit een proefschrift: 

Intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld om zich heen verdienen 
de kwalificatie van intellectueel niet. 'Wereldvreemde intellectuelen' is 
dan ook een contradictio in terminis. 

Tekst 16 

De volgende tekst komt uit een scriptie over ontwikkelingshulp: 

Hoewel ontwikkelingshulp door het leveren van kennis en geld kan 
helpen bij het opbouwen van een goede economische structuur, is het 
onvoldoende om tot blijvende hogere welvaart voor arme landen te lei
den. Blijvende hogere welvaart kunnen arme landen alleen verkrijgen 
door deel te nemen aan de internationale handel. Welvaart vereist 
namelijk in de meeste gevallen dat het land goederen kan importeren, 
omdat de eigen middelen ontoereikend zijn. Een arm land kan die 
noodzakelijke import alleen betalen met deviezen; de enige manier om 
aan die deviezen te komen, is door mee te doen aan de internationale 
handel. 

Tekst 17 

De volgende tekst is een ingezonden brief uit de krant over de IRT (Interregi 
naai Recherche Team)-affaire: 

In NRC Handelsblad van 6 augustus 1996 betoogt Smits dat de 
rechtsstaat door de IRT-affaire niet is geschaad, omdat de machtenschei-
ding is behouden. Een rechtsstaat is afhankelijk van de mentaliteit van 
bestuurders of ambtenaren: of zij zich willen conformeren aan dezelfde 
regels als die welke burgers geacht worden te volgen. In mindere mate is 
de rechtsstaat afhankelijk van een strikte machtenscheiding: dat is slechts 
een weinig beproefd vangnet. De redenering van Smits is dan ook verge
lijkbaar met de stelling 'Het regent niet, want mijn paraplu is niet kapot'. 

Tekst 18 

De volgende tekst komt uit een folder van een beleggingsmaatschappij: 
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Juist Nederlanders zouden de ontwikkelingen op de Effectenbeurs 
moeten volgen. Wij blijken namelijk het spaarzaamste volk van West-Eu
ropa te zijn. Maar liefst tweeëndertig procent van het beleggingskapitaal 
in Europa is afkomstig van Nederland. 

Tekst 19 

De volgende tekst komt uit een scriptie over prijswijzigingen door bedrijven: 

De reactie op een prijswijziging is redelijk voorspelbaar. Verlaagt een 
bedrijf zijn prijs, dan zullen andere bedrijven geneigd zijn direct daarop 
te reageren door ook de prijzen te verlagen. Zij willen immers geen 
omzet aan de initiatiefnemer verliezen. Daarentegen zullen bedrijven op 
een prijsverhoging meestal niet reageren: zij houden dan hun eigen prijs 
op het oude niveau. Ze maken op die manier immers kans om klanten 
over te nemen van een onderneming die een prijsverhoging doorvoert. 

Tekst 20 

De volgende tekst is een brief van een vakgroep aan de administratie van een 
faculteit. De administratie had gevraagd of het vak Financiële Instrumenten III 
wel of niet onder voorbehoud zou worden gegeven in het volgende studiejaar: 

Beste Coen, 

O p verzoek het volgende. Het vak Financiële Instrumenten III wordt 
volgend jaar gegeven. Aangezien een externe docent het vak zal gaan 
doceren, dient er altijd een voorbehoud te worden ingebouwd! 

Groet, 

Sarah Willems 
Secretaris Vakgroep Financiering 
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Scoreformulier en vragen 

Vraag I Ik vind deze tekst makkelijk leesbaar, 

1 2 3 4 

zeer mee oneens enigszins 
mee oneens oneens 

noch eens/ 
noch oneens 

enigszins 
eens 

zeer 
mee eens 

Vraag 2 Ik vind deze tekst aantrekkelijk. 

1 2 3 4 

zeer mee oneens enigszins 
mee oneens oneens 

noch eens/ 
noch oneens 

enigszins 
eens 

zeer 
mee eens 

Vraag 3 Ik vind deze tekst duidelijk. 

