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6 Tekortkomingen in de presentatie van 
de expliciete argumentatie 

6.1 Inleiding 

In de pragmadialectische procedure voor het aanvullen van verzwegen 
argumenten, die is beschreven in hoofdstuk 5, bestaat de eerste stap uit het 
vaststellen van de argumentatie waarin een argument verzwegen is gebleven. 
Het expliciete standpunt en het expliciete argument van de enkelvoudige 
argumentatie moeten dus worden geïdentificeerd. In de theorie over verzwegen 
argumenten wordt bij deze eerste stap meestal niet stilgestaan: hoewel de 
identificatie van de argumentatie natuurlijk allerlei moeilijkheden kan opleveren, 
is dit geen probleem dat specifiek betrekking heeft op verzwegen argumenten. 
Vanuit theoretisch perspectief doen de problemen met verzwegen argumenten 
zich vooral voor bij stap 4 en 5 van de procedure, waar een passend pragmatisch 
optimum moet worden gevonden dat tot de gebondenheden van de spreker 
behoort (stap 4) en dat tegelijkertijd van de kandidaten voor het verzwegen 
argument de meest informatieve uitspraak is (stap 5). 

In de praktijk blijken gewone taalgebruikers wel problemen met verzwegen 
argumenten te ondervinden die te maken hebben met stap 1 van de procedure: 
er gaat soms al iets mis bij de identificatie van de expliciete argumentatie, 
zonder dat de lezers dit kunnen weten. Wie voorbeelden van minder begrijpelij
ke verzwegen argumenten onderzoekt, komt soms tot de conclusie dat het 
begrijpelijkheidsprobleem als oorzaak heeft dat de tekst een ander standpunt, 
een ander argument of een ander verband tussen beide aangeeft dan de schrijver 
eigenlijk naar voren wilde brengen. Het is natuurlijk in een concreet geval niet 
gemakkelijk te achterhalen of de schrijver iets anders bedoelde dan de tekst 
aangeeft. Voor gewone lezers is dat zelden mogelijk, maar de analysator heeft 
iets meer mogelijkheden. Bij sommige van de voorbeelden die hierna worden 
besproken, kon bijvoorbeeld aan de schrijver worden gevraagd wat hi] bedoelde, 
zodat precies kon worden nagegaan in welk opzicht de letterlijke tekst en de 
bedoelingen van de schrijver niet overeenkwamen. In andere gevallen was 
overleg met de schrijver niet mogelijk, maar toonde de analyse aan dat het zeer 
onaannemelijk was dat de schrijver gebonden zou willen zijn aan de argumenta
tie die op grond van de tekst moest worden geïdentificeerd, terwijl zijn 
gebondenheid aan een iets andere argumentatie wel aannemelijk was. 

Als de schrijver iets anders bedoelt dan de tekst vermeldt, weten de lezers 
dat in het algemeen niet. H u n enige houvast is de tekst en zij identificeren op 
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basis daarvan de argumentatie. Zij doen niets fout, want zij identificeren de 
argumentatie waaraan de schrijver op grond van zijn tekst gebonden is. Maar 
strikt genomen wijzen zij de verkeerde, door de schrijver niet-bedoelde, 
argumentatie aan en proberen vervolgens daarin een verzwegen argument aan 
te vullen. Omdat dit neerkomt op het formuleren van een verband tussen twee 
zaken die de schrijver helemaal niet of niet op de gepresenteerde manier met 
elkaar wilde verbinden, is het voorstelbaar dat er begrijpelijkheidsproblemen 
kunnen optreden. De 'schuld' daarvan ligt niet bij de lezers, maar bij de 
schrijver: hij heeft gekozen voor een minder geslaagde of zelfs verkeerde 
presentatie van zijn argumentatie, die leidt tot een andere interpretatie dan hij 
beoogde. Deze tekortkoming van de tekst komt in een analyse pas aan het licht 
als - tevergeefs - wordt geprobeerd het verzwegen argument te formuleren, bij 
stap 4 van de procedure, want bij de eerdere stappen zal de analysator -
ogenschijnlijk - geen problemen ondervinden. Uit een grondige analyse, die 
erop is gericht te achterhalen waarom het verzwegen argument niet kan worden 
aangevuld, blijkt dan vervolgens dat het begrijpelijkheidsprobleem verband 
houdt met stap 1 van de procedure. Uit de onderzochte voorbeelden komt naar 
voren dat met name vier factoren in een tekst een rol spelen bij een eventuele 
verkeerde identificatie van het standpunt en het argument: de aanwezigheid van 
argumentatieve indicatoren, de aanwezigheid van verwijzingen, de presentatie 
van de argumentatiestructuur en de bewoordingen waarin de schrijver het 
standpunt en het argument presenteert. 

6.2 Argumentatieve indicatoren 

Een schrijver van een betoog staan verschillende middelen ten dienste om aan 
te geven hoe de argumentatieve uitspraken in zijn tekst met elkaar verbonden 
zijn. Een expliciet middel is het argument en het standpunt in de tekst aan 
elkaar te koppelen met behulp van woorden of uitdrukkingen die fungeren als 
indicatoren voor argumentatie. De meeste indicatoren kunnen ook andere 
betekenissen hebben, maar vormen in de context een aanwijzing voor een 
bepaalde relatie tussen argumentatieve uitspraken in de tekst. Sommige 
indicatoren geven aan dat een standpunt volgt, zoals 'dus', 'daarom', 'ik 
concludeer', 'volgens mij' enzovoort. Andere indicatoren zijn een signaal dat 
een argument volgt: 'want', 'omdat', 'namelijk', ' immers', 'ik baseer dit op' 
enzovoort. De indicatoren kunnen verbonden zijn met één bepaalde argumenta
tiestructuur. Zo wordt het woord 'buitendien' in een argumentatieve context 
opgevat als een indicator voor een meervoudige argumentatiestructuur, terwijl 
de uitdrukking 'daarbij komt' op nevenschikkende argumentatie duidt. Maar 
noodzakelijk is dat niet. Het woord 'en' bijvoorbeeld kan zowel op de 
aanwezigheid van meervoudige als op nevenschikkende argumentatie wijzen 
(Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger 1983: 225, 250, 270). 

De argumentatieve indicatoren kunnen in een analyse worden gebruikt om 
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vast te stellen wat de argumentatiestructuur is. In principe vergemakkelijken ze 

de identificatie van argumenten en standpunten. In schrijfadviezen voor 

betogende teksten wordt schrijvers dan ook vaak aangeraden in hun tekst 

argumentatieve indicatoren op te nemen, bijvoorbeeld door Snoeck Henkemans 

(1989) en door Koetsenruijter en Slot (1990): 

Wanneer we twee varianten bekijken van een al eerder gebruikt voorbeeld, wordt 

meteen duidelijk hoezeer het gebruik van indicatoren het lezen vergemakkelijkt. 

De argumentatieve verbanden in versie A zijn niet duidelijk door het ontbreken 

van indicatoren; het leggen van verbanden wordt volledig aan de lezer zelf 

overgelaten. (...) Veel duidelijker is versie B, waarin door middel van indicatoren 

wordt aangegeven dat er sprake is van onderschikkende argumentatie (...). 

(Koetsenruijter en Slot 1990: 39) 

Ook Berkenbosch (1991) raadt aan indicatoren te gebruiken om de verbanden 

in de tekst te verduidelijken. Naar aanleiding van een voorbeeld zegt hij: 

Na enig denkwerk kan de lezer de niet geëxpliciteerde verbanden er waarschijnlijk 

zelf wel uithalen, maar door de tekst hier en daar te voorzien van indicatoren kan 

de schrijver hem daarbij goed behulpzaam zijn. Door die indicatoren gaat een tekst 

trouwens vaak ook wat vlotter lopen. (Berkenbosch 1991: 62) 

Het advies om argumentatieve indicatoren op te nemen, is terecht, maar een 

voorwaarde is wel dat de schrijver de argumentatieve indicatoren correct 

gebruikt, iets waarop in de adviezen meestal niet uitgebreid wordt ingegaan. 

Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger (1983) wijzen er wel op dat indicatoren 

niet altijd correct worden gebruikt, wat de analysator voor problemen kan 

stellen: 

Tot de complicaties die met betrekking tot de indicatoren van nevenschikkende 

argumentatie kunnen optreden behoort bijvoorbeeld dat het soms moeite kost om 

het principe van de onaantastbaarheid van de tekst te handhaven, omdat het veel 

voorkomt dat er een incorrect gebruik van indicatoren lijkt te worden gemaakt. 

Een voorbeeld daarvan is het gebruik van 'ten eerste', 'ten tweede', enzovoort of 

van een nummering van argumenten waardoor gesuggereerd wordt dat er van 

meervoudige argumentatie sprake is, terwijl wie kennis neemt van de argumenten 

meteen ziet dat dit niet het geval kan zijn en dat er van een nevenschikking sprake 

moet zijn. Zie bijvoorbeeld: 

Die televisiekan moet je zeker kopen. Hij is ten eerste heel handig en ten 

tweede kun je hem altijd ruilen. (Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger, 

1983: 251) 
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In de praktijk komt het regelmatig voor dat schrijvers indicatoren onjuist 
gebruiken, maar niet in alle gevallen leidt dit tot begrijpelijkheidsproblemen met 
het verzwegen argument. Het voorbeeld dat Van Eemeren, Grootendorst en 
Kruiger noemen, leidt bijvoorbeeld vooral tot problemen met de identificatie 
van de correcte argumentatiestructuur, maar niet direct tot begrijpelijkheidspro
blemen met de verzwegen argumenten: het is op zich wel duidelijk hoe de 
aangevoerde argumenten tot het standpunt leiden. Het onjuiste gebruik van een 
indicator leidt pas tot een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen 
argument als het effect ervan is dat twee uitspraken zich verhouden als het 
standpunt en het bijbehorende argument in een enkelvoudige argumentatie, 
terwijl de relatie tussen die twee uitspraken eigenlijk - ook volgens de schrijver 
- heel anders is. Het standpunt is bijvoorbeeld in feite het argument en 
andersom: de indicator is dan verkeerd gebruikt. Een andere mogelijkheid is dat 
er helemaal geen argumentatief verband is tussen de twee uitspraken: de 
indicator is dan onterecht gebruikt. 

Alleen een grondige analyse kan aantonen dat een indicator verkeerd of 
onterecht is gebruikt; een dergelijke conclusie moet op een verantwoorde 
manier tot stand komen. Het houdt immers in, zoals Van Eemeren, Grooten
dorst en Kruiger (1983) al aangeven, dat van het principe van de onaantastbaar
heid van de tekst moet worden afgeweken: de analysator besluit tot een andere 
analyse dan op grond van de tekst passend is. Maar om de begrijpelijkheidspro
blemen met verzwegen argumenten in een herschrijving op te kunnen lossen, 
is dat besluit wel noodzakelijk, want een goede herschrijving is alleen mogelijk 
als de oorzaak van het begrijpelijkheidsprobleem wordt aangepakt. De 
onderstaande voorbeelden laten zien dat die oorzaak in sommige gevallen is dat 
een indicator verkeerd of onterecht is gebruikt en dat zal dan ook in een 
herschrijving moeten worden verbeterd. 

