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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-



4 • De informeel-logische benaderingen van verzwegen premissen [59] 

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 
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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. 




