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5

De pragmadialectische benadering van
verzwegen argumenten

5.1

Verzwegen argumenten in de pragmadialectiek

In de pragmadialectische argumentatietheorie staat het concept 'kritische
discussie' (een discussie die erop is gericht een verschil van mening op redelijke
wijze op te lossen) centraal (Van Eemeren en Grootendorst 1984: 18; 1987b,
1992a: 34). De pragmadialectische theorie omvat een ideaalmodel en regels
waarmee argumentatie als kritische discussie kan worden geanalyseerd en
beoordeeld (1984, 1988, 1992a). Het expliciteren van verzwegen argumenten is
onderdeel van de analyse.
In de pragmadialectiek worden verzwegen argumenten gezien als een
gewoon, alledaags taalgebruiksverschijnsel en het pragmadialectische concept van
verzwegen argumenten is gebaseerd op regels voor communicatie en alledaags
taalgebruik. Van Eemeren en Grootendorst hebben verzwegen argumenten, in
ieder geval letterlijk genomen in de loop van de tijd enigszins anders beschreven: aanvankelijk (1984) brengen zij verzwegen argumenten in verband met
regels voor de relevantie van taaluitingen en de stelregels van Grice, later (1992a)
beschrijven zij verzwegen argumenten vooral in verband met regels voor zinvol
taalgebruik op basis van inzichten uit de taalhandelingstheorie. In dit hoofdstuk
wordt nagegaan of er sprake is van verschillende beschrijvingen en zo ja, hoe
het verschil kan worden verklaard. Daarnaast bespreek ik de vraag of de
pragmadialectische methode voor verzwegen argumenten deductivistisch is, zoals
wel wordt beweerd. Ten slotte ga ik in op een aantal analyseproblemen
besproken dat zich kan voordoen bij toepassing van de pragmadialectische
methode voor verzwegen argumenten in de praktijk.

5.2

Het verband tussen relevantie en logische geldigheid

Van Eemeren en Grootendorst (1984: 132-6) betogen dat verzwegen argumenten
kunnen worden beschreven met behulp van Grices Samenwerkingsbeginsel, de
conversationele stelregels en zijn concept van conversationele implicatuur: 110
verzwegen argumenten zijn een specifiek geval van conversationele implicaturen.
Zij illustreren dit met behulp van een voorbeeld van Grice (Van Eemeren en
Grootendorst 1984: 132): ,u
(1) John is English, therefore he is brave
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Deze redenering kan in complete vorm als volgt worden weergegeven:
(2) John is English
(3) All Englishmen are brave
therefore
(4) John is brave

Uitspraak (3) is de conversationele implicatuur in (1).
Van Eemeren en Grootendorst verklaren als volgt hoe de luisteraar in staat
is de conversationele implicatuur (3) af te leiden. In de expliciet naar voren
gebrachte argumentatie is de onderliggende redenering logisch ongeldig en
daarom ondeugdelijk, stellen zij (1984: 133). Als de redenering ongeldig is, heeft
de spreker Grices stelregel van relatie geschonden, want (2) houdt strikt
genomen geen verband met (4). De luisteraar heeft echter geen reden te
veronderstellen dat de spreker zich onttrekt aan het Samenwerkingsbeginsel en
zal daarom de ogenschijnlijke schending van de stelregel van relatie proberen op
te heffen door de redenering alsnog geldig te maken, stellen Van Eemeren en
Grootendorst. Uitspraak (3) maakt de redenering geldig en heft de schending
van de stelregel van relatie op. Als de luisteraar bovendien geen aanwijzingen
heeft dat de spreker (3) niet heeft bedoeld, dan is (3) de conversationele
implicatuur en daarmee ook het verzwegen argument in (1) (1984: 133). m
D o o r Griceaanse inzichten op deze manier te combineren met het traditionele
criterium van logische geldigheid, is volgens Van Eemeren en Grootendorst preciezer dan m andere benaderingen verklaard wat verzwegen argumenten zijn en
hoe zij door luisteraars worden geformuleerd (1981a, 1981b, 1982a, 1982b, 1984:
137), omdat de verklaring een pragmatische basis heeft.
Van Eemeren en Grootendorst leggen in deze beschrijving van verzwegen
argumenten een verband tussen logische geldigheid en relevantie: in argumentatie met een verzwegen argument is het expliciete argument niet relevant voor
het standpunt omdat de onderliggende redenering ongeldig is. De irrelevantie
kan worden opgeheven door de redenering logisch geldig te maken. Zij stellen
dus dat logische geldigheid een voorwaarde is voor relevantie (voor het voldaan
zijn aan de stelregel van relatie):
(...) an unexpressed premiss must at the very least have the quality of being able
to make the speaker's argument valid if added to it as a premiss (otherwise the
maxim of relation is not observed). (Van Eemeren en Grootendorst 1984: 137)
(...) (the speaker) can be held to a statement that (...) makes his argument (valid),
so that it accords with the maxim of relation (...). (Van Eemeren en Grootendorst
1984: 140)
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Deze beschrijving is echter problematisch, omdat logische geldigheid niet
voldoende is om in inhoudelijke zin relevantie te garanderen, in ieder geval niet
als wordt uitgegaan van de traditionele opvatting van formele geldigheid. Bij
formele geldigheid worden immers geen eisen gesteld aan de inhoud van de
premissen. Van Eemeren en Grootendorst (1992b) brengen dit bezwaar ook zelf
naar voren in een kritiek op Govier (1987). Zij stelt volgens hen relevantie en
deductieve geldigheid aan elkaar gelijk, terwijl er eenvoudig voorbeelden kunnen
worden gegeven van redeneringen die formeel, deductief geldig zijn, terwijl er
toch geen sprake is van relevantie.113 Het verband tussen logische geldigheid
en relevantie is in verschillende opzichten niet duidelijk, zeggen Van Eemeren
en Grootendorst:
Is the relevance of the premises to the conclusion in a valid argument always
guaranteed? O r is it also possible for the argument to be valid even though the
premises are not relevant to the conclusion? D o relevant premises perhaps
guarantee that the argument is valid? O r is it also possible for the premises to be
relevant while the argument is invalid? (Van Eemeren en Grootendorst 1992b: 147)