6.2.1 Voorbeeld AOW-premie I 

In een scriptie over de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) legt de schrijver, een 
student Economie, in een beginparagraaf uit welke personen recht hebben op 
AOW. Hij stelt onder meer het volgende: 

Voorbeeld AOW-premie I 
(...) Het is een volksverzekering, wat wil zeggen dat iedereen die in 
Nederland woonachtig is, verzekerd is. Een ieder met een inkomen betaalt 
over een bepaald deel van dat inkomen, te weten de eerste belastingschijf, 
premie. Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland, heeft 
dus ook recht op AOW. (...)132 

De laatste zin bevat de indicator 'dus'. Dat betekent dat deze zin, uitgaande van 
een argumentatieve interpretatie, als standpunt fungeert. De indicator 'dus' geeft 
ook aan dat in het voorafgaande het argument voor het standpunt staat. In 
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eerste instantie zullen de lezers er daarom van uitgaan dat het argument te 
vinden is in de zin die voor het standpunt staat. Uitgaand van zo'n interpreta
tie, kan het tekstfragment als volgt worden geanalyseerd:133 

STP134 Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland, 
heeft ook recht op AOW. 

ARG Een ieder met een inkomen betaalt over een bepaald deel van dat 
inkomen, te weten de eerste belastingschijf, premie. 

Het argument en het standpunt lijken geen enkel verband met elkaar te hebben. 
Uit het feit dat iedereen met een inkomen premie betaalt (het argument), kan 
immers niet volgen dat mensen zonder inkomen ook recht op AOW hebben 
(het standpunt). De lezer die de laatste zin als standpunt identificeert en de zin 
ervoor als argument, wordt dus geconfronteerd met een begrijpelijkheidspro-
bleem: het verzwegen argument kan niet worden toegevoegd. Waardoor wordt 
dit begrijpelijkheidsprobleem veroorzaakt? 

De feiten die de schrijver beschrijft, zijn op zichzelf met problematisch. Hij 
noemt er drie: 

1. De AOW is een volksverzekering en dat betekent dat iedereen die in 
Nederland woont, verzekerd is. 

2. Iedereen met een inkomen betaalt premie. 
3. Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland heeft 

ook recht op AOW. 

Met behulp van de indicator 'dus' presenteert de schrijver de laatste twee 
beweringen in de tekst alsof ertussen een argumentatief verband bestaat: hij 
presenteert ze in de vorm van een enkelvoudige redenering. Het probleem is dat 
er in werkelijkheid geen argumentatief verband bestaat tussen de tweede en de 
derde bewering. Voor zover er argumentatieve verbanden bestaan tussen de 
beweringen in het betoogje houdt de derde bewering eerder verband met de 
eerste dan met de tweede. Het feit dat de AOW een 'volksverzekering' is, 
betekent blijkbaar dat iedereen er recht op heeft, met of zonder inkomen. De 
enige voorwaarde is dat je woonachtig moet zijn in Nederland. Omdat er geen 
verband is tussen de twee beweringen in de tweede en derde zin, had de 
schrijver in de derde zin de indicator 'dus' beter niet op kunnen nemen: de 
indicator staat daar in feite ten onrechte. Daardoor worden de lezers op het 
verkeerde been gezet en wordt de suggestie gewekt dat van een enkelvoudige 
redenering sprake is, terwijl dit niet zo is. 

Het is in ieder geval een optie om in de herschrijving de indicator eenvoudig 
weg te laten: 
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Herschrijving 1 AOW-premie I 
(...) Het is een volksverzekering, wat wil zeggen dat iedereen die in 
Nederland woonachtig is, verzekerd is. Een ieder met een inkomen betaalt 
over een bepaald deel van dat inkomen, te weten de eerste belastingschijf, 
premie. Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland, heeft 
ook recht op AOW. 

Door 'dus' weg te laten, krijgt de gecursiveerde bewering in de herschrijving een 
heel andere functie dan in de oorspronkelijke tekst. De bewering is nu de derde 
in een reeks feiten over de AOW en gaat over de situatie van degenen zonder 
inkomen. Hij sluit nu inhoudelijk goed aan bij de vorige zin, waarin werd 
ingegaan op de situatie van degenen die wel een inkomen hebben. In de her
schrijving heeft de derde bewering dus niet langer meer de functie van een 
standpunt. Omdat de verbanden nu wel begrijpelijk zijn, zal de herschreven 
tekst voor de lezers weinig problemen opleveren. 

Een andere mogelijkheid tot herschrijving is de laatste bewering directer in 
verband te brengen met de eerste. De derde bewering volgt inhoudelijk al min 
of meer uit de eerste en daarom ligt het voor de hand de twee beweringen ook 
in de tekst bij elkaar te plaatsen. Dit maakt dat de informatie wat anders moet 
worden geordend. Een mogelijke herschrijving zou zijn: 

Herschrijving 2 AOW-premie I 
(...) Het is een volksverzekering, wat wil zeggen dat iedereen die in 
Nederland woonachtig is, verzekerd is. Dit betekent dat ook mensen zonder 
inkomen recht hebben op AOW zolang zij maar in Nederland woonachtig zijn. 
Wie wel een inkomen heeft, betaalt over een bepaald deel van dat inkomen, 
te weten de eerste belastingschijf, premie. (...) 

In deze herschrijving is de derde zin uit de oorspronkelijke tekst - over mensen 
zonder inkomen - de tweede zin geworden. De zin is met behulp van een 
indicator die causaliteit aangeeft, 'dit betekent', aan de eerste zin gekoppeld. 
Daarmee wordt aangegeven dat er een direct verband is tussen het feit dat de 
AOW een volksverzekering is en het gevolg dat ook mensen zonder inkomen 
er recht op hebben. De bewering dat mensen zonder inkomen ook recht 
hebben op AOW vervult in herschrijving 2, anders dan in herschrijving 1, wel 
weer de functie van standpunt. Dat blijkt onder meer uit 'dit betekent', wat in 
een argumentatieve context als synoniem van 'dus' kan worden gezien. De 
bewering die het standpunt vormt, is in herschrijving 2 enigszins anders 
geformuleerd dan in de oorspronkelijke tekst: 

Oorspronkelijke tekst 
Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland heeft ook 

recht op AOW. 
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Herschrijving 2 
Ook mensen zonder inkomen hebben recht op AOW, zolang zij maar in 
Nederland woonachtig zijn. 

De reden is goed uit te laten komen welk verband er in de tekst is tussen de 
aspecten 'inwoner van Nederland zijn', 'wel/geen inkomen hebben' en 'recht 
hebben op A O W . Bovendien is een herformulering nodig om het standpunt 
inhoudelijk goed aan te laten sluiten bij de voorafgaande en volgende bewering 
in de tekst. Ten slotte is ook de laatste zin van herschrijving 2 gewijzigd ten 
opzichte van de oorspronkelijke tekst. 'Een ieder met een inkomen betaalt ...' 
is geworden: 'Wie wel een inkomen heeft, betaalt ...'. Deze herschrijving is 
nodig om de aansluiting (de tegenstelling) met de voorafgaande zin tot uit
drukking te brengen. 

In herschrijving 1 is de oorspronkelijke tekst zodanig gewijzigd dat er geen 
argumentatie meer in voorkomt: de herschrijving is gebaseerd op de aanname 
dat de indicator 'dus' in de oorspronkelijke tekst ten onrechte was opgenomen. 
In herschrijving 2 komt wel een enkelvoudige argumentatie voor, net als in de 
oorspronkelijke tekst. Het standpunt is hetzelfde als in de oorspronkelijke tekst, 
maar het argument luidt anders. Deze herschrijving berust op de aanname dat 
het standpunt in de oorspronkelijke tekst niet op de goede plaats in de tekst 
was opgenomen. De analyse van de argumentatie in herschrijving 2 wordt 
hieronder volledigsheidshalve gegeven: 

STP'135 Ook mensen zonder inkomen hebben recht op AOW, zolang ze 
maar in Nederland woonachtig zijn. 

ARG Het (de AOW, SG) is een volksverzekering, wat wil zeggen dat 
iedereen die in Nederland woonachtig is, verzekerd is. 

LM136 Als de AOW een volksverzekering is, wat wil zeggen dat iedereen 
die in Nederland woonachtig is, verzekerd is, dan hebben ook 
mensen zonder inkomen recht op AOW, zolang ze maar in 
Nederland woonachtig zijn. 

P O Als iets inhoudt dat je er recht op hebt als je aan één bepaalde 
voorwaarde voldoet, dan heeft iedereen die aan die voorwaarde 
voldoet er recht op, ongeacht andere aspecten en kenmerken van 
die personen en hun situatie. 

6.2.2 Voorbeeld AOW-premie II 

Het tekstfragment uit het vorige voorbeeld wordt in de tekst vervolgd met 
argumentatie waarin opnieuw een indicator voorkomt die begrijpelijkheidspro-
blemen oproept: 
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Voorbeeld AOW-premie II 
(...) Het is een volksverzekering, dat wil zeggen dat iedereen die in 
Nederland woonachtig is, verzekerd is. Een ieder met een inkomen betaalt 
over een bepaald deel van dat inkomen, te weten de eerste belastingschijf, 
premie. Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland, 
heeft dus ook recht op AOW. Voor ieder jaar dat je niet verzekerd bent, 
omdat je niet in Nederland verblijft of omdat je wel een inkomen hebt, 
maar premiebetaling hebt nagelaten, krijg je twee procent korting op de 
uitkering. De opbouwperiode is dus vijftig jaar. O m te voorkomen dat de 
eerste uitkeringen pas na vijftig jaar zouden kunnen worden gedaan, besloot 
men de AOW door middel van een omslagsysteem te financieren. 
(...) 

De gecursiveerde bewering 'De opbouwperiode is vijftig jaar' bevat de 
standpuntsindicator 'dus'. Ook hier zal de lezer er dus in eerste instantie vanuit 
gaan dat de bewering volgt uit de direct daaraan voorafgaande bewering: 

STP De opbouwperiode is vijftig jaar. 

ARG Voor ieder jaar dat je niet verzekerd bent, omdat je niet in Nederland 
verblijft of omdat je wel een inkomen hebt, maar premiebetaling hebt 
nagelaten, krijg je twee procent korting op de uitkering. 

Deze argumentatie kan voor de lezers minder begrijpelijk zijn doordat het 
verzwegen argument moeilijk kan worden geformuleerd. Welk verband zou er 
immers kunnen bestaan tussen de twee-procent kortingsregeling en het feit dat 
de opbouwperiode vijftig jaar is? O o k na veel nadenken, blijft dit een moeilijk 
te beantwoorden vraag. In het vorige voorbeeld bleek het onduidelijke 
standpunt uiteindelijk bij een heel andere bewering te horen dan de bewering 
waaraan het standpunt met 'dus' was gekoppeld: het standpunt stond niet op 
de handigste plaats. Zou daarvan ook in dit geval sprake zijn? 

Vaststaat dat het standpunt 'De opbouwperiode is vijftig jaar' niet bij de 
beweringen kan horen die voor de zin over de twee-procent korting staan: deze 
beweringen zijn immers in het vorige voorbeeld geanalyseerd en ze gaan niet 
over de duur van de opbouwperiode. De zinnen over het omslagsysteem die 
direct na het standpunt volgen, hebben argumentatief geen direct verband met 
het standpunt dat de opbouwperiode vijftig jaar is. Ook bij deze zinnen kan het 
standpunt dus niet horen. Omdat de paragraaf hier eindigt, is verdere informatie 
over eventuele argumentatieve relaties niet voorhanden. 