1 2 3 4 

zeer mee oneens enigszins 
mee oneens oneens 

noch eens/ 
noch oneens 

enigszins 
eens 

zeer 
mee eens 

Vraag 4 Ik kan de redeneerstappen in deze tekst gemakkelijk volgen. 

1 2 3 4 5 6 

zeer mee oneens enigszins 
mee oneens oneens 

noch eens/ 
noch oneens 

enigszins 
eens 

zeer 
mee eens 

Vraag 5 Ik begrijp de woorden en uitdrukkingen in deze tekst. 

1 2 3 4 5 
zeer mee oneens enigszins noch eens/ enigszins 

mee oneens oneens noch oneens eens 

6 7 
mee eens zeer 

Vraag 6 Ik begrijp de verbanden in deze tekst. 

1 2 3 4 

zeer mee oneens enigszins 
mee oneens oneens 

noch eens/ 
noch oneens 

enigszins 
eens 

zeer 
mee eens 

Vraag 7 Ik vind de aangevoerde argumenten in deze tekst overtuigend. 

1 2 3 4 5 6 

zeer mee oneens enigszins 
mee oneens oneens 

noch eens/ 
noch oneens 

enigszins 
eens 

zeer 
mee eens 

Vraag 8 Ik vind deze tekst goed ingedeeld. 

1 2 3 4 

zeer mee oneens enigszins 
mee oneens oneens 

noch eens/ 
noch oneens 

enigszins 
eens 

zeer 
mee eens 
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Instructie 

Dit onderzoek gaat over de begrijpelijkheid en aantrekkelijkheid van geschreven 
teksten. Telkens krijgt u een korte tekst voorgelegd, waarna u wordt geacht 
eerst enkele algemene vragen (1 tot en met 3) en daarna enkele specifieke vragen 
(4 tot en met 7) te beantwoorden over de begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid 
van de tekst. U ontvangt een set teksten en een set antwoordformulieren. 

U wordt verzocht bij iedere vraag uw oordeel te geven op een schaal van 1 
(zeer mee oneens) tot en met 7 (zeer mee eens). 

Probeert u de teksten te lezen en de antwoorden te geven in een vlot tempo. 
Goede of foute antwoorden bestaan niet: het gaat alleen om uw persoonlijk 
oordeel!!! De test wordt ook geheel anoniem afgenomen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Susanne Gerritsen 
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Summary 

One of the understandability problems readers may experience, is that they do 
not understand an argumentative step. For example, a woman from Amsterdam 
once wrote in a local paper: 

I do not intend to take part in the demonstration against racism, because my husband 

is a Hungarian. 

This writer assumes that her readers understand why the fact that her husband 
is a Hungarian is a reason for her not to participate in the demonstration. She 
does not offer any arguments to further support her standpoint; apparently she 
believes that the reason she has offered is sufficient to convince her audience. 
Writers often make proper estimations of what their readers will find 
understandable and what not, but in this case the writer's assumption is 
incorrect: the readers seem to have no way of determining the relation between 
the standpoint and the argument.1 Understandability problems regarding the 
relation between standpoint and argument are the subject of this dissertation. 

The ultimate goal of this dissertation is to formulate recommendations to 
help writers prevent readers of their argumentative text from experiencing 
understandability problems with the step from the argument to the standpoint. 
From an analytical perspective these understandability problems can be 
described by applying the theoretical notion of 'implicit argument'2. The 
implicit argument is a statement expressing the relation between the argument 
and the standpoint. If readers are unable to understand how, according to the 
writer, the argument leads to the standpoint, this means that they are unable 
to fill in the implicit argument in the argumentation. In most cases it is 
perfectly clear what the implicit argument is, like in the following example: 

You'd better put on a coat. It's extremely cold out there. 

Everybody probably understands that in this case the implicit argument is that 
a coat helps you to stay warm when it is cold. But in the case of the Hungarian 
husband the implicit argument is much less clear. When it is difficult to fill in 
the implicit argument in an argumentation, readers are confronted with an 
understandability problem with the implicit argument. 