Deze kritische vragen zijn echter net zo goed van toepassing op Van Eemeren
en Grootendorsts (1984) eigen benadering van verzwegen argumenten. Dat
luisteraars redeneringen aanvullen met een verzwegen argument kan niet
bevredigend worden verklaard op basis van Grices stelregel van relatie.
Van Eemeren en Grootendorst (1992a) beschrijven verzwegen argumenten later
in verband met het vereiste dat taaluitingen zinvol moeten zijn (dit wordt hier
verder de 'geïntegreerde aanpak van verzwegen argumenten' genoemd). In Van
Eemeren en Grootendorst (1987b) wordt een integratie gepresenteerd van
Griceaanse stelregels en Searleaanse taalhandelingsvoorwaarden. Zij geven onder
meereen herformulering van Grices Samenwerkingsbeginsel: het Communicatiebeginsel (1989b: 371). Het beginsel houdt in dat taalgebruikers duidelijk, eerlijk,
efficiënt en ter zake moeten zijn en er vloeien de volgende vijf communicatieve
spelregels uit voort (1989b: 371):
1. Voer geen onbegrijpelijke taalhandelingen uit.
2. Voer geen onoprechte taalhandelingen uit.
3. Voer geen overbodige taalhandelingen uit.
4. Voer geen zinloze taalhandelingen uit.
5. Voer geen nieuwe taalhandelingen uit die geen passend vervolg of passende
reactie vormen op voorafgaande taalhandelingen. 114

Het voordeel van de integratie van Griceaanse stelregels met Searleaanse taalhandelingsvoorwaarden is volgens Van Eemeren en Grootendorst onder meer
dat de communicatieve spelregels specifieker zijn dan de Griceaanse stelregels,
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omdat de spelregels zun gekoppeld aan de Searleaanse voorwaarden voor
taalhandelingen. De communicatieve spelregels zijn ook algemener: de
Griceaanse stelregels zijn alleen van toepassing op beweringen, maar de communicatieve spelregels zijn van toepassing op alle soorten taalhandelingen (1989b:
373). De communicatieve spelregels worden in de pragmadialectiek gebruikt bij
de reconstructie van argumentatief taalgebruik, bijvoorbeeld bij de interpretatie
van indirecte taalhandelingen (1992a:52-9).
Van Eemeren en Grootendorst (1992a: 61) zien verzwegen argumenten als
een speciaal geval van indirecte taalhandelingen (1992a: 61). Wanneer een argument verzwegen is, betekent dit volgens hen in eerste instantie dat een van de
communicatieve spelregels is geschonden, namelijk de vierde spelregel: 'Voer
geen zinloze taalhandelingen uit' (1992a: 62). ll3 De argumentatie is zinloos,
omdat de onderliggende redenering ongeldig is,116 en de argumentatie is
daarmee geen goede poging de luisteraar te overtuigen. Maar op grond van de
verantwoordelijkheidsvoorwaarde voor argumentatie, Van Eemeren en Grootendorsts benaming voor Searles oprechtheidsvoorwaarde, 117 mag ervan worden
uitgegaan dat de spreker gelooft dat zijn redenering wel logisch geldig is. O p
grond van de voorbereidende voorwaarde mag verder worden aangenomen dat
de spreker gelooft dat ook de luisteraar aanneemt dat de redenering logisch
geldig is (1992a: 61-2). Daarom zal de luisteraar volgens Van Eemeren en
Grootendorst alsnog proberen de argumentatie zinvol te maken door een
verzwegen argument toe te voegen dat de onderliggende redenering logisch
geldig maakt.
Van Eemeren en Grootendorst (1984) betogen dat de logische ongeldigheid van
argumentatie met een verzwegen argument een relevantieprobleem is. Van
Eemeren en Grootendorst (1992a) stellen dat een ongeldige redenering zinloze
argumentatie oplevert. In hoeverre is hier sprake van een verschil en hoe kan
dit eventuele verschil worden verklaard? Deze vragen kunnen worden
beantwoord met behulp van Van Eemeren en Grootendorsts opvattingen over
relevantie.
Van Eemeren en Grootendorst (1992b) betogen dat Grices stelregel van relatie niet goed bruikbaar is: de stelregel is problematisch, want hij is te algemeen
en te breed.118 De stelregel is tegelijkertijd te beperkt, want relevantieproblemen kunnen zich volgens Van Eemeren en Grootendorst naar aanleiding van
alle Griceaanse stelregels voordoen. Wie bijvoorbeeld de stelregel van kwantiteit
schendt door overbodige dingen te zeggen, doet ook irrelevante uitspraken:
Het begrip relevantie heeft naar onze mening betrekking op alle vier Griceaanse
stelregels (of de equivalenten daarvan in een ander theoretisch kader) en
relevantieproblemen kunnen zich voordoen met betrekking tot alle vier de
stelregels. (Van Eemeren en Grootendorst 1990: 185)
U i t dit citaat k a n w o r d e n afgeleid w e l k v e r b a n d er volgens Van E e m e r e n en
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Grootendorst (1992a) is tussen relevantie en de door hen zelf geformuleerde
communicatieve spelregels. Die spelregels zijn immers 'equivalenten in een
ander theoretisch kader' en ook hier geldt dus dat naar aanleiding van alle
spelregels relevantieproblemen kunnen optreden. Bij verzwegen argumenten
wordt de vierde spelregel geschonden en is de argumentatie zinloos. Of dat een
relevantieprobleem is, geven Van Eemeren en Grootendorst niet expliciet aan,
maar het is aannemelijk dat zij 'zinloosheid' beschouwen als een van de mogelijke vormen van irrelevantie.
Zowel in Van Eemeren en Grootendorst (1983) als in (1992a) worden verzwegen argumenten dus in verband gebracht met relevantie, maar de manier
waarop dat gebeurt, verschilt. In de benadering op basis van Grice werd relevantie zonder meer gelijkgesteld aan logische geldigheid. Deze opvatting van
relevantie is echter te beperkt en te problematisch, zoals Van Eemeren en
Grootendorst later ook zelf betogen. In de geïntegreerde aanpak is het concept
van relevantie breder en tegelijkertijd preciezer: het is nu in principe van
toepassing op alle spelregels en vervolgens kan er een onderscheid worden
gemaakt in soorten (irrelevantie, afhankelijk van de spelregel die in het geding
is.
De geïntegreerde benadering van argumentatie met een verzwegen argument
is dus niet zo zeer anders als wel specifieker dan de benadering op basis van
Grice, omdat in de geïntegreerde aanpak preciezer is aangegeven van welk soort
relevantie bij verzwegen argumenten sprake is en waarom de logische
ongeldigheid van de onderliggende redenering ongedaan moet worden gemaakt.
Uit een schematische weergave van de twee benaderingen komt dit verschil in
precisie goed naar voren:
Benadering op basis van Grice (1984)
1. Het argument is irrelevant voor het standpunt.
want
2. De onderliggende redenering is logisch ongeldig.
Dus moet een verzwegen argument worden toegevoegd, want
3. Dan is de redenering wel logisch geldig,
en dus
4. Is het argument wel relevant voor het standpunt.
Benadering op basis van geïntegreerde aanpak (1992a)
1. Argumentatie met een verzwegen argument is zinloos (en dit is een
relevantieprobleem).
want
2. De argumentatie is geen goede poging te overtuigen.
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want
3. De onderliggende redenering is ongeldig.
Dus moet een verzwegen argument worden toegevoegd, want
4.
en
5.
en
7.
5.2.1