Het lijkt zo te zijn dat de bewering die in de tekst als standpunt wordt 
gepresenteerd in feite geen standpunt is. Althans, de verdediging ervan 
ontbreekt: er worden geen argumenten gegeven. Als deze analyse juist is, dan 
is de standpuntsindicator 'dus' ten onrechte in de bewering opgenomen: de 
bewering is geen gevolgtrekking. Waarom de schrijver dan toch de standpunts-
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indicator 'dus' heeft gebruikt, is niet te achterhalen. Misschien was het een 
vergissing, misschien heeft de schrijver de neiging 'dus' als stopwoord te 
gebruiken, misschien is er een heel andere verklaring. De herschrijving kan in 
dit geval alleen maar inhouden dat het woord 'dus' wordt geschrapt. Het 
standpunt dat de opbouwperiode vijftig jaar is, wordt daarmee veranderd in een 
zelfstandige bewering, zonder argumentatieve functie. Het tekstfragment levert 
dan geen begrijpelijkheidsprobleem meer op (hoewel enige toelichting bij de 
vraag waarom de opbouwperiode nu precies vijftig jaar is geen kwaad had 
gekund). 

Herschrijving AOW-premie II 
((...) Het is een volksverzekering, dat wil zeggen dat iedereen die in 
Nederland woonachtig is, verzekerd is. Een ieder met een inkomen betaalt 
over een bepaald deel van dat inkomen, te weten de eerste belastingschijf, 
premie. Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is van Nederland, 
heeft dus ook recht op AOW.) Voor ieder jaar dat je niet verzekerd bent, 
omdat je niet in Nederland verblijft of omdat je wel een inkomen hebt, 
maar premiebetaling hebt nagelaten, krijg je twee procent korting op de 
uitkering. De opbouwperiode is vijftig jaar. O m te voorkomen dat de eerste 
uitkeringen pas na vijftig jaar zouden kunnen worden uitbetaald, besloot 
men de AOW door middel van een omslagsysteem te financieren. 
(...) 

6.2.3 Voorbeeld Drugs zijn slecht I 

In een betoog over het Nederlands drugbeleid stelt een schrijver dat het 
Nederlandse drugbeleid moet worden gehandhaafd en dat legalisatie van drugs 
moet worden bevorderd. Dit naar aanleiding van de kritiek van andere 
Europese landen dat het Nederlandse drugbeleid strenger zou moeten worden. 
De schrijver gaat onder meer in op de doelstellingen van het huidige drugbeleid 
in Nederland: 

Voorbeeld Drugs zijn slecht I 
De primaire doelstelling van het beleid is bescherming van de volksgezond
heid. Daarnaast wordt de aandacht gericht op problemen als overlast van 
druggebruikers en criminaliteit. Het huidige beleid heeft als uitgangspunt dat 
hard drugs slecht zijn voor de gezondheid en daardoor verboden kunnen en 
moeten worden. Veel voorstanders van repressie zijn dan ook van mening dat 
drugs zo slecht zijn dat andere oplossingen voor het drugprobleem dan repressie 
moreel onaanvaardbaar zijn. 

De laatste zin bevat de indicator 'dan ook'. De tekst suggereert dat de laatste 
zin volgt uit de zin die eraan vooraf gaat. De tekst bevat, afgaand op de 
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presentatie, dus de volgende enkelvoudige argumentatie: 

STP Veel voorstanders van repressie zijn van mening dat drugs zo slecht 
zijn dat andere oplossingen dan repressie moreel onaanvaardbaar zijn. 

ARG Het huidige beleid heeft als uitgangspunt dat hard drugs slecht zijn 
voor de gezondheid en daarom verboden kunnen en moeten worden. 

Tussen deze twee beweringen lijkt geen duidelijk verband te bestaan: hoe zou 
het standpunt kunnen volgen uit het argument? De lezers zullen dus een begrij-
pelijkheidsprobleem ondervinden met het verzwegen argument. Wat is het 
probleem? Als de twee beweringen worden bekeken, dan is duidelijk dat de 
inhoud van het argument en het standpunt niet zodanig is dat het één, het 
argument, op de één of andere manier zou kunnen leiden tot het ander, het 
standpunt. Het argument zegt dat het beleid ervan uitgaat dat drugs slecht zijn 
en dus verboden moeten zijn. Het standpunt zegt dat er mensen zijn die drugs 
zo slecht vinden dat iedere andere oplossing dan verbieden moreel onaanvaard
baar is. Hiertussen bestaat geen argumentatief verband. Integendeel, de 
beweringen komen min of meer op hetzelfde neer. Of beter: het vermeende 
standpunt geeft eigenlijk alleen een wat extreem geval weer van de mening van 
bepaalde fanatieke (?) voorstanders van het beleid. Gezien het ontbreken van 
een argumentatieve ondersteuningsrelatie met het voorafgaande, vervult de 
laatste zin van het tekstfragment niet de functie van een standpunt. Het is meer 
een vervolg, een specificatie, van wat in de zin ervoor wordt gezegd. 

In de herschrijving moet daarom in ieder geval de standpuntsindicator 'dan 
ook' worden geschrapt. Ook zonder verdere ingrepen zou de tekst dan al geen 
begrijpelijkheidsproblemen meer opleveren. De laatste zin kan aan de zin ervoor 
worden gekoppeld met 'zelfs' als het de bedoeling is de voorstanders waarover 
wordt gesproken als enigszins extreme gevallen voor te stellen, maar deze 
toevoeging geeft de bewering wel een bepaalde subjectieve invulling. De 
herschrijving met 'zelfs' wordt hieronder gegeven. De gecursiveerde zin is nu 
niet meer op een argumentatieve manier aan de voorafgaande zin gekoppeld: 

Herschrijving Drugs zijn slecht I 
De primaire doelstelling van het beleid is bescherming van de volksge
zondheid. Daarnaast wordt de aandacht gericht op problemen als overlast 
van druggebruikers en criminaliteit. Het huidige beleid heeft als uitgangspunt 
dat hard drugs slecht zijn voor de gezondheid en daardoor verboden kunnen 
en moeten worden. Veel voorstanders van repressie zijn zelfs van mening dat 
drugs zo slecht zijn dat andere oplossingen voor bet drugprobleem dan repressie 
moreel onaanvaardbaar zijn. 
(...) 

De oorspronkelijke tekst bevatte een enkelvoudige argumentatie die niet logisch 
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was. In de herschrijving zijn de desbetreffende beweringen in een ander verband 
met elkaar geplaatst; de tweede bewering is een versterking van de eerste 
bewering. Dit verband is voor de lezers in ieder geval begrijpelijk. 

6.2.4 Voorbeeld Drugs zijn slecht II 

In de tekst waaruit het vorige voorbeeld afkomstig was, wordt ook ingegaan op 
de situatie van de drugverslaafde. De schrijver zegt daarover onder meer: 

Voorbeeld Drugs zijn slecht II 
Volgens onderzoekingen van het Jellinekcentrum in Amsterdam zijn er in 
Nederland ongeveer 21.000 verslaafden aan hard drugs. Het is duidelijk dat 
een wereld zonder drugs te prefereren is boven één met drugs. Dat is echter 
een utopie. En over het algemeen geldt: waar een vraag is, is aanbod. Het is 
daarom voor de gebruiker nadelig zich te bevinden op de illegale markt. 

Illegaliteit houdt in dat bijvoorbeeld het controleren en garanderen van 
de kwaliteit niet mogelijk is. Aan de gezondheid en welvaart van met name 
ook incidentele gebruikers van hard drugs wordt daardoor soms grote schade 
toegebracht. Denk bijvoorbeeld aan Extacy op house-parties. 

De gecursiveerde zin is gepresenteerd als een standpunt: de zin bevat de 
standpuntsindicator 'daarom'. Verondersteld mag worden dat de zin die eraan 
vooraf gaat het bijbehorende argument bevat: 

STP Het is voor de gebruiker nadelig zich op de illegale markt te 
bevinden. 

ARG Over het algemeen geldt: waar een vraag is, is aanbod. 

Dit argument is in geen enkel opzicht een verdediging van de stelling dat het 
voor de gebruiker nadelig is zich op de illegale markt te bevinden. Dat er 
aanbod is waar vraag is, kan immers niet worden gezien als een nadeel dat de 
druggebruiker ondervindt. De enkelvoudige argumentatie die de tekst 
suggereert, roept dus begrijpelijkheidsproblemen op met het verzwegen argu
ment. 

In het standpunt wordt gesteld dat de illegale markt nadelig is voor de 
druggebruiker. Dit standpunt wordt niet ondersteund door de voorafgaande zin, 
maar bij nadere beschouwing blijkt dat het wel op een andere plaats in de tekst 
wordt ondersteund. In de tweede alinea wordt namelijk uitgelegd wat er zo 
gevaarlijk is aan die illegale markt: controle van de kwaliteit is niet mogelijk 
enzovoort. Deze constatering over de functie van de tweede alinea leidt tot de 
veronderstelling dat de schrijver het standpunt wellicht aan de verkeerde 
informatie heeft gekoppeld. Het standpunt verwijst terug naar de zin ervoor 
door de aanwezigheid van 'daarom', maar had moeten worden gekoppeld aan 
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het vervolg, de tweede alinea, want daarin staat de ondersteuning. 
Een adequate herschrijving vereist in ieder geval dat de indicator 'daarom' 

wordt geschrapt. Verder moet het standpunt in de herschrijving met de juiste 
informatie worden verbonden. Het is daarom onlogisch het standpunt te presen
teren aan het eind van de eerste alinea, zoals nu het geval is, want inhoudelijk 
hoort het standpunt bij de tweede alinea en het ligt dus meer voor de hand het 
ook daar te presenteren. Vervolgens moet de rest van de tweede alinea op 
adequate wijze aan het standpunt worden gekoppeld, bijvoorbeeld met behulp 
van een argumentatieve indicator als 'namelijk': 

Herschrijving Drugs zijn slecht II 
Volgens onderzoekingen van het Jellinekcentrum in Amsterdam zijn er in 
Nederland ongeveer 21.000 verslaafden aan hard drugs. Het is duidelijk dat 
een wereld zonder drugs te prefereren is boven één met drugs. Dat is echter 
een utopie. En over het algemeen geldt: waar een vraag is, is aanbod. 

Het is voor de gebruiker nadelig zich te bevinden op de illegale markt. 
Illegaliteit houdt namelijk in dat bijvoorbeeld het controleren en garanderen 
van de kwaliteit niet mogelijk is. De gezondheid en welvaart van met name 
ook incidentele gebruikers van hard drugs wordt daardoor soms aanzienlijk 
geschaad. Denk bijvoorbeeld aan Extacy op house-parties. (...) 

De verzwegen argumenten leveren in de herschreven versie geen enkel 
begrijpelijkheidsprobleem op: 

STP Het is nadelig voor de gebruiker zich te bevinden op de illegale 

markt. 

A R G 1 De gezondheid en welvaart van met name ook de incidentele 
gebruikers van hard drugs wordt soms aanzienlijk geschaad. 

P O Als de gezondheid en welvaart wordt geschaad, is dat nadelig 
voor degenen om wie het gaat. 

ARG 1.1 Illegaliteit houdt in dat bijvoorbeeld het controleren en 
garanderen van de kwaliteit niet mogelijk is. 