In theories on logic and argumentation, extensive attention has been given to 
the subject of implicit arguments. However, as yet there is no communis opinio 
with regard to the approach to be used. Therefore, the research in this 
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dissertation begins with a discussion of the theory on implicit arguments. 
Chapter 2 describes the history of the enthymeme (as argumentation with an 

implicit argument is often referred to). I argue that, through time, six different 
main views on the enthymeme have developed. The first one is the sophistic 
view. The sophists seem to have regarded enthymemes as arguments which 
belonged within the context of judicial debates, in situations where the truth 
was unclear and something could be said for both sides. The characteristic of 
the sophistic view is that an enthymeme is an argument based on contraries or 
contradictions. Aristotle has presented a description of the enthymeme in his 
Rhetoric. His perspective was rhetorical: the enthymeme is directed at 
convincing a particular audience and the premises do not contain universal 
truths. This constitutes the aristotelian view on enthymemes. But Aristotle also, 
probably in a later phase, tried to apply formal logic to enthymemes. 

The ancient Roman rhetoricians have adopted elements of the meaning of 
the enthymeme from both the sophists and Aristotle. As a result, definitions 
from that period reflect all the different views. This is the case, for example, in 
Isidor de SevilPs definition. In his description of an enthymeme, de Sevill 
incorporates rhetorical as well as logical elements. At the end of the Roman 
times Boethian's definition was generally adhered to. He regards an enthymeme 
as an argument in which parts have been left unexpressed, either for reasons of 
brievity or because they are assumed to be well-known to the audience. This 
I refer to as the Boethian view. In the Middle Ages the logical view on 
enthymemes became more and more dominant: the enthymeme was mainly 
seen as an incomplete syllogism in which a premise had to be added in order 
to render the argument logically valid. 

New views on the enthymeme weren't expressed until after Toulmin's time, 
in the 1960's. There is a modern rhetorical definition, inspired by, among 
others, the work of Bitzer (1959). In this definition the enthymeme is seen as 
an argument with no specific format, but one that matches the questions and 
objections of the recipients. This definition is in fact rather close to Aristotle's 
view. 

There is also a modern argumentation-theoretical view on enthymemes 
which defines them as arguments in which the speaker, for pragmatic reasons, 
has left certain parts implicit, which at the logical level of analysis means that 
a premise has to be added in order to render the argument valid. 
Chapter 3 discusses the warrant in the Toulmin model (1958). Toulmin's 
contribution to modern argumentation theory is extremely valuable, since he 
was the first who tried to find a clear alternative for the logical view on 
argumentation. One of the major drawbacks of the logical view is that it only 
focusses on logical aspects, while in Toulmin's view pragmatic aspects should 
be foremost in the attention when dealing with everyday argumentation. 
Toulmin's alternative for the traditional missing premise is the so-called 
•warrant. 

If the Toulmin model is used for analysing argumentation, it turns out that 
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the concept of warrant is too problematic to be of much use, because, based on 
Toulmins descriptions, it is often impossible to distinguish the warrant from 
other elements of the model, in particular from the datum and the backing. 
Toulmin based the description of the different elements of his model on the 
situation in a court room, and in that specific situation they indeed hold good, 
but not necessarily so in other situations. As is often observed by Toulmin's 
critics, the major problem of the model is that the pragmatic and logical level 
of analysis are not clearly distinguished but are instead intertwined. 

A group of Dutch researchers have tried to improve the Toulmin model in 
order to make it better applicable for analysing argumentation. They have also 
investigated the conceptual problems with regard to the distinction between 
warrant, datum and backing. They have provided useful examples and 
descriptions of the difficulties met when applying these distinctions in practice, 
but they have not succeeded in truly solving the problems. This, I argue, is due 
to the fact that these problems result from the unclear mix of pragmatic and 
logical elements that is inherent in the Toulmin model. 