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

argument

Uit de pragmadialectische beschrijving van verzwegen argumenten vloeit als
eerste criterium voor het verzwegen argument voort dat het verzwegen
argument in ieder geval de onderliggende redenering in de argumentatie (in
formele zin) logisch geldig moet maken in het kader van communicatieve
spelregel 4. Van Eemeren en Grootendorst constateren, net als vele anderen, dat
dit criterium niet voldoende is, omdat meerdere kandidaten eraan zullen
voldoen: logische geldigheid is wel een noodzakelijke, maar geen voldoende
voorwaarde. Een verzwegen argument moet niet alleen logisch, maar ook
pragmatisch adequaat zijn, stellen Van Eemeren en Grootendorst (1992a: 63).
De te selecteren kandidaat moet daarom niet alleen in overeenstemming zijn
met communicatieve spelregel 4, maar met alle communicatieve spelregels. Dit
betekent onder meer dat het logisch minimum 'Als (argument), dan (standpunt)'
geen goede kandidaat is: het is geen informatieve uitspraak, maar alleen een
herhaling van de argumentatie, daarmee overbodig en een schending van
spelregel 3. Verder moet het te selecteren verzwegen argument behoren tot de
gebondenheden van de spreker119 en moet het passen in de rest van de tekst
en de context. Al met al betekent het formuleren van het verzwegen argument
volgens Van Eemeren en Grootendorst meestal (predominantly) dat het logisch
minimum op een verantwoorde en passende wijze wordt gegeneraliseerd (1992a:
64).
Voor het formuleren van het verzwegen argument bevelen Van Eemeren en
Grootendorst de volgende werkwijze aan. Eerst wordt de analyse op het
logische niveau uitgevoerd: de argumentatie wordt logisch geldig gemaakt met
behulp van het logisch minimum. Daarmee is de aanvankelijke schending van
spelregel vier opgeheven. Dan wordt de analyse op het pragmatische niveau
uitgevoerd. Dit houdt in dat wordt nagegaan waaraan de spreker gebonden is,
op basis waarvan het pragmatisch optimum wordt geformuleerd: de uitspraak
die de redenering logisch geldig maakt en die ook verder in overeenstemming
is met alle spelregels (1992a: 64). De algemene procedure voor het expliciteren
van verzwegen argumenten is als volgt (Van Eemeren en Grootendorst 1992a:
66-67):
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1. Determine what the argumentation is in which a premise has been left
unexpressed.
2.

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

3.

Determine which added premises could validate the argument underlying the

argumentation.
4. Determine which of these added premises may, in the context at hand, be
considered to be part of the commitments of the speaker.
5. Determine which of the added premises to which the speaker is committed,
is the most informative in the context at hand.

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

5.3

Is de pragmadialectiek deductivistisch?

Op het logische niveau van een pragmadialectische analyse wordt de onderliggende redenering logisch geldig gemaakt. In de praktijk is dit gemakkelijk uit
te voeren: formulering van het logisch minimum volgens propositie- of
predikaatlogische normen volstaat. De belangrijkste kritiek die hiertegen naar
voren is gebracht, is dat de pragmadialectiek op grond van deze werkwijze een
deductivistische theorie zou zijn: iedere incomplete redenering wordt formeel
deductief geldig gemaakt door een verzwegen argument toe te voegen. Dat de
pragmadialectische benadering deductivistisch is, zou desastreus zijn, meent
bijvoorbeeld Woods (zonder overigens erg duidelijk aan te geven waarom dat
zo is):
Of course it won't work. In what has become the classical bugaboo of deductivism, it is notorious that every invalid argument is remediable. (...)
Once the distinction between valid and invalid arguments collapses in the ideal
model, the ideal model ceases to justify our interest in it, except negatively.
(Woods 1990: 158)

Is het waar dat de pragmadialectiek deductivistisch is? En zo ja, heeft dat de
dramatische gevolgen die Woods noemt? 120
5.3.1 De mate van zekerheid
Het eerste bezwaar tegen deductivisme is dat in een deductivistische reconstructie geen recht wordt gedaan aan het gegeven dat argumentaties verschillen in de
mate van zekerheid van de afleiding, omdat alle redeneringen als noodzakelijk
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worden gereconstrueerd. Groarke (1992) gaf aan, zoals besproken is in
hoofdstuk 4, dat dit kan worden ondervangen door een kwantificerende term,
zoals 'waarschijnlijk' of 'soms', in de conclusie op te nemen. O o k in een
pragmadialectische reconstructie bestaat deze mogelijkheid. Of en hoe dit
gebeurt, is afhankelijk van de vraag waaraan de spreker gebonden is.
Het begrip 'de gebondenheden van de spreker' wordt veel gebruikt, maar
heeft in de verschillende opvattingen over verzwegen argumenten niet altijd
dezelfde betekenis, wat tot spraakverwarring leidt. In de pragmadialectiek gaat
het bij de gebondenheden niet om wat de spreker zelf in het hoofd had en het
gaat ook niet om de mening van de analysator over bijvoorbeeld de kracht van
de stap van argument naar standpunt. De pragmadialectiek hanteert het
taalhandelingstheoretische concept van gebondenheid: datgene waar de spreker
op grond van tekst en context aan kan worden gehouden. D o o r een bepaalde
taalhandeling uit te voeren, neemt de spreker bepaalde verplichtingen op zich
en deze vormen zijn gebondenheden. Ze kunnen samenvallen met de bedoelingen van de spreker, maar dat hoeft niet per se zo te zijn.
De gebondenheden worden in een pragmadialectische reconstructie bepaald
op grond van de tekst en de context. Soms bevat de letterlijke tekst kwantificerende termen of formuleringen, of andere tekstuele indicatoren van de mate
van zekerheid. De analysator heeft dan expliciete aanwijzingen voor de mate
van zekerheid waaraan de spreker zich gebonden acht en zulke aanwijzingen
moeten in de analyse worden verwerkt. Daarbij wordt in principe de letterlijke
presentatie van de spreker aangehouden: als de spreker in zijn standpunt de
kwantificeerder 'zeker' gebruikt, dan wordt de analyse gebaseerd op die kwantificeerder, ook als een andere analyse sterkere argumentatie zou opleveren. De
letterlijke presentatie kan bij uitzondering worden aangepast, bijvoorbeeld als
overduidelijk is dat de spreker onbedoeld een vergissing heeft gemaakt en niet
gebonden kan en wil zijn aan hetgeen hij letterlijk heeft gezegd.
In de praktijk ontbreken duidelijke tekstuele aanwijzingen voor de kracht
van de stap van de argumenten naar het standpunt meestal en dan zijn bij de
analyse de context en kennis van de wereld bepalend. De communicatieve
principes schrijven voor dat uit verschillende mogelijke formuleringen van het
verzwegen argument de kandidaat moet worden gekozen die pragmatisch het
meest adequaat is. O p basis van dat uitgangspunt zal een pragmadialectische
analysator in gevallen waarin de kracht van het verband niet expliciet is
aangegeven niet snel een noodzakelijk verband reconstrueren als een minder
sterk verband meer op zijn plaats is. Stel iemand zegt:
(1) Het wordt weer winter. De mensen krijgen straks te kampen met griep en
verkoudheden.
De letterlijke uitspraken bevatten geen kwantificeerders, maar dat wil niet
zeggen dat de volgende uitspraak het verzwegen argument is:
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(2) Altijd als het winter is, krijgen alle mensen te kampen met griep en verkoudheden.