P O Als illegaliteit inhoudt dat een controle en een garantie van 
kwaliteit van bepaalde, geestverruimende middelen die mensen 
gebruiken niet mogelijk is, dan kan de gezondheid en welvaart 
van de gebruikers van die middelen worden geschaad. 
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6.3 Verwijzingen 

Een ander middel waarmee schrijvers kunnen aangeven wat de verbanden zijn 
tussen de uitspraken in hun tekst, is het gebruik van verwijswoorden als 'deze', 
'dit', 'die', 'hierdoor' enzovoort. Verwijzingen zijn natuurlijk niet beperkt tot 
argumentatieve teksten, ze kunnen in alle typen teksten en tussen alle typen 
uitspraken voorkomen. Maar ze komen ook veel voor in argumentatieve 
teksten, juist omdat daar verbanden moeten worden gelegd tussen verschillende 
uitspraken. Verwijzingen verhogen de begrijpelijkheid van de tekst en ze maken 
het de lezer gemakkelijker tot een juiste interpretatie te komen. Maar net als bij 
de argumentatieve indicatoren is daarvoor wel vereist dat de verwijzingen 
correct zijn gebruikt. Aan dit probleem wordt in boeken over schrijven veel 
aandacht geschonken, omdat bekend is dat schrijvers verwijzingen vaak 
helemaal niet of op de verkeerde manier gebruiken (zie bijvoorbeeld Gerritsen 
1998: 110). 

In principe is het onjuiste gebruik van verwijzingen een algemeen schrijfpro
bleem, dat tot allerlei onduidelijkheden over de verbanden in een tekst kan 
leiden. Maar als een verwijswoord dat bedoeld is om het verband tussen een 
standpunt en een argument aan te geven verkeerd is gebruikt, dan leidt dat tot 
een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument. Ook in dat geval 
zullen de lezers immers, net als bij een onjuist gebruik van argumentatieve 
indicatoren, een argumentatief verband proberen te formuleren dat de schrijver 
niet op het oog had. Vaak komt pas na een uitgebreide analyse die tot doel 
heeft na te gaan waarom het verzwegen argument niet kan worden aangevuld, 
aan het licht dat een verkeerde verwijzing de oorzaak van het begrijpelijkheids
probleem is. In eerste instantie is dat vaak helemaal niet duidelijk. O o k hier 
geldt dat vervolgens moet worden afgeweken van de letterlijke tekst om tot een 
goede herschrijving te komen. De analyse moet aannemelijk maken dat dit 
noodzakelijk is en moet bovendien duidelijk maken welke herschrijving wel 
overeenkomt met de bedoelingen van de schrijver. 

6.3.1 Voorbeeld Fileprobleem 

Een student schrijft een tekst over het fileprobleem in Nederland. In de tekst 
wordt onder meer beschreven welke kosten het fileprobleem met zich 
meebrengt. De tekst bevat de volgende argumentatie: 

Voorbeeld Fileprobleem 
Naast de directe, private kosten van de autobezitter, zijn er ook kosten die 
indirect ontstaan. Als een automobilist in de file staat, levert dit bijvoorbeeld 
ook tijdverlies op voor andere automobilisten. Deze kosten worden opgeteld 
bij de private kosten en sociale kosten genoemd. De sociale kosten zullen dus 
altijd hoger zijn dan de private kosten. 
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De laatste zin van deze argumentatie vormt het standpunt, de zin ervoor het 
argument. Het argument en het standpunt zijn aan elkaar gekoppeld door 
middel van de standpuntsindicator 'dus'. 

STP De sociale kosten zullen altijd hoger zijn dan de private kosten. 

A R G Deze kosten worden opgeteld bij de private kosten en sociale 
kosten genoemd. 

De cursieve argumentatie kan een begrijpelijkheidsprobleem opleveren. Het zal 
niet alle lezers direct duidelijk zijn hoe de sociale kosten altijd hoger kunnen 
zijn dan de private kosten, zoals het standpunt aangeeft. In principe zou de 
gemiddelde Nederlander over voldoende informatie over het Nederlandse 
fileprobleem moeten beschikken om de argumentatie te kunnen begrijpen. De 
begrippen 'private kosten' en 'sociale kosten' zouden een probleem kunnen 
vormen, maar deze worden in de tekst wel min of meer uitgelegd. Ook het 
gegeven dat een optelling van bepaalde kosten tot een totaal leidt dat hoger is 
dan de individuele kosten, het onderliggende argumentatieve verband hier, zal 
vrijwel elke lezer begrijpen. 

De presentatie van de argumentatie roept wel vragen op. De zin die het 
argument vormt, bevat een verwijzing: 'Deze kosten'. Het is voor de 
interpretatie van de argumentatie nodig dat de lezer herkent dat de verwijzing 
refereert aan de soort kosten die in de zinnen ervoor wordt beschreven: de 
kosten die niet private kosten zijn en indirect ontstaan. Ten tweede is belangrijk 
om te zien dat de zin in grammaticale termen een samentrekking is: het 
onderwerp van de zin, 'deze kosten', wordt in het tweede deel van de zin niet 
meer herhaald. Uitgeschreven luidt de zin die het argument vormt: 

A R G ' Deze kosten worden opgeteld bij de private kosten en deze kosten 

worden sociale kosten genoemd. 

'Deze kosten' is op grond van de formulering identiek aan de sociale kosten. De 
sociale kosten worden dus als een tweede soort kosten gepresenteerd, naast de 
private kosten. Maar het standpunt is hiermee in strijd: als het om twee 
afzonderlijke soorten kosten gaat, dan volgt daar niet uit dat de ene soort 
kosten altijd hoger is dan de andere. De sociale kosten kunnen alleen maar altijd 
hoger zijn dan de private kosten als het begrip 'sociale kosten' betrekking heeft 
op het totaal van alle kosten: de private en de andere kosten die m de tekst 
worden genoemd. Dit betekent dat het argument een andere bedoelde inhoud 
heeft dan de presentatie in de tekst aangeeft. 

Hieruit volgt dat de zin die het argument vormt wel grammaticaal een 
correcte samentrekking is, maar inhoudelijk niet. Het onderwerp in het tweede 
zinsdeel kan niet impliciet worden gelaten, aangezien het niet hetzelfde is als het 
onderwerp van het eerste zinsdeel. In het eerste zinsdeel is het onderwerp 'deze 



6 • Tekortkomingen in de presentatie van de expliciete argumentatie [139] 

kosten' (het verwijst terug naar de daarvoor genoemde indirecte kosten); in het 
tweede zinsdeel is het onderwerp 'het totaal van alle kosten'. 

De correcte formulering, die het begrijpelijkheidsprobleem oplost, is daarom: 

Herschrijving Fileprobleem 
Naast de directe, private kosten van de autobezitter, zijn er ook kosten die 
indirect ontstaan. Als een automobilist in de file staat, levert dit bijvoorbeeld 
ook tijdverlies op voor andere automobilisten. Deze kosten worden opgeteld 
bij de private kosten en het totaal van alle kosten wordt de 'sociale kosten' ge
noemd. De sociale kosten zullen dus altijd hoger zijn dan de private kosten. 

Het begrijpelijkheidsprobleem in dit voorbeeld was een gevolg van de 
inhoudelijk gezien onjuiste samentrekking: de verwijswoorden zijn verkeerd 
gebruikt en het argument geeft daarom niet de juiste stand van zaken weer. De 
oplossing is het argument te herschrijven door de verkeerde verwijzingen te 
vervangen door correcte. Het verzwegen argument is nu niet meer problema
tisch: 

STP De sociale kosten zullen hoger altijd hoger zijn dan de private 

kosten. 

ARG' Deze kosten worden opgeteld bij de private kosten en het totaal 
van alle kosten wordt de 'sociale kosten' genoemd. 

LM Als deze kosten worden opgeteld bij de private kosten en het 
totaal van alle kosten wordt de 'sociale kosten' genoemd, dan 
zullen de sociale kosten altijd hoger zijn dan de private kosten. 

P O Als X wordt opgeteld bij Y en het totaal wordt Z genoemd, dan 

is Z altijd hoger dan Y. 

6.3.2 Voorbeeld Transfer Pricing 

Een student Economie schrijft een scriptie over transfer pricing. De titel van de 
scriptie is Transfer Pricing. Fiscaal aanvaardbare methoden ter bepaling van een 
transfer prijs. Transfer pricing betekent het bepalen van de prijs die bij een fusie 
of overname moet worden betaald. Aangenomen mag worden dat de meeste 
lezers van deze tekst vooraf min of meer begrijpen wat onder het begrip transfer 
pricing moet worden verstaan. Ten eerste is de tekst, een scriptie, gericht tot 
ingewijden in de materie en ten tweede geeft de titel ook niet-ingewijden 
voldoende informatie om in ieder geval een globaal idee van de betekenis van 
het begrip te krijgen. Daarmee is er voor de meeste lezers in dit geval niet al op 
voorhand sprake van een tekort aan informatie. De scriptie begint als volgt: 
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Voorbeeld Transfer Pricing 
1 Inleiding 
De grote belangstelling voor transfer pricing komt in de eerste plaats van 
fiscalisten, maar ook van deskundigen op het gebied van interne en externe 
verslaggeving, operationele analyse en internationale financiering. Dit is 
begrijpelijk, wanneer men in ogenschouw neemt dat vijftig procent van de 
wereldhandel plaatsvindt tussen ondernemingen binnen één bedrijfstak. De 
aanhoudende golf van fusies zal dit percentage stand doen houden. (...) 

De meeste lezers, ingewijd of niet, zullen dit tekstgedeelte nog eens moeten 
lezen om het te kunnen begrijpen. De schrijver koppelt in de verschillende 
zinnen een aantal zaken aan elkaar waarvan niet duidelijk is wat de verbanden 
zijn. De presentatie van de tekst suggereert echter dat zo'n verband er wel is. 
Hoe kan de tekst worden geanalyseerd? Het eerste gedeelte van de tweede zin 
is een standpunt: 

STP Dit is begrijpelijk. 

Het standpunt wordt in de tekst ondersteund door het tweede gedeelte van de 
tweede zin: dat gedeelte vervult de functie van argument. De formulering 
'wanneer men in ogenschouw neemt' is een synoniem van 'want', de formule
ring fungeert dus als indicator van een argument. Het argument luidt: 

ARG Meer dan vijftig procent van de wereldhandel vindt plaats 
tussen ondernemingen binnen één bedrijfstak. 

De eerste zin van de tekst vermeldt een bepaald gegeven, namelijk dat er vanuit 
allerlei disciplines en beroepsgroepen belangstelling bestaat voor het onderwerp. 
Het standpunt verwijst terug naar dit gegeven in de eerste zin. 

De laatste zin heeft ook een argumentatieve functie. Samen met het eerste 
argument ondersteunt hij het standpunt: 

ARG l a Meer dan vijftig procent van de wereldhandel vindt plaats 
tussen ondernemingen binnen één bedrijfstak. 

ARG l b De aanhoudende golf van fusies zal dit percentage stand doen 
houden. 

Het begrijpelijkheidsprobleem betreft het verband tussen het standpunt en 
argument la. Dat verband is causaal: het argument geeft de oorzaak en het 
standpunt het gevolg. Maar hoe zit het precies in elkaar? Daarvoor is een nadere 
analyse nodig. Het standpunt kan alleen goed worden geïnterpreteerd als duide
lijk is waarnaar het woord 'dit' verwijst. 'Dit ' lijkt in de tekst te verwijzen naar 
de hele voorafgaande zin. Het standpunt luidt dan voluit geschreven: 
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STP' De grote belangstelling voor transfer pricing van fiscalisten, 
maar ook van deskundigen op het gebied van interne en 
externe verslaggeving, operationele analyse en internationale 
financiering is begrijpelijk. 