Chapter 4 discusses approaches to 'missing premises' by informal logicians. 
Informal logicians have written an impressive number of books and articles on 
the subject of missing premises since the seventies. Their main goal is to 
develop alternative approaches to the logical view on argumentation. Thomas 
(1973) and Scriven (1976) have attempted to offer new insights. Their 
contributions have led to a debate about the criteria for the missing premise. 
For example, Ennis (1982) has argued that the missing premise should be 
regarded as the gap-filler in the argumentation and since then several criteria 
and explanations of gap-filling have been offered. Another topic of discussion 
among informal logicians is how the missing premise differs from other 
elements of an argument that may be implicit, like presuppositions. A hot issue 
is that of deductivism: should all arguments that seem incomplete be rendered 
logically valid by adding a missing premise, or should we instead start from a 
so-called pluralistic argumentation theory? And if we opt for the latter, what 
should such a theory look like and what would be the consequences for missing 
premises? Informal logicians are divided into two camps over this issue, with 
standpoints that are difficult to reconcile. As Govier (1987) has observed, in 
informal logic there are still many unsolved questions with respect to missing 
premises. However, it is also obvious that, in general, a gradual shift is taking 
place towards a pragmatic view on missing premises, e.g. within the context of 
the attention for argumentation schemes, as in Blair (1992) and Freeman (1992). 
Chapter 5 adresses the pragmadialectical approach to implicit arguments as 
developed by Van Eemeren and Grootendorst (1982a, 1982b, 1984, 1992a). This 
approach starts from ideas about communication from e.g. speech-act theory 
and regards implicit arguments mainly as a conversational phenomenon. I 
describe how Van Eemeren and Grootendorst's description of implicit 
arguments has developed over the years. Initially (1984), they based their 
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approach on the Co-operative Principle and conversational maxims of Grice 
(1975), in particular his maxim of relation. Later (1992a), as a result of 
combining Gricean and Searlean insights, they formulated so-called communica
tive rules and described implicit arguments on that basis. Essential to the 
pragmadialectical approach is that both a pragmatic and a logical level are 
discerned. What is left implicit, why this is done and how listeners are able to 
know what has to be filled in, is explained in conversational terms, based on 
the communicative rules. But logic plays a major role, since logical invalidity 
is regarded as a breach of one of the commuicative rules. When supplying an 
implicit argument, the conditions are that it has to render the underlying 
argument valid, and that it has to be in accordance with the commitments of 
the speaker and with the communicative rules in general. 

In my view the pragmadialectical approach is best suited to the goal of this 
dissertation, since it is the only approach available in which the pragmatic level, 
in which I am mainly interested, is both clearly present and clearly defined. 
Furthermore, based on the pragmadialectical argumentation theory, Van 
Eemeren and Grootendorst have developed a procedure for writing argumenta
tive texts (1989a), which can be of use for my purposes. For these reasons, 
when analysing examples of understandability problems with implicit premises 
as in Chapters 6 through 9, I started out from the pragmadialectical view. Each 
of these chapters deals with a different kind of understandability problem with 
the implicit argument. 

When investigating examples of implicit arguments that are not very easy to 
understand, I have found that in some cases the problem is caused by how the 
writer presents the explicit argumentation, that is the argument, the standpoint 
and the link between them, in his text: the understandability problem with the 
implicit argument is due to shortcomings in the presentation of the explicit 
argumentation. Examples of this are analysed and rewritten in Chapter 6. A 
clear case of this kind of problem is that writers sometimes put an incorrect 
argumentative indicator in their text: they actually intend to convey a meaning 
expressed by an argumentative indicator like 'because' (an indicator of an 
argument), but instead - for reasons that are mostly unclear - they write 
'therefore' (an indicator of a standpoint). Since readers are unaware of this 
mistake, an incorrect presentation like this confronts them with an understand
ability problem with regard to the link between standpoint and argument. 
Other kinds of shortcomings in the presentation of the explicit argumentation, 
besides the use of argumentative indicators, turned out to be the unclear or 
incorrect use of words of reference, the unclear or incorrect representation of 
the argumentation structure, and the use of vague or ambiguous phrasmgs of 
the propositions that express the argument and the standpoint. 

Chapter 7 analyses examples in which the understandability problem is the 
result of a lack of certain information. In order to understand an implicit 
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argument it is necessary in any case to have certain contextual information. But 
sometimes writers leave implicit a piece of contextual information that their 
readers do not know and cannot fill in by themselves. The implicit information 
can be general information, by which I mean knowledge of the world, or 
specific information: about the situation, the particular subject or the institution 
at hand. Chapters 7 and 8 contain examples of this. 