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

Er is op zichzelf niets tegen het idee van een pluralistische of andere nietdeductivistische argumentatietheorie, maar het argument daarvoor kan niet zijn
dat in een benadering zoals in de pragmadialectiek de mate van (on)zekerheid
van de afleiding niet kan worden weergegeven.
5.3.2 Het onderscheid tussen geldige en ongeldige redeneringen
Het tweede bezwaar tegen deductivisme is dat het onderscheid tussen logisch
geldige en logisch ongeldige redeneringen zou verdwijnen, een argument dat
naast Govier (1987) en Berg (1992) ook Woods (1990) naar voren brengt. Is deze
kritiek van toepassing op de pragmadialectische benadering van verzwegen
argumenten? Mijns inziens is dat niet het geval.
In de praktijk wordt argumentatie meestal naar voren gebracht in de
enkelvoudige vorm: één argument p ter ondersteuning van een standpunt q. In
een (onderdeel van de) pragmadialectische analyse wordt de redenering formeellogisch geldig gemaakt door minimaal het logisch minimum toe te voegen, dus:
Als p, dan q
De kritiek van Woods en anderen houdt in dat dit theoretisch onjuist is, omdat
de spreker in hun optiek even goed aan een ander verzwegen argument
gebonden kan zijn dat de redenering niet geldig maakt, bijvoorbeeld: 122
Als q, dan p
Omdat een deductivistische analyse deze mogelijkheid categorisch zou uitsluiten,
bestaan logische drogredenen in een deductivistische theorie volgens de critici
niet meer, en kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen logisch geldige
en logisch ongeldige redeneringen.
In de pragmadialectiek wordt echter wel degelijk een onderscheid gemaakt
tussen formeel-logisch geldige en formeel-logisch ongeldige redeneringen. O m
te beginnen is in de discussieregels de eis vastgelegd dat argumentatie logisch
geldig moet zijn en het komt in de werkelijkheid voor dat taalgebruikers deze
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eis schenden. Om echter aan een spreker een ongeldige redenering toe te
kunnen schrijven, moet de analysator ondubbelzinnige en expliciete aanwijzingen hebben dat de spreker aan een ongeldige redenering is gebonden. Deze
gevallen zijn denkbaar, bijvoorbeeld (Van Eemeren, Grootendorst en Van
Straaten 1996: 94):

\>^ff*\

' SNE MEME6R. W\N HEÖ?W/1A<0e>J

' WT7EI HIJ NIET. Hl| ZOO
V u i ö E W f ^ n M NOlTEEAjS HELLEN!

' O 7 W/TT MOtST-16 .
WATHtT SGUlNOK^K. ?

• MN i r HET VERDOMD BEM/UGKl|K
Hl/W TijD MOPIO !"
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Vaders laatste uitspraak moet als volgt worden opgevat: 'Als iets belangrijk is,
dan heeft het zijn tijd nodig'. Zijn redenering kan worden gereconstrueerd als:
Als iets belangrijks is, dan heeft het zijn tijd nodig
Als p, dan q
Dit telefoontje heeft zijn tijd nodig

Dit telefoontje is belangrijk

P
Omdat vader de ongeldige redenering expliciet naar voren brengt, is het
verantwoord aan hem de logische drogreden van de bevestiging van de consequens toe te schrijven. Een ander voorbeeld:
Propedeusestudenten weten nog weinig van het vak, dus je zult wel een propedeusestudent zijn.

Formeel-logisch gereconstrueerd, luidt de redenering (q is het verzwegen
argument):
Als je propedeusestudent bent, dan weet je nog weinig van het vak
Als p, dan q
Jij weet nog weinig van het vak
<?
Je zult wel een propedeusestudent zijn
P

Ook hier geldt dat de spreker in de letterlijke uitingen een ongeldige redenering
naar voren heeft gebracht en daaraan dan ook gebonden is.
Als echter duidelijke aanwijzingen voor ongeldigheid ontbreken, zal de
redenering in een pragmadialectische analyse worden gereconstrueerd als logisch
geldig, omdat dit op basis van communicatieve principes meer voor de hand
Niet-deductivisten hebben gelijk dat de redenering in principe ook logisch
ongeldig zou kunnen zijn, maar dit kan niet gelden als een principieel bezwaar
tegen de pragmadialectische benadering van verzwegen argumenten. Bij gebrek
aan bewijs voor het tegendeel is de aanname van logische geldigheid op
pragmatische gronden het best verdedigbaar.
Niet-deductivisten als Woods doen het soms voorkomen alsof in deductivisti-
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sehe theorieën de tekortkomingen van redeneringen helemaal niet aan het licht
komen omdat alle redeneringen altijd logisch geldig worden gemaakt. Als dat
inderdaad zo was, zouden deductivistische theorieën onbruikbaar zijn bij het
analyseren en beoordelen van alledaagse argumentatie. Maar hiervoor werd al
betoogd dat in de pragmadialectische methode niet alle redeneringen altijd geldig
worden gemaakt: wat expliciet en aantoonbaar ongeldig is, wordt ook als
zodanig geanalyseerd. Belangrijker is dat in de pragmadialectische benadering de
analyse niet is afgerond na het logische niveau. Er volgt nog de analyse en
beoordeling op het pragmatische niveau en daar staat de inhoud van de
argumenten centraal. Er wordt nagegaan of alle discussieregels in acht zijn
genomen en of de kritische vragen bevredigend kunnen worden beantwoord,
ook met betrekking tot het expliciet gemaakte verzwegen argument. Is dat niet
het geval, dan is er sprake van een drogreden. O p die wijze worden alle
relevante aspecten van de argumentatie tegen het licht gehouden, ook dat van
de logische geldigheid. Het is dan ook onjuist te stellen dat tekortkomingen van
argumentatie in deductivistische theorieën niet naar voren zouden komen.
Niet-deductivisten als Woods en anderen zijn, ondanks hun bezwaren tegen
formele logica, toch sterk gericht op het logische niveau van de analyse en de
beoordeling. In feite onderscheiden zij als het om deductieve redeneringen gaat
geen pragmatisch niveau: een oordeel over de kwaliteit van de argumentatie
moet wat hen betreft een oordeel over de logische geldigheid zijn. Maar in de
pragmadialectiek ligt het accent van analyse en beoordeling juist bij het
pragmatische niveau: het oordeel van de analysator heeft met name betrekking
op de aanvaardbaarheid van de inhoud van argumenten en standpunten. Het
drogredenconcept in de pragmadialectiek is breder: het omvat naast logische
redeneerfouten ook allerlei andere fouten, namelijk alle schendingen van de
pragmadialectische discussieregels.
Is het vereiste van logische geldigheid in de pragmadialectiek dan triviaal, omdat
het alleen een pro-forma-onderdeei
is van de procedure voor verzwegen
argumenten? O o k dit is een argument dat niet-deductivisten naar voren brengen.
Het is waar dat logica geen groot onderdeel vormt van de pragmadialectische
theorie, de toepassingen binnen de theorie zijn relatief weinig complex en de
nadruk ligt op pragmatische aspecten. Maar de logica is in de pragmadialectiek
wel cruciaal. Uit het feit dat argumentaties in de pragmadialectiek kunnen
worden verworpen op de grond dat ze logisch ongeldig zijn, blijkt al dat
logische geldigheid in de pragmadialectiek in ieder geval geen triviale eis is.
In de pragmadialectiek wordt logische geldigheid gezien als een van de eisen
van argumentatie die taalgebruikers in de werkelijkheid hanteren. Van Eemeren
en Grootendorst koppelen het vereiste van logische geldigheid immers aan de
communicatieve spelregels: wie handelt in overeenstemming met die spelregels,
redeneert logisch geldig, wil dat zeggen. De pragmadialectiek behelst daarmee
de (empirische) claim dat gewone taalgebruikers een of ander concept van
logische geldigheid hanteren. Waarschijnlijk is het niet volkomen identiek aan
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het concept van de propositie- en predikaatlogica; het is onbekend wat logica
in alledaags taalgebruik precies inhoudt. 123 Voor dit moment voldoen de systemen van de formele logica daarom voor wat Van Eemeren en Grootendorst
betreft:
Although some commitment to a clear criterion of validity is here required, this
does not necessarily imply a dogmatic commitment to deductivism. At this
juncture, we do not want to take a specific and definitive stance on the question
exactly what kind of logical criterion is to be preferred. Just for the sake of
simplicity, we shall restrict ourselves (...) to making use of the well-known and
ready-made instruments of prepositional logic and first-order predicate logic. (Van
Eemeren en Grootendorst 1992a: 60)