In deze zin ligt het accent sterk bij het gegeven dat er belangstelling is vanuit 
allerlei disciplines: de schrijver noemt vijf verschillende beroepsgroepen met 
naam en toenaam. De nadruk die in het standpunt wordt gelegd op dit gegeven 
roept bij de lezer logischerwijs de verwachting op dat de volgende zin op de één 
of andere manier op dit gegeven zal voortborduren: de lezer verwacht uitleg of 
een ander passend vervolg. Door de verwijzing 'dit' in de daarna volgende zin 
'Dit is begrijpelijk' lijkt het erop alsof deze verwachting wordt bevestigd. De 
lezer neemt dan ook aan dat 'dit' verwijst naar het feit dat er uit allerlei 
verschillende hoeken belangstelling is voor transfer pricing. Maar uitgaande van 
die interpretatie slaat het argument nergens op. Het argument vormt immers 
geen verklaring voor het feit dat allerlei verschillende beroepsgroepen 
belangstelling hebben voor transfer pricing. 

Wat verklaart het argument dan wel? Het argument geeft vooral aan dat 
transfer pricing veel voorkomt. Dit gegeven kan niet verklaren waarom er 
belangstelling is vanuit allerlei beroepsgroepen, maar het verklaart wel waarom 
er erg veel belangstelling is. Dit roept de hypothese op dat de verwijzing 'dit ' 
misschien alleen moet terugverwijzen naar het eerste gedeelte van de eerste zin, 
'de grote belangstelling', en niet naar de hele voorafgaande zin. 'Dit ' in het 
standpunt zou dan naar iets anders moeten terugverwijzen dan de tekst sugge
reert en de verwijzing behoeft om die reden correctie. 

In een herschrijving kan het woord 'dit' worden vervangen door een 
formulering die ondubbelzinnig aangeeft dat 'dit' alleen verwijst naar de grote 
mate van belangstelling voor transfer pricing. Dan is er geen begrijpelijk-
heidsprobleem meer met het verzwegen argument. 

Herschrijving 1 Transfer Pricing 
1 Inleiding 
De grote belangstelling voor transfer pricing komt in de eerste plaats van 
fiscalisten, maar ook van deskundigen op het gebied van interne en externe 
verslaggeving, operationele analyse en internationale financiering. Deze grote 
belangstelling voor transfer pricing is begrijpelijk, wanneer men in ogen
schouw neemt dat vijftig procent van de wereldhandel plaatsvindt tussen on
dernemingen binnen één bedrijfstak. De aanhoudende golf van fusies zal dit 
percentage stand doen houden. (...) 

Het lezersprobleem met het verband tussen het standpunt en het argument kon 
dus worden verholpen door het verwijswoord 'dit' te vervangen door de 
preciezere verwijzing 'deze grote belangstelling'. Het verwijswoord 'dit' liet in 
de oorspronkelijke tekst meer mogelijkheden voor interpretatie open. De 
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presentatie van de zin die voorafgaat aan de verwijzing 'dit', zette de lezer ook 
nog op het verkeerde been: in die zin lag te veel nadruk op het aspect van de 
diversiteit van de belangstelling. O m niet-bedoelde interpretaties te voorkomen, 
is het nodig de interpretatie van de lezer in de tweede zin in de goede richting 
te sturen met een duidelijke en ondubbelzinnig verwijzende formulering. De 
analyse is nu niet problematisch meer. 

STP' Deze grote belangstelling voor transfer pricing is begrijpelijk. 

ARG l a Meer dan vijftig procent van de wereldhandel vindt plaats tussen 
ondernemingen binnen één bedrijfstak. 

ARG l b De aanhoudende golf van fusies zal dit percentage stand doen 
houden. 

LM Als meer dan vijftig procent van de wereldhandel plaatsvindt 
tussen ondernemingen binnen één bedrijfstak en de aanhoudende 
golf van fusies dit percentage stand zal doen houden, dan is deze 
grote belangstelling voor transfer pricing begrijpelijk. 

P O Als een verschijnsel veel voorkomt en veel zal blijven voorkomen, 
dan is het begrijpelijk dat er veel belangstelling bestaat voor zaken 
die direct met dat verschijnsel samenhangen. 

Deze analyse geeft overigens aan dat er ook een andere mogelijkheid is om het 
begrijpelijkheidsprobleem op te lossen. In plaats van het verwijswoord in de 
tweede zin te veranderen, kan er ook voor worden gekozen de eerste zin te 
wijzigen. Waarom is het nodig in die eerste zin de nadruk te leggen op de grote 
mate van diversiteit van de belangstelling als in het vervolg van de tekst 
helemaal niet op die diversiteit wordt doorgegaan? Dat schept alleen maar 
verwarring. De eerste zin kan dus ook worden herschreven door de nadruk te 
leggen op de grote mate van belangstelling en niet op de diversiteit. Dit kan 
gebeuren door de verschillende beroepsgroepen niet meer afzonderlijk te 
noemen en de volgorde van de informatie in de zin om te keren. Het verwijs
woord 'dit ' kan dan gehandhaafd blijven en er is geen begrijpelijkheidsprobleem 
meer. De herschreven eerste zin is gecursiveerd: 

Herschrijving 2 Transfer Pricing 

1 Inleiding 
Vanuit allerlei disciplines is er een steeds grotere belangstelling voor transfer 
pricing. Dit is begrijpelijk, wanneer men in ogenschouw neemt dat meer dan 
vijftig procent van de wereldhandel plaatsvindt tussen ondernemingen 
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binnen één bedrijfstak. De aanhoudende golf van fusies zal dit percentage 
stand doen houden. (...) 

De analyse is: 

STP' Het is begrijpelijk dat er vanuit allerlei disciplines een steeds 
grotere belangstelling is voor transfer pricing. 

ARG l a Meer dan vijftig procent van de wereldhandel vindt plaats tussen 
ondernemingen binnen één bedrijfstak. 

ARG l b De aanhoudende golf van fusies zal dit percentage stand doen 
houden. 

LM Als meer dan vijftig procent van de wereldhandel plaatsvindt 
tussen ondernemingen binnen één bedrijfstak en de aanhoudende 
golf van fusies dit percentage stand zal doen houden, dan is het 
begrijpelijk dat er vanuit allerlei disciplines een steeds grotere 
belangstelling voor transfer pricing is. 

P O Als een verschijnsel veel voorkomt en veel zal blijven voorkomen, 
dan is het begrijpelijk dat er vanuit wetenschappelijke hoek be
langstelling bestaat voor zaken die direct met dat verschijnsel 
samenhangen. 

De eenvoudigste oplossing van het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen 
argument in dit voorbeeld was het dubbelzinnige verwijswoord 'dit' in het 
standpunt te vervangen door het ondubbelzinnige 'deze grote belangstelling' 
(herschrijving 1). Een wat ingewikkelder, maar even goede oplossing, is het 
begrijpelijkheidsprobleem daar op te lossen waar het begint, namelijk bij de 
verkeerde nadruk in de eerste zin van de tekst (herschrijving 2). Deze oplossing 
houdt in dat de eerste zin wordt vervangen door een zin waarin de nadruk 
correct is. 

6.3.3 Voorbeeld Canary Wharf 

Canary Wharf is een onroerend-goedproject in Londen. Tijdens de bouw ervan 
zijn allerlei dingen misgegaan: dit leidde tot veel hogere kosten dan vooraf was 
verwacht. In een tekst over de problemen bij de bouw van Canary Wharf staat 
in het begin het volgende: 

Voorbeeld Canary Wharf 
O m inzicht te krijgen in het project, wordt in hoofdstuk twee gekeken naar 
het ontstaan, de plaats en de grootte van het project. Hieruit volgt de lange 
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ontwikkelingstijd. Bij de aanvang van de bouw van een onroerend-goedproject 
valt namelijk nog niets te zeggen over hoe groot de vraag op de verhuurmarkt 
zal zijn bi] de oplevering. Dit is één van de grootste problemen waarmee een 
ontwikkelingsmaatschappij te maken krijgt. 

In deze tekst lijkt sprake te zijn van een argumentatief verband tussen de tweede 
zin en de derde zin. De derde zin vormt het argument: hij bevat immers de 
indicator 'namelijk'. De tweede zin bevat het bijbehorende standpunt. De eerste 
zin is een feitelijke mededeling. De precieze functie van de laatste zin is niet erg 
duidelijk. Hij kan eventueel worden opgevat als een tweede, nevengeschikt 
argument voor het standpunt: 

STP Hieruit volgt de lange ontwikkelingstijd. 

A R G la Bij de aanvang van de bouw van een onroerend-goedproject valt 
nog niets te zeggen over hoe groot de vraag op de verhuurmarkt 
zal zijn bij de oplevering. 

A R G l b Dit is één van de grootste problemen waarmee een ontwik
kelingsmaatschappij te maken krijgt. 

Onduidelijk is hoe het standpunt en de argumenten met elkaar verband houden. 
De verwijzing 'Hieruit volgt ...' in het standpunt is een van de eerste dingen die 
om een interpretatie vragen. De betekenis van deze verwijzing is immers 
onderdeel van de betekenis van het standpunt en deze moet duidelijk zijn om 
de argumentatie in zijn geheel te kunnen begrijpen. Waaraan refereert de 
verwijzing in het standpunt precies? 

De schrijver suggereert met de formulering 'Hieruit volgt de lange 
ontwikkelingstijd' dat er een verband bestaat tussen de lange ontwikkelingstijd 
van een onroerend-goedproject en de zin ervoor. In die zin staat dat gekeken 
zal worden naar het ontstaan, de plaats en de grootte van het project. Welk 
verband kan er bestaan tussen de lange ontwikkelingstijd van Canary Wharf en 
de inhoud van de voorafgaande zin? Het ligt voor de hand dat er in de 
werkelijkheid een verband is tussen aan de ene kant de drie factoren 'ontstaan', 
'plaats' en 'grootte' en aan de andere kant de ontwikkelingstijd die nodig is 
voor een bouwproject: dat verband is dat de drie factoren bepalend zijn voor 
de uiteindelijke ontwikkelingstijd. O p grond hiervan moet de zin 'Hieruit volgt 
de lange ontwikkelingstijd' worden herschreven: 

STP' Deze drie factoren zijn bepalend geweest voor de lange ontwikke
lingstijd. 

Deze aanpassing lost het probleem van de vage verwijzing in het standpunt op, 
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maar niet het probleem hoe de argumenten en het standpunt samenhangen. Na 
de herschrijving van het standpunt blijft het verband onduidelijk: 

STP' Deze drie factoren zijn bepalend geweest voor de lange ont
wikkelingstijd. 

ARG la Bij de aanvang van de bouw van een onroerend-goedproject valt 
nog niets te zeggen over hoe groot de vraag op de verhuurmarkt 
bij de oplevering zal zijn. 

ARG l b Dit is één van de grootste problemen waarmee een ontwik
kelingsmaatschappij te maken krijgt. 

Er zijn daarom meer ingrepen in de tekst nodig. Daarvoor is het noodzakelijk 
zicht te krijgen op de betekenis die met de argumentatie wordt beoogd en op 
de verbanden tussen de beweringen. Aangezien die in de tekst onvoldoende 
worden aangegeven, moeten het gezonde verstand en kennis van de wereld 
worden ingeschakeld om als buitenstaander tot een goede herschrijving te 
komen. 