In Chapter 7 the relevant information is missing in the argumentation in 
question, while analysis of the text shows that is nevertheless stated at some 
other point in the text. I call this cases in which the necessary information is 
present in the 'co-text'. The writer's mistake is that he neglects to repeat or 
again call to mind the necessary information at the right spot. In the examples 
that are discussed in Chapter 8, the readers can only understand the implicit 
argument if they make use of information from outside the text, from the 
'broader context', while the intended readers are probably unable to do so. This 
may happen if the writer assumes that his readers are familiar with a certain 
piece of information that he leaves implicit while in fact they are not. In cases 
like these it is even more difficult for the readers to find out how the argument 
is related to the standpoint than in the examples discussed in Chapter 7, since 
here they have no way at all of finding out what the relevant information is. 

Chapter 9 discusses examples of a special category of understandability problems 
with implicit arguments. In the examples in this chapter the writer exploits the 
understandability problem in a rhetorical way. This means that it is his consci
ous intention to confront the readers with the understandability problem, in 
order to stimulate, amuse or arouse them. Part of the rhetorical exploitation, 
however, is that in the end the readers should be able to discover the writer's 
intention, for if they experience a permanent understandability problem it is 
impossible for the intended rhetorical effect to arise - all we have then is a 
totally ununderstandable argumentation. If the writer is successfull in his 
rhetorical goal, there is in principle no need to rewrite the text as I did in the 
earlier chapters, to clarify the implicit argument: rewriting would undo the 
intended rhetorical effect. I did rewrite some of the examples in Chapter 9, but 
that is just to show what kind of reconstruction readers have to carry out in 
order to understand the implicit premise. 

Chapter 10 describes my findings in terms of the pragmadialectical procedure 
for writing argumentative texts. In this procedure, all the tasks that a writer has 
to perform are seen as part of one of four so-called transformations. These are: 
addition (adding elements to the text), deletion (deleting elements from the 
text), substitution (substituting elements in the text for others) and permutation 
(rearranging the order of elements in the text). Writing in accordance with the 
pragmadialectical procedure involves as a first step that an analytical overview 
is made of the standpoints and arguments contained in the draft version of the 
text, by carrying out four analytical transformations. Next, a rewritten version 
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is constructed by applying four presentation transformations to the analytical 
overview. This should result in an argumentative text that is both understand
able and acceptable to the reader. 

I argue that, depending on the cause of the understandability problem with 
the implicit premise, only one specific presentation transformation is relevant 
while others are not. If there are shortcomings in the presentation of the 
explicit argumentation (like in the examples presented in Chapter 6), then a 
substitution transformation is necessary. In the ultimate case, this may also 
entail a deletion transformation, e.g. if the analysis shows that the argument is 
a fallacy and if the writer is unable to substitute it with a better argument. If 
there is problem with the amount of explicit information in the text (like in the 
examples in Chapter 7 and 8), some kind of addition transformation is 
necessary. If the information is present in the co-text, the transformation that 
is needed is what I call 'internal addition', since it is a form of copying 
information that is already present in the text. If the information has to be 
derived from the broader context, I use the term 'external addition' to indicate 
the addition transformation that has to be carried out. From my research it has 
become apparant that, contrary to what may be expected beforehand, these 
addition transformations seldomly involve explicitly expressing the implicit 
argument itself in the rewritten version of the text. Rather, in most cases it is 
appropriate to insert some other relevant piece of information, in the form of 
a coordinatively or subordinatively compound argumentation, in order to 
enable the readers to find out what the implicit argument is. 

I have translated these insights into a procedure that writers can use to check 
whether their implicit arguments are sufficiently clear to the intended readers. 
The procedure consists of three successive steps: 
1. making the implicit argument explicit; 
2. determining the kind of information that was left implicit, and determining 

whether the intended readers can be expected to be familiar with this 
information: 

3. checking whether the presentation of the explicit argumentation might pose 
problems like the ones discussed in Chapter 6. 