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

argumenten

Niet-deductivisten brengen als laatste bezwaar naar voren dat het binnen een
deductivistische benadering lastig is een procedure te ontwikkelen om passende
verzwegen argumenten te expliciteren. Groarke (1992) gaf al aan dat nietdeductivisten het in dit opzicht nog lastiger hebben, want zij moeten analyseen beoordelingscriteria ontwikkelen voor alle typen redeneringen, zowel
deductieve als niet-deductieve. Het probleem is ook niet zo zeer een procedure
te bedenken, dat is juist in een deductivistische aanpak nog relatief eenvoudig:
het probleem is dat het in de praktijk vaak lastig te bepalen is aan welke
verzwegen uitspraak iemand kan worden gehouden. Maar dit is een gevolg van
het feit dat het bij verzwegen argumenten gaat om de reconstructie van uitspraken die de spreker niet expliciet heeft gedaan; er is geen procedure die de
intrinsieke moeilijkheid van het reconstrueren van impliciete uitspraken kan
wegnemen.
Dat er in alledaags taalgebruik veel impliciet blijft, betekent dat reconstructie
vaak noodzakelijk is. Govier (1987) stelt zich wel erg terughoudend op als het
gaat om reconstructie en meent dat de deductivist er veel te gemakkelijk mee
omgaat. Zij wekt (ten onrechte) de indruk dat de deductivist als enige motief
voor reconstructie heeft dat hij wil verdoezelen dat deductivisme problematisch
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Most contemporary deductivists wil not pay such a high price for their theory,
and prefer instead to borrow in the currency of reconstruction. Recognizing that
most natural arguments are not deductive as stated, they regard such arguments
as incomplete. (...) To avoid the conclusion that they are all equally and absolutely
'irrational', they are regarded as enthymematic. (Govier 1987: 25)

O o k Woods geeft blijk van enig onbegrip over de mate van welwillendheid die
in een pragmadialectische reconstructie is vereist. O o k hi] lrjkt te menen dat die
welwillendheid ten doel heeft het ideaalmodel (en vooral de eis van deductieve
geldigheid) te bevestigen:
Because the ideal model is governed by strong charity presumptions, it must be
supposed that in the model participants comply with these rules, not breach them.
Accordingly, the apparently offensive argument needs to be reconstructed into
regulatory compliance. It needs to be made out to be valid. (Woods 1990: 160)

Maar de pragmadialectische 'welwillendheid' in de reconstructie is een gevolg
van de communicatieve spelregels, niet van andere overwegingen, laat staan van
een behoefte om op een circulaire manier deductivistische opvattingen te
bevestigen. Reconstructie is een normaal en noodzakelijk onderdeel van de
analyse van taalgebruik. Govier en Woods maken geen gebruik van pragmatische inzichten uit bijvoorbeeld de gespreksanalyse en de taalhandelingstheorie
en wijzen reconstructie categorisch af. Maar als niet-deductivisten alledaagse
argumentatie willen analyseren en beoordelen, kunnen ook zij niet zonder
reconstructie, tenzij zij zouden willen beweren dat taalgebruik nooit impliciet
is en er nooit iets hoeft te worden geëxpliciteerd.
Omdat verzwegen premissen impliciet en sterk contextgebonden zijn, kan
een procedure voor verzwegen argumenten op zijn best een systematische,
theoretisch goed verantwoorde en eenduidige aanpak bieden die bij het
expliciteren van verzwegen argumenten moet worden gevolgd. De uiteindelijke
selectie van de juiste kandidaat zal de analysator altijd zelf moeten uitvoeren,
waarbij het van groot belang is dat hij een goede verantwoording kan geven.
Omdat de tekst en de context bij de formulering en selectie van de juiste
kandidaat bepalend zijn, moet een theorie over verzwegen argumenten inzicht
bieden in de pragmatische factoren die bij argumentatie een rol spelen, zonder
dat het logische niveau wordt genegeerd. Mijns inziens voldoet alleen de
pragmadialectische benadering van verzwegen argumenten aan deze voorwaarden, omdat in alle andere benaderingen het pragmatische niveau niet wordt
onderscheiden, dan wel wordt verwaarloosd of alleen ad hoc een rol speelt.124
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5.4