Er is in de tekst een aantal gegevens die op de één of andere wijze met elkaar 
te maken hebben. Er is sprake van een lange ontwikkelingstijd (standpunt); de 
ontwikkelingstijd wordt bepaald door drie factoren (eerste zin); bij de aanvang 
van een project kun je nog niets zeggen over de vraag op de verhuurmarkt bij 
de oplevering (argument la); dit is een probleem voor de ontwikkelingsmaat
schappij (argument lb). 

Het gegeven in het standpunt is verder niet problematisch. Na de herschrij
ving van het standpunt is ook onproblematisch dat de lange ontwikkelingstijd 
is bepaald door de drie factoren. Na enig nadenken is de inhoud van argument 
la ook begrijpelijk: bij de aanvang van een project kun je niets zeggen over de 
vraag bij oplevering, want de ontwikkelingstijd is onzeker, aangezien die 
afhankelijk is van de drie genoemde factoren. Als het onroerend-goedproject 
uiteindelijk klaar is, dan kan de vraag op de verhuurmarkt veranderd zijn. 

Ten slotte argument lb. De kwestie is voor de ontwikkelingsmaatschappij 
een probleem en dat probleem moet samenhangen met de inhoud van argument 
la. Op grond van de betekenis van argument la lijkt het probleem erin te 
bestaan dat de ontwikkelingsmaatschappij vanwege de onzekerheden over de 
opleveringsdatum nooit vooraf kan weten hoeveel een onroerend-goedproject 
nu uiteindelijk opbrengt: als het project af is, kan de vraag op de markt en dus 
ook de prijs geheel veranderd zijn. Het punt is natuurlijk dat de ontwikkelings
maatschappij daardoor financieel schade kan lijden. Met deze wijsheid kan 
vervolgens een herschrijving worden gemaakt die zo dicht mogelijk bij de 
oorspronkelijke tekst blijft en waarin de verbanden tussen de verschillende 
aspecten zo helder mogelijk worden gepresenteerd: 
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Herschrijving Canary Wharf 
O m inzicht te krijgen in het project, wordt in hoofdstuk twee gekeken naar 
een aantal factoren: het ontstaan, de plaats en de grootte van het project. 
Deze factoren leidden uiteindelijk tot een langere ontwikkelingstijd voor Canary 
Wharf dan was voorzien. De onzekerheid over de uiteindelijke opleveringsdatum 
is een van de grootste problemen waarmee een ontwikkelingsmaatschappij 
te maken krijgt. Bij de aanvang van de bouw van een onroerend-goedproject 
valt namelijk nog niets te zeggen over hoe groot de vraag zal zijn bij de 
oplevering. Hoe langer de ontwikkelingstijd, hoe groter de kans dat de vraag op 
de verhuurmarkt geheel is veranderd als het project klaar is. 

De tweede zin van de herschrijving is de definitieve herschrijving van het 
oorspronkelijke standpunt. In dat standpunt is de verwijzing gepreciseerd, maar 
ook de rest van de. formulering is gepreciseerd, met name door 'lange 
ontwikkelingstijd' te specificeren met behulp van gegevens uit de context ('... 
dan was voorzien'). Vervolgens is argument lb direct na het oorspronkelijke 
standpunt gepresenteerd. Het probleem van de ontwikkelingsmaatschappij 
wordt op die manier direct aan de inhoud van het oorspronkelijke standpunt 
gekoppeld. 

De verwijzing 'dit' in het oorspronkelijke argument lb vormt de verbinding 
met het voorafgaande oorspronkelijke standpunt, maar omdat dat standpunt 
specifiek over Canary Wharf gaat en argument lb algemeen geldt, is 'dit ' in de 
herschrijving vervangen door een betere, meer informatieve verbinding: 'de 
onzekerheid over de precieze opleveringsdatum'. Deze ingreep heeft tevens als 
consequentie dat de verschillende beweringen in de herschrijving een andere 
functie hebben gekregen. Het oorspronkelijke standpunt is geen standpunt 
meer: het is niet meer dan een feitelijke mededeling, die in causaal verband staat 
tot de voorafgaande. Het oorspronkelijke argument lb, dat gaat over de 
problemen van de ontwikkelingsmaatschappij, is in de herschrijving het 
eigenlijke standpunt: het is deze uitspraak die verder wordt verdedigd. 

Het nieuwe standpunt in de herschrijving wordt gevolgd door argument la 
uit de oorspronkelijke tekst. Ook dat heeft een andere functie gekregen: het is 
een enkelvoudig ondersteunend argument bij het standpunt geworden. De twee 
argumenten staan dus niet meer in een nevenschikking naast elkaar (la en lb), 
maar in een enkelvoudige redenering onder elkaar (lb is het standpunt en la is 
1 geworden). 

Na het oorspronkelijke argument la volgt in de herschrijving een toelich
ting: 'Hoe langer de ontwikkelingstijd, hoe groter de kans dat de vraag op de 
verhuurmarkt geheel is veranderd als het project klaar is'. Deze toevoeging moet 
verduidelijken waarom er precies een probleem is als de oplevering lang duurt. 
De toevoeging vervult argumentatief de functie van ondersteuning van het 
verzwegen argument137: het verklaart hoe het standpunt (was lb) en argument 
(was la) in de herschrijving met elkaar verband houden. Het is daarmee een 
toevoeging van informatie die het gemakkelijker maakt de argumentatie te 
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begrijpen. 
In het geval van dit voorbeeld blijkt de correctie van de vage verwijzing in 

het standpunt niet voldoende: na de correctie van het verwijswoord bleken de 
problemen niet te zijn opgelost. Na verdere analyse zijn er daarom in de tekst 
nog meer ingrepen uitgevoerd. Dit geheel van ingrepen resulteert in een 
argumentatie waarin de verzwegen argumenten zonder problemen voor de 
lezers duidelijk zullen zijn: 

STP' De onzekerheid over de uiteindelijke opleveringsdatum is een van 
de grootste problemen waarmee een ontwikkelingsmaatschappij te 
maken krijgt. 

ARG' Bij de aanvang van de bouw van een onroerend-goedproject valt 
nog niets te zeggen over hoe groot de vraag zal zijn bij de 
oplevering. 

PO Als bij de aanvang van de bouw van een onroerend-goedproject 
nog niets te zeggen valt over hoe groot de vraag zal zijn bij de 
oplevering, dan is de onzekerheid over de uiteindelijke opleve
ringsdatum een van de grootste problemen waarmee een ontwik
kelingsmaatschappij te maken krijgt. 

PO.l Hoe langer de ontwikkelingstijd, hoe groter de kans dat de vraag 
op de verhuurmarkt geheel is veranderd als het project klaar is. 

6.4 De argumentatiestructuur 

De onderlinge samenhang tussen de standpunten en de argumenten m een 
betoog kan schematisch worden weergegeven in de vorm van de argumentatie
structuur (Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger 1983). Als een betoog goed 
gestructureerd is opgeschreven, kost het weinig moeite een analyse van de 
argumentatiestructuur te maken. Als een betoog minder goed gestructureerd is, 
levert het analyseren van de argumentatiestructuur meestal meer problemen op 
(Van Eemeren en Grootendorst 1989a). Hieruit kan worden afgeleid dat 
schrijvers van betogen er goed aan doen de onderliggende argumentatiestructuur 
van hun betoog zo helder mogelijk uit de tekst naar voren te laten komen, 
want daar is de begrijpelijkheid bij gebaat. Verschillende auteurs, bijvoorbeeld 
Snoeck Henkemans (1989: 30), Koetsenruijter en Slot (1990) en Van Eemeren 
e.a. (1991: 163) geven dan ook het advies in de tekst zoveel mogelijk de 
volgorde van de argumentatiestructuur aan te houden, wat wil zeggen dat het 
de voorkeur verdient eerst het standpunt te presenteren, dan de hoofdargumen
ten, daarna de subargumenten, enzovoort (de top-down-volgorde). Een tweede 
mogelijkheid is de omgekeerde volgorde: eerst de laatste subargumenten, dan de 
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hoofdargumenten en dan het standpunt (de bottom-up-volgorde). Het wordt 
afgeraden de argumenten te presenteren in een volgorde die afwijkt van de 
argumentatiestructuur: 

Als algemene stelregel kan worden aangehouden dat het omwille van de 

duidelijkheid altijd aan te bevelen is om onderschikkende (verticale) relaties uit de 

structuur in de tekst consequent van boven naar beneden of van beneden naar 

boven af te werken. (Koetsenruijter en Slot 1990: 36) 

Als de argumentatiestructuur in een tekst voor de lezers moeilijk te herkennen 
is, dan kan dit soms leiden tot begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen 
argumenten. Als een schrijver de argumenten en de standpunten min of meer 
willekeurig achter elkaar plaatst zonder de argumentatiestructuur te volgen, 
maakt hij het de lezers knap lastig, omdat zij meer moeite moeten doen om te 
bepalen welk argument bij welk standpunt hoort. In veel gevallen zullen de 
lezers met behulp van hun voorkennis toch in staat zijn de juiste verbanden te 
herkennen, maar de kans is eerder aanwezig dat zij menen bepaalde enkelvoudi
ge argumentaties te herkennen die de schrijver helemaal niet naar voren wilde 
brengen. Het komt ook voor dat de argumentatiestructuur op grond van de 
tekst geheel duidelijk is, maar niet overeenkomt met wat de schrijver bedoelde: 
de schrijver heeft de argumentatiestructuur dan niet onduidelijk, maar ronduit 
verkeerd gepresenteerd. In dat geval is vrijwel zeker dat de lezers niet de 
beoogde enkelvoudige argumentaties zullen identificeren. Het gevolg zal zijn dat 
de lezers verzwegen argumenten proberen aan te vullen in door de schrijver 
niet-bedoelde enkelvoudige argumentaties en dus is de kans groot dat zij 
begrijpelijkheidsproblemen zullen ondervinden. Als de weergave van de 
argumentatiestructuur de oorzaak vormt van een begrijpelijkheidsprobleem met 
het verzwegen argument, dan moet in een herschrijving worden gezocht naar 
een presentatie van de argumentatiestructuur die geen begrijpelijkheidsproble
men oplevert. 

6.4.1 Voorbeeld Spaarzame Nederlanders 

Snoeck Henkemans geeft het volgende voorbeeld van een tekstpassage die 
minder duidelijk is omdat de argumenten niet op de goede manier bij elkaar zijn 
geplaatst: 

Voorbeeld Spaarzame Nederlanders 
Maar liefst tweeëndertig procent van het beschikbare beleggingskapitaal in 
Europa is afkomstig van Nederland. Juist Nederlanders zouden de ontwikke
lingen op de Effectenbeurs met veel interesse moeten volgen. Wij blijken 
namelijk het spaarzaamste volk van West-Europa te zijn. (Snoeck Henkemans 
1989: 31) 
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De laatste zin bevat de standpuntsindicator 'namelijk'; de lezers zullen daarom 
aannemen dat dit argument bij het standpunt in de daaraan voorafgaande zin 
hoort. Het zal misschien niet voor elke lezer direct duidelijk zijn of de eerste 
zin een argumentatieve functie vervult en welke dat dan is. De kans is daarom 
aanwezig dat de lezers de eerste zin niet als argument zullen aanmerken en 
alleen de onderstaande argumentatie identificeren: 

STP Juist Nederlanders zouden de ontwikkelingen op de Effectenbeurs met 
interesse moeten volgen. 

ARG Wij blijken het spaarzaamste volk van West-Europa te zijn. 