To illustrate how this procedure can be used in practice and how it fits within 
the overall process of rewriting an argumentative text, I have analysed and 
rewritten the implicit arguments in a complete argumentative text, as opposed 
to the fragments that I analysed and rewrote in Chapters 6 through 9. 

Finally, Chapter 11 presents a report of the results of an empirical research 
which I have carried out within the framework of this thesis to find out 
whether ordinary language users actually experience understandability problems 
with the examples that I have analysed and whether they do not have these 
problems with the rewritten versions of the examples. The empirical research 
was modest in its design and limited with respect to its goals; it was only aimed 
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at getting a first indication of the judgements of some ordinary language users 
about the examples given. The main question was: 'Are the subjects more 
positive in their judgement about the rewritten versions than they are about the 
orginal texts?'. This was tested by means of a simple pencil-and-paper test, 
carried out by 23 subjects who belonged to the intended audiences of the texts. 
Their task was to read a text, either in the original or in the rewritten version, 
and then to answer eight questions about the attractiveness of the text, the 
clarity of the text, the convinciveness of the arguments, and the ease with 
which they could read the text, could understand the words and expressions, 
could understand the reasoning, and could recognize the relations in the text. 
For methodological reasons, the fact that the test was directed at finding out 
whether the implicit premise was easier to fill in in the rewritten versions was 
entirely masked. 

The results of the empirical research were rather interesting. In quantative 
terms, the subjects found that ten out of the sixteen experimental texts had 
significantly improved. Since I only repaired the texts to clarify the implicit 
premise, these improvements have to be due to my changes. Three texts had 
not improved in the subjects' view, nor had they become worse. Surprisingly, 
the subjects judged that three of the rewritten texts had become worse in 
comparison to the originals. The research showed that these findings are related 
to the subjects' judgements about the original version of the texts. If they 
reported understandability problems with the original version, they were in 
general rather positive about the rewritten version. If they did not have any 
clear problems with the original text, they found that the rewritten version had 
neither improved nor become worse. If they had no understandability problems 
at all with the original text, they judged the rewritten text to have become 
worse. 

Two interesting main conclusions can be drawn from this. One is that the 
necessity of rewriting totally depends on the extent to which the intended 
audience does experience problems. This means that the fact that the analyst has 
a problem with the text is no sufficient reason for a rewrite. Although at first 
sight this makes perfect sense, deciding whether the audience actually has a 
problem is as yet not part of the pragmadialectical procedure for rewriting a 
text. This, of course, also makes other questions relevant, like how a person 
analysing a text can find out what a particular audience will and will not find 
problematic. A second conclusion from the empirical research is that, 
apparently, rewriting a text may have as a result that the intended audience 
judges the text to have deteriorated: rewriting is not always the sensible thing 
to do. The question is how this can be, since the rewriting was in all cases 
directed at improving the understandability of the text. My tentative explanati
on is that when readers find a text over-explicit this can lead to negative 
judgements about the understandability of the text. I refer to Grice (1975), who 
says that over-explicitness can give rise to suspicion and confusion, since it may 
cause the reader to wonder why he is offered information that he already has. 
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However, to say anything definite about the outcomes of the empirical research 
it would be necessary to repeat it on a much larger scale, and in different 
designs. The empirical research I did was very modest, with only a limited 
number of participants, whom I merely asked about their intuitive judgements. 

Notes 

1. When using the term 'argument' I do not refer to an entire argument in the 
traditional, logical sense, consisting of a conclusion and one or more premises. 
Instead, I refer to the reason offered in support of the standpoint, more or less 
comparable to what is traditionally called 'the premise of an argument'. 

2. The implicit argument is traditionally also referred to as the 'missing', 
'hidden', 'suppressed' or 'implicit' premise of an argument. 
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standpunt aangeeft, leidt vaak tot begrijpelijkheidsproblemen. In 'Het verband ontgaat 

me' staat dit probleem centraal. Naast een bespreking van de theorie over het verzwe

gen argument (van Aristoteles tot Toulmin), analyseert Susanne Gerritsen een groot 

aantal concrete voorbeelden van begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen argumen

ten. Ze geeft aan hoe deze problemen kunnen worden opgelost door teksten te her
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