Analyseproblemen
praktijk

met verzwegen argumenten in de

De pragmadialectische procedure voor verzwegen argumenten voldoet in grote
lijnen. Toch kan een analysator in de praktijk bepaalde analyseproblemen
tegenkomen die het gevolg zijn van conceptuele onduidelijkheden. Deze hebben
te maken met de vraag of het logisch minimum altijd moet worden gegeneraliseerd en met de onderscheidingsproblemen tussen het verzwegen argument en
andere verzwegen onderdelen van argumentatie.
5.4.1 Een specificatie van het logisch

minimum

Als aanwijzing geven Van Eemeren en Grootendorst (en vele anderen) dat het
formuleren van het verzwegen argument in het algemeen neerkomt op het
generaliseren van het logisch minimum. Zij wijzen er wel op dat in sommige
gevallen geen generalisatie, maar eerder een specificering van het logisch
minimum nodig is. Wie voorbeelden van verzwegen argumenten uit de praktijk
bekijkt, ontdekt al gauw dat het in alledaagse argumentatie erg veel voorkomt
dat geen algemeen, maar een bijzonder verband moet worden geëxpliciteerd, iets
waar De Vrijer (1985) ook op wijst. Een generalisatie van het logisch minimum
biedt dan geen enkel soelaas en is meestal ook niet mogelijk. O m een voorbeeld
te geven:
Voorbeeld 1
Barend kwam niet, want Josien was er ook.
Het kan zijn dat op basis van de context de meest passende kandidaat voor het
verzwegen argument is:
Verzwegen argument in voorbeeld 1
Barend moest thuis op de baby van hem en Josien passen.
Deze uitspraak verklaart waarom het standpunt uit het argument volgt. Voor
wie de situatie van Barend en Josien kent, kan het verzwegen argument ook
zonder problemen impliciet blijven: de uitspraak kan dan eenvoudig uit de
expliciete argumentatie worden afgeleid. Maar dit verzwegen argument is geen
generalisatie van het logisch minimum 'Als Josien er ook was, dan kwam
Barend niet'. O m hier tot de juiste formulering van het verzwegen argument te
komen, moet de analysator juist over heel specifieke informatie beschikken. Een
analysator moet dus niet per definitie op zoek gaan naar generalisaties, omdat
dit niet altijd leidt tot de juiste aanvulling van de argumentatie. Het is wel
correct te stellen dat in alle gevallen een specificatie van het logisch minimum
nodig is. Dit houdt in dat de analysator expliciteert van welk algemeen of juist
bijzonder verband er tussen het standpunt en het argument sprake is.
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Natuurlijk is het zo dat in een onbepaalde context vaak niet de informatie
voorhanden is die nodig is om een bijzonder verzwegen argument te kunnen
expliciteren; misschien kan in die contexten in algemene zin beter van een
generalisatie van het logisch minimum worden uitgegaan. Van Eemeren en
Grootendorst leggen veel nadruk op de onbepaalde contexten, bijvoorbeeld
door de strategie van de minimale completering te formuleren. Deze nadruk is
echter enigszins vreemd, omdat contexten in de praktijk zelden onbepaald zijn.
Daarbij komt ook dat verzwegen argumenten geheel contextafhankelijk zijn:
een verzwegen argument zonder context bestaat niet. O m bijvoorbeeld het
verzwegen argument te kunnen aanvullen in de enkelvoudige, geïsoleerde argumentaties die vaak in leerboeken staan, moet je er op zijn minst een context bij
bedenken.
In de meeste gevallen kent een analysator de context in meer of mindere
mate, maar het kan erg lastig zijn te bepalen hoe de kennis van de context in
de analyse moet worden gebruikt. Vanuit het pragmadialectisch perspectief ligt
het dan ook voor de hand de aandacht - meer dan tot nu toe - te richten op
de te volgen werkwijze in een welbepaalde context, dan op die in een
onbepaalde context. Dit kan worden gerealiseerd door langere teksten te
analyseren en te laten zien hoe verschillende soorten informatie in de analyse
een plaats krijgen.
5.4.2

Het verzwegen argument en andere verzwegen

uitspraken

In de praktijk van het analyseren komt het vaak voor dat het passend lijkt meer
verzwegen uitspraken dan alleen één verzwegen argument expliciet te maken.
In de pragmadialectische benadering is nog niet grondig uitgewerkt welke
andere uitspraken dat kunnen zijn, in welke gevallen ze expliciet moeten
worden gemaakt en hoe daarbij te werk moet worden gegaan. Een eenvoudig
voorbeeld (uit een geschreven betoog) kan de analyseproblemen die kunnen
ontstaan, illustreren:
Voorbeeld 2
O m d a t optie B te duur is, blijft alleen optie A over.
Logisch minimum
Als optie B te duur is, dan blijft alleen optie A over.
Veel taalgebruikers zullen het idee hebben dat ook één of meer van de onderstaande verzwegen uitspraken een rol spelen in de argumentatie:
Mogelijke verzwegen uitspraken
(1) Optie A is niet te duur.
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(2) Opties A en B zijn de enige opties die worden overwogen.
(3) We moeten voor optie A kiezen.
(4) Bij de afweging tussen opties wordt gekozen voor de optie die het
goedkoopst is.
(5) Het budget is beperkt.
Het kan moeilijk zijn te bepalen of het nodig is één of meer van deze
uitspraken in een reconstructie op te nemen. Van Eemeren en Grootendorst
wijzen ook op dit soort problematische gevallen (1992a: 146-148), maar zij geven
verder niet veel aanwijzingen.
Bij de beslissing wat er wordt geëxpliciteerd, moet doorslaggevend zijn welke
argumentatieve functie de te expliciteren uitspraak in het betoog vervult en of
de schrijver aan de uitspraak gebonden is. De argumentatieve functie van de
verschillende verzwegen onderdelen kan worden verduidelijkt als de analysator
naar aanleiding van de argumentatie informatieve vragen formuleert waarop de
verzwegen uitspraken een reactie zouden kunnen zijn:125
Bijbehorende informatieve vragen
(1')

Maar is optie A niet ook erg duur/even duur als/duurder dan optie
B?

(2')

Maar zijn er geen andere opties die we kunnen overwegen afgezien
van A en B?

(3')

Maar voor welke optie moeten we nu uiteindelijk kiezen?

(4')

Maar zijn bij de afweging tussen optie A en B alleen de hoogte van
de kosten doorslaggevend?

(5')

Maar waarom zijn bij de afweging de kosten doorslaggevend?