In deze enkelvoudige argumentatie wordt uit het gegeven dat we het spaarzaam
ste volk van West-Europa zijn, afgeleid dat we dus de ontwikkelingen op de 
Effectenbeurs moeten volgen. De meeste lezers zullen deze redenering niet echt 
begrijpen. Het verzwegen argument is wel te formuleren. Het zou ongeveer 
kunnen zijn: 'Wie spaarzaam is, zou de ontwikkelingen op de Effectenbeurs 
moeten bijhouden'. Maar voor veel lezers zal niet duidelijk zijn welk verband 
er volgens de schrijver is tussen spaarzaamheid en het advies de effectenbeurs 
te volgen. 

Het begrijpelijkheidsprobleem in het voorbeeld is een gevolg van een 
onhandige presentatie die de lezers onvoldoende in staat stelt de argumentatie
structuur te herkennen. Daardoor is niet goed zichtbaar tussen welke 
beweringen verbanden bestaan en hoe die verbanden precies luiden. O m deze 
problemen te verhelpen, kan de argumentatiestructuur als uitgangspunt dienen, 
zoals Snoeck Henkemans laat zien. Aan de argumentatie in het bovenstaande 
voorbeeld ligt de volgende argumentatiestructuur ten grondslag: 

STP Juist Nederlanders zouden de ontwikkelingen op de Effecten
beurs moeten volgen. 

ARG Wij blijken het spaarzaamste volk van West-Europa te zijn. 

ARG 1.1 Maar liefst tweeëndertig procent van het beleggingskapitaal in 
Europa is afkomstig van Nederland. 

Snoeck Henkemans raadt aan deze volgorde van de argumentatie ook aan te 
houden in de tekst, terwijl in de oorspronkelijke tekst de argumenten uit elkaar 
waren geplaatst: 

Herschrijving 1 Spaarzame Nederlanders 
Juist Nederlanders zouden de ontwikkelingen op de Effectenbeurs moeten 
volgen. Wij blijken namelijk het spaarzaamste volk van West-Europa te zijn. 
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Maar liefst tweeëndertig procent van het beleggingskapitaal in Europa is 
afkomstig van Nederland. (Snoeck Henkemans 1989: 30) 

De tweede mogelijkheid tot herschrijving is de omgekeerde volgorde: beginnen 
met het laatste argument en vervolgens naar het standpunt toewerken. De 
formuleringen en indicatoren moeten dan aan die presentatie worden aangepast: 

Herschrijving 2 Spaarzame Nederlanders 
Maar liefst tweeëndertig procent van het beleggingskapitaal in Europa is 
afkomstig van Nederland. Wij blijken dan ook het spaarzaamste volk van 
West-Europa te zijn. Daarom zouden juist Nederlanders de ontwikkelingen 
op de Effectenbeurs moeten volgen. (Snoeck Henkemans 1989: 31) 

Herschrijvingen 1 en 2 leveren geen begrijpelijkheidsproblemen meer op. De 
reden daarvan is dat in de herschreven teksten beter zichtbaar is wat de 
spaarzaamheid van Nederlanders te maken heeft met de Effectenbeurs: Neder
landers gebruiken het spaargeld blijkbaar om te beleggen. In dat geval is het 
advies de beurs te volgen op zijn plaats. Het gaat dus niet om de spaarzaamheid 
van Nederlanders per se, maar om de spaarzaamheid van Nederlanders in relatie 
tot beleggen. Het is met name het onderste argument, argument 1.1, waaruit 
deze onderlinge verbanden blijken en dit argument is dus erg relevant voor de 
argumentatie als geheel. Het is voor de begrijpelijkheid noodzakelijk om in de 
tekst goed aan te geven hoe argument 1.1 verband houdt met de andere twee 
beweringen, respectievelijk argument 1 en het standpunt. Anders komt de 
argumentatie niet goed over. Door in de tekst de argumentatiestructuur aan te 
houden, zoals in de herschrijvingen is gedaan, wordt gegarandeerd dat de lezers 
de juiste relaties tussen de drie beweringen kunnen herkennen. Dit betekent 
ook dat de verzwegen argumenten geen problemen opleveren: 

STP Juist Nederlanders zouden de ontwikkelingen op de Effecten

beurs moeten volgen. 

A R G 1 Wij blijken het spaarzaamste volk van West-Europa te zijn. 

P O 1 Wie spaarzaam is, moet de ontwikkelingen op de effectenbeur

zen volgen. 

A R G 1.1 Maar liefst tweeëndertig procent van het beleggingskapitaal in 
Europa is afkomstig van Nederland. 

P O 1.1 Als een groot deel van beleggingskapitaal afkomstig is van één 
bepaald land, dan is dat land erg spaarzaam. 
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6.4.2 Voorbeeld Eenmalige Belastingheffing 

In een werkstuk beschrijft een student een maatregel die de overheid zou 
kunnen nemen om het begrotingstekort terug te dringen, namelijk een 
eenmalige belastingheffing opleggen. De schrijver zegt onder het kopje 'Het 
effect op de consumptie' het volgende: 

Voorbeeld Eenmalige Belastingheffing 
Volgens de theorie zou een eenmalige belastingheffing geen effect hebben op 
de consumptie, er wordt immers gekeken naar het permanente inkomen van 
de consumenten. Het permanente inkomen verandert niet wanneer er een 
eenmalige belastingheffing wordt toegepast. Aanhangers van de theorie gaan 
er namelijk vanuit dat het volledige bedrag voor deze eenmalige belastinghef
fing kan worden geleend. Dit heeft tot gevolg dat de staatsschuld afneemt (tot 
nul) en dat de volledige schuld nu verdeeld is over miljoenen belastingbeta
lers. Er heeft slechts een verschuiving plaatsgevonden van overheid naar 
publiek. 

Het belastingbedrag dat de consumenten betaalden aan interest en 
aflossing op de staatsschuld zouden zij nu moeten betalen als interest en 
aflossing op hun 'individuele' schuld. Hierbij gaat men er wel vanuit dat de 
rente die de consumenten betalen over hun lening gelijk is aan de rente die 
de overheid betaalde over de staatsschuld. Hierdoor blijft het te betalen 
bedrag voor de consumenten voor het lenen van geld gelijk aan het vermin
derde belastingbedrag. Er zal immers geen geld meer betaald hoeven te wor
den voor de interest en aflossing op de staatsschuld. Het permanente inko
men van de consumenten zal onveranderd blijven. Wanneer het permanente 
inkomen onveranderd blijft, zal de consumptie ook onveranderd blijven. 

In dit voorbeeld gaat het om de eerste alinea; de tweede alinea is vooral nodig 
om tot een goede herschrijving te komen. De argumentatie in de eerste alinea 
zit erg ingewikkeld in elkaar. Het is dan ook niet eenvoudig de argumentatie
structuur te herkennen en dit leidt tot begrijpelijkheidsproblemen. De lezers 
zullen, afgaand op de indicatoren (in het voorbeeld gecursiveerd), eventueel de 
volgende enkelvoudige argumentaties kunnen identificeren: 

1. STP Volgens de theorie zou een eenmalige belastingheffing geen effect 

hebben op de consumptie 

ARG Er wordt gekeken naar het permanente inkomen van de consu

menten. 

2. STP Het permanente inkomen verandert niet wanneer een eenmalige 

belastingheffing wordt toegepast. 
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ARG Aanhangers van de theorie gaan ervan uit dat het volledige bedrag 
voor deze eenmalige belastingheffing kan worden geleend. 

3. STP De staatsschuld neemt af (tot nul) en de volledige schuld is nu 
verdeeld over miljoenen belastingbetalers. 

ARG Aanhangers van de theorie gaan ervan uit dat het volledige bedrag 
voor deze eenmalige belastingheffing kan worden geleend. 

Deze analyse roept verschillende vragen op met betrekking tot de verbanden 
tussen de beweringen in het betoog. Hoe hangen de tweede en derde enkelvou
dige argumentatie bijvoorbeeld met elkaar samen, gezien het feit dat het argu
ment in beide argumentaties hetzelfde is? Bij welk standpunt horen de drie argu
mentaties? Welke functies vervullen de andere beweringen in het geheel? Hoe 
luiden de verzwegen argumenten in de verschillende enkelvoudige argumenten? 

De tekst is te onduidelijk gepresenteerd om een antwoord op deze vragen 
te kunnen geven. De functie van de individuele beweringen moet eerst duidelijk 
zijn voordat tot een herschrijving kan worden besloten. Het eerste gedeelte van 
de tekst (dat de eerste twee enkelvoudige argumentaties bevat) is met enige 
inspanning wel te begrijpen. De argumentatiestructuur kan als volgt worden 
geanalyseerd: 

STP Volgens de theorie zou een eenmalige belastingheffing geen 
effect hebben op de consumptie. 

ARG l a Er wordt gekeken naar het permanente inkomen van de consu
menten. 

ARG lb Het permanente inkomen verandert niet wanneer een eenmali
ge belastingheffing wordt toegepast. 

ARG lb . l Aanhangers van de theorie gaan ervan uit dat het volledige be
drag voor deze eenmalige belastingheffing kan worden geleend. 

De verzwegen argumenten in deze argumentatie kunnen met enige moeite ook 
wel worden aangevuld. De eerste nevenschikkende argumentatie houdt in dat 
de maatregel geen effect heeft op de consumptie, omdat de consumptie wordt 
bepaald door het permanente inkomen en dat verandert niet door een eenmalige 
belastingheffing. Het verzwegen argument is dat als er geen verandering 
optreedt een maatregel geen effect heeft. 

De vraag die hierbij opkomt, is waarom het permanente inkomen niet 
verandert door zo'n eenmalige belastingheffing. De tekst geeft, in argument 
lb . l , als reden dat de burgers het geld ervoor kunnen lenen. Dit zal voor veel 
lezers een moeilijk te begrijpen verband zijn. Natuurlijk levert lenen extra geld 
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op waarmee dingen kunnen worden betaald, maar 'Lenen kost toch ook geld?', 
zal de lezer denken, je moet het immers ook weer aflossen. De tekst wijst nota 
bene nog eens expliciet op het feit dat de burgers dan een individuele schuld 
hebben. Hoe kan het dan waar zijn dat de eenmalige belastingheffing het 
inkomen niet aantast? De tekst geeft het antwoord op deze vraag in de tweede 
alinea. Daar blijkt namelijk dat het permanente inkomen per saldo niet 
verandert: eerst moesten de burgers meebetalen aan de overheidsschuld, die is 
na de eenmalige belastingheffing verdwenen, maar dan hebben de burgers alle
maal individueel een schuld die zij moeten aflossen. Op die manier blijft het 
permanente inkomen uiteindelijk hetzelfde, is het idee. 

Welke functie vervullen de twee laatste zinnen van het voorbeeld in dit 

verhaal? 

(...) Dit heeft tot gevolg dat de staatsschuld afneemt (tot nul) en dat de 
volledige schuld nu verdeeld is over miljoenen belastingbetalers. Er heeft 
slechts een verschuiving plaatsgevonden van overheid naar publiek. 

Dit lijken nieuwe argumenten die uit het voorafgaande voortvloeien. De zinnen 
suggereren misschien ook enigszins dat het om een eindconclusie met negatieve 
inhoud gaat, vanwege de indicator 'Dit heeft tot gevolg' en het woord 'slechts'. 
De zinnen staan bovendien aan het einde van de alinea. Anders dan de tekst 
wellicht suggereert, vormen de laatste twee zinnen van de eerste alinea echter 
geen eindconclusie. Integendeel: ze vormen het begin van hetgeen in de tweede 
alinea wordt beschreven. Daar wordt namelijk precies uitgelegd hoe de verschui
ving van de schuld van overheid naar burgers niet leidt tot een verandering van 
het permanente inkomen. De laatste twee zinnen van de eerste alinea lijken om 
deze reden inhoudelijk beter op hun plaats in de tweede alinea. 