Het is ook zinvol na te gaan van welk argumentatieschema gebruik is gemaakt
en de argumentatie in termen van dat argumentatieschema weer te geven.126
Daaruit kan namelijk worden afgeleid welke uitspraken behoren tot de directe
verdediging van het standpunt, waarmee het eenvoudiger is te bepalen welke
uitspraken wel en niet in de reconstructie van het betoog moeten worden
opgenomen. De causale argumentatie in dit voorbeeld moet eerst worden
gereconstrueerd, omdat het standpunt en het argument niet zomaar passen in
het standaardschema van causale argumentatieschema. De vorm van de expliciete
argumentatie is:
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Standpunt:
Argument:

Voor A geldt X (blijft over), want
Voor B geldt Z (te duur)

Maar het standaardschema voor causale argumentatie is (Van Eemeren,
Grootendorst en Snoeck Henkemans 1995: 90):
Standpunt:
Argument:
verzwegen argument:

Voor X geldt Y, want
Voor X geldt Z, en
Z leidt tot Y

De causale argumentatie in het voorbeeld berust op een vergelijking van A met
B. O m het argumentatieschema volledig te maken, is een reconstructie nodig
waarin die vergelijking expliciet wordt gemaakt (de toegevoegde uitspraken
staan tussen haakjes en zijn gemarkeerd met een sterretje):
1
(2*)

Voor A geldt X (blijft over), want
Voor A geldt niet-Z (niet te duur), en

(3*)
4

Voor B geldt niet-X (blijft niet over), want
Voor B geldt Z (te duur), en

(5*)
(6*)

Niet-Z (niet te duur) leidt tot X (blijft over), en
Z (te duur) leidt tot niet-X (blijft niet over)

Met behulp van de informatieve vragen en het gereconstrueerde argumentatieschema kan nu worden nagegaan welke functie de andere mogelijke verzwegen
uitspraken in het betoog vervullen.
Uitspraak (1), 'Optie A is niet te duur', moet volgens mij worden gereconstrueerd als een verzwegen deel van een nevenschikking. Uitspraak (1) hoort thuis
op het niveau van de argumenten die het standpunt direct ondersteunen. Dat
blijkt uit de relevante informatieve vraag (1') en uit het feit dat (1) overeenkomt
met uitspraak (2*) in de gereconstrueerde weergave van het argumentatieschema.
De schrijver stelt dat optie B te duur is en dat optie A als enige optie overblijft;
dit moet betekenen dat A niet te duur is. De schrijver is aan deze bewering
gebonden. De bewering is impliciet gelaten, omdat de luisteraars hem eenvoudig
uit de expliciete argumentatie kunnen afleiden.
Uitspraak (1) is echter niet bij voorbaat vanzelfsprekend, zoals het geval zou
zijn als (1) fungeert als een presuppositie: als A goedkoper, even duur of
duurder is dan optie B, volgt het standpunt niet uit het argument. Uitspraak (1)
is dus direct van belang voor de ondersteuning van het standpunt en maakt
rechtstreeks deel uit van de verdediging van het standpunt. Dit blijkt ook uit
het feit dat (1) voorkomt in het gereconstrueerde argumentatieschema. Het is
daarom geen presuppositie maar een impliciet gebleven argument, strikt
genomen ook een 'verzwegen argument'. Omdat de argumentatie een afweging
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tussen twee opties, A en B, weergeeft, is de meest passende analyse uitspraak (1)
samen met het expliciete argument op de volgende wijze onder te brengen in
een nevenschikking als (ARG lb):
STP
Alleen optie A blijft over

Î

ARG l a — — — — — — — — (ARG lb)
Optie B is te duur
Optie A is niet te duur

Het komt in de praktijk vaak voor dat sprekers of schrijvers delen van
nevenschikkingen impliciet laten. Het voorbeeld dat is besproken, vormt een
goede illustratie van de argumentaties waarbij dit optreedt. Vaak gaat het over
afwegingen of keuzes: zaken worden tegen elkaar afgezet of met elkaar
vergeleken, waarbij één deel van de afweging of vergelijking impliciet blijft.127
Noch in de pragmadialectiek noch elders worden verzwegen argumenten die
delen van nevenschikkingen zijn als zodanig onderscheiden of beschreven; er is
ook geen term voor beschikbaar. Maar een goede reconstructie van dergelijke
gevallen vereist dat de nevenschikking expliciet en compleet wordt gemaakt
door de verzwegen nevengeschikte argumenten toe te voegen. De analysator
moet deze gevallen dus kennen en herkennen.
Uitspraak (2), 'Opties A en B zijn de enige opties die worden overwogen', lijkt
wel een presuppositie te zijn. De bijbehorende informatieve vraag (2') laat dit
ook zien en bovendien komt uitspraak (2) niet voor in het gereconstrueerde
argumentatieschema. Uitspraak (2) kan voor de discussie relevant zijn, want als
er ook een optie C of D enzovoort is, dan is de argumentatie niet bevredigend,
aangezien dan niet is beantwoord in hoeverre de andere opties een mogelijkheid
zijn. Maar de expliciete argumentatie impliceert dat er geen andere opties dan
A en B aan de orde zijn, en dat dit niet (meer) ter discussie staat. Degene die
vraag (2') op tafel werpt, stelt eigenlijk de uitgangspunten opnieuw ter discussie.
Uitspraak (2) is dus geen direct onderdeel van de verdediging van het
standpunt en is argumentatief niet direct van belang. De uitspraak hoeft daarom
ook niet in het betoog te worden opgenomen.
Als uitspraak (3), 'We moeten voor optie A kiezen', als een verzwegen element
wordt aangemerkt dat moet worden geëxpliciteerd, dan vervult het de functie
van een verzwegen hoofdstandpunt. Uit de expliciete argumentatie vloeit de
keuze voor optie A voort: een andere keuze zou in principe onlogisch zijn. De
argumentatie lijkt ook als hoofddoel te hebben een definitieve keuze te maken
voor één optie; vraag (3') heeft daarop betrekking.
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Maar het staat helemaal niet vast dat (3) een verzwegen hoofdstandpunt is
en daarmee ook niet of het nodig is (3) in een reconstructie op te nemen, (3)
maakt ook geen onderdeel uit van het gereconstrueerde argumentatieschema. Of
(3) moet worden gereconstrueerd, hangt af van de context: als er voldoende
aanwijzingen zijn dat (3) inderdaad het beoogde overtuigingsdoel is en dat de
schrijver aan (3) is gebonden, dan is het nodig (3) expliciet toe te voegen aan de
argumentatie. Als de schrijver bijvoorbeeld in hetzelfde betoog stelt dat iedere
andere keuze dan voor optie A onzin is, dan kan hij op grond daarvan
gebonden worden geacht aan het standpunt 'We moeten kiezen voor optie A'.
Maar het kan ook zijn dat optie A later in het betoog om een andere reden
alsnog afvalt. Dan is het dus niet passend (3) als verzwegen hoofdstandpunt te
reconstrueren: blijkbaar is er uiteindelijk een ander overtuigingsdoel dan (3).
Een theoretisch probleem hierbij is dat er in de praktijk in erg veel gevallen
een mogelijk verzwegen hoofdstandpunt kan worden toegevoegd. Van Eemeren
en Grootendorst gaan in op de mogelijkheid van een verzwegen standpunt; zij
stellen dat de analyseproblematiek vergelijkbaar is met die van verzwegen
argumenten (1992a: 147). Dat is waar, maar de analyseproblemen met verzwegen
standpunten zijn vaak nog wat lastiger, omdat het analyse van de argumentatie
op een hoger tekstueel niveau vereist. De analysator moet immers bepalen wat
het uiteindelijke overtuigingsdoel van het betoog als geheel is. Binnen het pragmadialectisch kader is duidelijk gedefinieerd (en afgebakend) wanneer er sprake
is van een verzwegen argument en hoe het wordt geformuleerd, maar die
duidelijkheid is er niet voor verzwegen standpunten. De analysator heeft op dit
punt nog weinig houvast aan de theorie, hoewel het onderzoek van Houtlosser
(1995) naar de identificatie van standpunten een goede aanzet vormt. 128
In geval van twijfel, zoals in het bovenstaande voorbeeld, kan beter geen
verzwegen standpunt worden geëxpliciteerd. De kans is dan te groot dat de
spreker of schrijver een standpunt krijgt toegeschreven waaraan hij niet kan
worden gehouden. O m verzwegen standpunten te reconstrueren, moet de
analysator duidelijke aanwijzingen hebben dat dit verantwoord is: hij moet
kunnen verantwoorden dat het geëxpliciteerde standpunt het uiteindelijke
overtuigingsdoel van de spreker of schrijver was. Als er inderdaad een
verzwegen standpunt is, dan is het belangrijk dat het standpunt ook daadwerkelijk wordt geëxpliciteerd en bij de beoordeling van de argumentatie wordt
betrokken. Als dat niet gebeurt, wordt immers in feite de verkeerde (want
onvolledige) argumentatie beoordeeld.
Uitspraak (4), 'Bij de afweging tussen opties wordt gekozen voor de optie die
het goedkoopst is', geeft weer op welk principe de afweging tussen optie A en
B berust. Informatieve vraag (4') heeft daarop betrekking en bovendien is de
inhoud van (4) vergelijkbaar met die van uitspraak (5*) en (6*) (als die twee
uitspraken samen worden genomen) in het gereconstrueerde argumentatieschema. Alleen uitspraken die inhoudelijk overeenkomen met het verzwegen
argument in (een reconstructie van) het gebruikte argumentatieschema kunnen
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kandidaat zijn voor het verzwegen argument in de argumentatie. Uitspraak (4)
heeft bovendien de vorm van een beslisregel, het is een criterium. De uitspraak
maakt de redenering tevens logisch geldig (het is een generalisatie van het
logisch minimum) en is informatief. Uitspraak (4) is ook om deze redenen een
goede kandidaat voor het verzwegen argument.
De formulering van (4) moet echter enigszins worden aangepast wil de
uitspraak ook in overeenstemming zijn met de eis dat de spreker eraan moet
kunnen worden gehouden. De spreker is namelijk niet zonder meer gebonden
aan de bewering dat alleen de goedkoopste optie wordt gekozen; uit de
expliciete argumentatie kan alleen met zekerheid worden afgeleid dat niet wordt
gekozen voor opties die 'te duur' zijn, zoals optie B.129 Uitspraak (4) moet dus
iets minder verstrekkend worden geformuleerd. De formulering komt via de
volgende stappen tot stand:
Logisch m i n i m u m
Als optie B te duur is, dan blijft alleen optie A over.
Generalisatie
Als er meer opties zijn waarvan sommige te duur zijn en andere niet, dan
blijven alleen de opties over die niet te duur zijn.
Pragmatisch optimum
Bij de afweging tussen opties worden alleen opties gekozen die niet te duur
zijn.
De herschreven versie van uitspraak (4) is het pragmatisch optimum en daarmee
het verzwegen argument in de argumentatie.
Uitspraak (5), 'Het budget is beperkt', houdt duidelijk verband met uitspraak
(4): (5) is een argumentatieve ondersteuning van (4). Uitspraak (5) kan daarmee
als de ondersteuning van het verzwegen argument worden gezien.130 Of moet
(5) uiteindelijk als het pragmatisch optimum in de argumentatie gelden, in plaats
van uitspraak (4)? Als (5) de ondersteuning is van het verzwegen argument, dan
lijkt de uitspraak erg op wat Toulmin bedoelde met de backing. Dat is immers
de ondersteuning van de warrant. Bovendien, gaf Toulmin aan, heeft de backing
een andere vorm dan de warrant, iets wat ook hier het geval is. Toulmins
voorbeeld van H a r r y op Bermuda komt wat dit betreft overeen met het voorbeeld dat hier wordt geanalyseerd. Is het voor analysedoeleinden dan toch
zinvol een categorie van backing te onderscheiden, zoals Toulmin doet?
Het is niet aannemelijk dat (5) het verzwegen argument is: (5) verklaart niet
direct hoe het standpunt uit het expliciete argument volgt. Dat optie A
overblijft omdat B te duur is, wordt niet verklaard door de beperkte omvang
van het budget (er zou bijvoorbeeld ook een andere reden kunnen zijn). Deze
zaken hebben alleen maar wat met elkaar te maken als uitspraak (4) erbij wordt
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'Het verband ontgaat me'
betrokken. Een andere aanwijzing is dat (5) geen directe tegenhanger heeft in
de gereconstrueerde weergave van het argumentatieschema. Het verdient daarom
de voorkeur (5) niet te zien als het verzwegen argument, maar eerder als de
ondersteuning van het verzwegen argument.
Uitspraak (5) moet uiteraard niet worden gereconstrueerd als er geen
aanwijzingen in de tekst zijn die erop duiden dat de spreker aan (5) gebonden
is. Een analysator die dat wel zou doen, bedenkt dan in feite zelf nadere
ondersteuningen bij de argumenten. Als de gebondenheid aan (5) op de een of
andere wijze wel uit de tekst kan worden opgemaakt (bijvoorbeeld omdat in de
tekst iets wordt opgemerkt over de beperkte omvang van het budget als reden
voor de te maken afweging), dan moet de uitspraak wel expliciet worden
opgenomen in de analyse, in de vorm van een ondersteuning bij het verzwegen
argument. Maar het is niet nodig noch zinvol hiervoor een aparte term als
backing te gebruiken, aangezien deze situatie zich niet onderscheidt van ieder
ander geval waarin een argument weer wordt ondersteund door een ander
argument. 131
Deze analyse resulteert in de volgende reconstructie van de argumentatie in
voorbeeld 2 (de onderdelen tussen haakjes waren in het originele voorbeeld
verzwegen). Deze reconstructie is in overeenstemming met de reconstructie van
het gebruikte argumentatieschema (ARG l b correspondeert met uitspraak (2*)
en l a & l b ' met uitspraak (5*) en (6*) in dat schema):

STP
Alleen optie A blijft over

t

ARG l a
Optie B is te duur

(ARGlb)
Optie A is niet te duur

(la&lb')
Bij de afweging
tussen opties worden
alleen opties gekozen
die niet te duur zijn