In de herschrijving worden de uitkomsten van de analyse concreet vormge
geven. Het eerste tekstgedeelte wordt herschreven op basis van de analyse van 
de argumentatiestructuur. Het tweede tekstgedeelte, de laatste twee beweringen 
uit de oorspronkelijke tekst, wordt met behulp van de informatie uit de tweede 
alinea van de tekst als een apart onderdeel van de argumentatie herschreven: 

Herschrijving Eenmalige Belastingheffing 
Volgens de theorie zou een eenmalige belastingheffing geen effect hebben op 
de consumptie. Er wordt voor de consumptie immers gekeken naar het 
permanente inkomen van de consumenten en het permanente inkomen 
verandert niet wanneer er een eenmalige belastingheffing wordt toegepast. 
Aanhangers van de theorie gaan er namelijk vanuit dat het volledige bedrag 
voor deze eenmalige belastingheffing kan worden geleend en dat de kosten 
daarvan per saldo geen verandering van het permanente inkomen betekenen. 

Het gevolg van het feit dat wordt geleend voor de eenmalige belastinghef
fing is dat de staatsschuld wordt teruggebracht tot nul en dat in plaats 
daarvan de schuld is verdeeld over miljoenen belastingbetalers. Zij moeten nu 



[154] 'Het verband ontgaat me' 

wel aflossingen voor de leningen betalen, maar hoeven niet langer meer mee te 
betalen aan de staatsschuld via de belastingen. De theorie stelt dat het betalen 
van de belasting voor de staatsschuld en het aflossen van de lening voor de 
eenmalige belastingheffing per saldo op hetzelfde neerkomen. Op die manier 
verandert het permanente inkomen al met al niet door een eenmalige belasting
heffing. 

In het eerste gedeelte van de tekst wordt de argumentatiestructuur volgens de 
analyse aangehouden. Eerst wordt het hoofdstandpunt in een aparte zin 
gegeven. Daarna worden de twee nevengeschikte argumenten in één zin 
gepresenteerd, aan elkaar gekoppeld met de indicator 'en' en aan het standpunt 
met de indicator ' immers'. Vervolgens wordt de ondersteuning bij het tweede 
nevengeschikte argument gegeven, aangevuld met het belangrijke gegeven dat 
het lenen per saldo geen effect heeft op het permanente inkomen (gecursiveerd). 
Dit gegeven bleef in de oorspronkelijke tekst impliciet. Als gevolg van deze 
ingrepen is de argumentatiestructuur in de tekst nu goed zichtbaar en zijn de 
onderlinge verbanden duidelijk. Vervolgens wordt in de herschrijving een 
nieuwe alinea begonnen om uit te leggen waarom de verschuiving van de schuld 
van overheid naar burgers al met al geen verandering van het permanente 
inkomen betekent. Deze uitleg in de herschrijving is een kortere weergave van 
de informatie uit de tweede alinea in de oorspronkelijke tekst. 

In de herschreven versie is de argumentatiestructuur goed zichtbaar. De 
lezers zullen weinig moeite hebben de logische samenhang te zien en de 
verzwegen argumenten bij de argumentaties zullen geen begrijpelijkheidsproble-
men opleveren. 

STP Volgens de theorie zou een eenmalige belastingheffing geen 
effect hebben op de consumptie. 

A R G la Er wordt bij de consumptie gekeken naar het permanente 
inkomen van de consumenten. 

ARG l b Het permanente inkomen verandert niet wanneer een 
eenmalige belastingheffing wordt toegepast. 

P O Als voor de consumptie wordt gekeken naar het permanen
te inkomen en dat permanente inkomen verandert niet bij 
een eenmalige belastingheffing, dan heeft een eenmalige 
belastingheffing geen effect op de consumptie. 

ARG l b . l a Aanhangers van de theorie gaan ervan uit dat het volledige 
bedrag voor deze eenmalige belastingheffing kan worden 
geleend. 
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ARG lb . lb Aanhangers van de theorie gaan ervan uit dat de kosten van 
dat lenen per saldo geen verandering van het permanente 
inkomen betekenen in vergelijking met de huidige situatie. 

P O Als je voor iets leent en dat lenen heeft geen effect op je 
inkomen, dan heeft dat iets geen effect op je inkomen. 

ARG lb . lb . l De theorie stelt dat het betalen van de belasting voor de 
staatsschuld en het aflossen van de lening voor de eenmalige 
belastingheffing per saldo op hetzelfde neerkomen. 

ARG lb. lb . l .1 Burgers moeten aflossingen voor de leningen betalen, maar 
zij hoeven niet langer meer via belastingen mee te betalen 
aan de staatsschuld. 

P O Als je iets moet betalen, maar iets anders dat vergelijkbaar 
is niet meer hoeft te betalen, dan komt dit per saldo op 

hetzelfde neer. 

6.4.3 Voorbeeld IRT-affaire 

In een ingezonden brief in NRC Handelsblad reageert lezer Van Haaft op een 
eerder gepubliceerde brief van een andere lezer, Smits. Beide brieven gaan over 
de destijds actuele IRT-affaire:138 

Voorbeeld IRT-affaire 
In N R C Handelsblad van 6 augustus 1996 betoogt Smits dat de rechtsstaat 
door de IRT-affaire niet is geschaad, omdat de machtenscheiding is 
behouden. Een rechtsstaat is afhankelijk van de mentaliteit van bestuurders 
of ambtenaren: of zij zich willen conformeren aan dezelfde regels als die 
welke burgers geacht worden te volgen. In mindere mate is een rechtsstaat 
afhankelijk van een strikte machtenscheiding: dat is slechts een weinig 
beproefd vangnet. De redenering van Smits is dan ook vergelijkbaar met de 
stelling 'Het regent niet, want mijn paraplu is niet kapot'. 

Z. van Haaft, Leiderdorp 
{NRC Handelsblad, 13 augustus 1996) 

Het is duidelijk dat de laatste zin van de ingezonden brief het standpunt bevat 
dat de schrijver verdedigt; de rest van de brief bevat de argumentatie voor het 
standpunt. De eerste zin bevat geen argument: hij geeft alleen de inhoud weer 
van de argumentatie waarop de schrijver reageert. De tweede en derde zin 
bevatten elk een hoofdargument, samen vormen ze een nevenschikking. Het 
tweede hoofdargument, lb, wordt nog nader ondersteund: 
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STP De redenering van Smits is vergelijkbaar met de stelling 'Het 
regent niet, want mijn paraplu is niet kapot'. 

ARG l a Een rechtsstaat is afhankelijk van de mentaliteit van bestuur
ders of ambtenaren: of zij zich willen conformeren aan dezelfde 
regels als die welke burgers geacht worden te volgen. 

ARG lb In mindere mate is de rechtsstaat afhankelijk van een strikte 
machtenscheiding. 

ARG lb . l Dat is slechts een weinig beproefd vangnet. 

O m deze argumentatie te kunnen begrijpen, is ten eerste enige achtergrondken
nis vereist over de IRT-affaire en ons rechtssysteem voor wat betreft het 
principe van de scheiding van de rechtgevende, rechtsprekende en rechtuitvoe-
rende macht. Zonder deze kennis is het niet mogelijk de expliciete argumenten 
te begrijpen. De meeste lezers van de bewuste krant zullen wel over de 
noodzakelijke kennis beschikken. Vervolgens is nodig dat de lezers kunnen 
begrijpen hoe de argumenten tot het standpunt van de schrijver leiden. Dit 
aspect van de argumentatie zou voor de lezers, zelfs als zij over de nodige 
achtergrondkennis beschikken, wel eens begrijpelijkheidsproblemen kunnen 
opleveren. 

O m te beginnen, zouden de lezers problemen kunnen hebben met de beteke
nis van het standpunt aan het eind van de brief: wat bedoelt de schrijver met 
zijn opmerking dat de redenering van Smits vergelijkbaar is met de stelling 'Het 
regent niet, want mijn paraplu is niet kapot'? Een extra complicatie is dat dit 
standpunt weer een redenering op zichzelf bevat, die het lastiger maakt het 
standpunt te begrijpen. De volgende vraag is hoe de aangevoerde argumenten 
met dit standpunt verband houden: wat zijn de verzwegen argumenten? Ook 
hier zouden begrijpelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. De vraag wordt mede 
opgeroepen doordat het standpunt op een plaats staat die de inhoudelijke 
verbanden niet goed duidelijk maakt. Het standpunt staat in de tekst namelijk 
achter argument l . lb . l , maar inhoudelijk volgt het daar niet uit. 

Hoe kunnen deze onduidelijkheden in een herschrijving worden verholpen? 
Het is duidelijk dat de brief van Van Haaft deel uitmaakt van een bepaalde 
discussie over de IRT-affaire. Smits, de andere briefschrijver, heeft in een vorige 
beurt blijkbaar al een standpunt ingenomen: hij was protagonist van het 
standpunt dat de rechtsstaat door de IRT-affaire niet is aangetast. Het argument 
dat Smits voor deze stelling heeft aangedragen, is volgens Van Haaft: 'De 
machtenscheiding is behouden gebleven'. Het verzwegen argument in de 
argumentatie van Smits kan zonder problemen worden aangevuld: 

Argumentatie Smits 
STP De rechtsstaat is door de IRT-afïaire niet aangetast. 
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ARG De machtenscheiding is behouden gebleven. 

P O Als de machtenscheiding behouden is gebleven, dan is de 
rechtsstaat niet aangetast. 

De schrijver van de ingezonden brief reageert negatief op de argumentatie van 
Smits. Het is voor de analyse van belang in te zien dat de reactie van de 
schrijver echter geen betrekking heeft op het expliciete argument van Smits. O p 
de juistheid of onjuistheid van dat argument zelf gaat de schrijver niet in: hij 
bestrijdt niet expliciet dat de machtenscheiding behouden is gebleven. Het is de 
inhoud van het verzwegen argument in Smits' argumentatie dat de schrijver in 
zijn betoog direct aanvalt. Hij probeert met zijn argumenten te laten zien dat 
Smits' argument niet tot het standpunt leidt: de rechtsstaat is niet zozeer 
afhankelijk van de machtenscheiding, maar van iets anders. 

De schrijver legt in zijn brief ook uit waarom de rechtsstaat niet zo erg 
afhankelijk zou zijn van de machtenscheiding: 'dat is een weinig beproefd 
vangnet'. De betekenis van deze uitspraak is misschien niet direct helemaal 
duidelijk, maar kan worden geïnterpreteerd als 'de machtenscheiding is meestal 
wel gegarandeerd' of 'de machtenscheiding is zelden in het geding'. In plaats 
daarvan, voert de schrijver aan, is de rechtsstaat in de praktijk meer afhankelijk 
van het gedrag van ambtenaren en dergelijke: zij zouden dezelfde regels als de 
burgers moeten volgen. Deze argumentatie leidt al met al tot het standpunt dat 
de schrijver aan het eind van zijn brief inneemt, namelijk dat de redenering van 
Smits vergelijkbaar is met de stelling 'het regent niet, want mijn paraplu is met 
kapot'. Hoe zit dit standpunt in elkaar? De schrijver vergelijkt de redenering 
van Smits met een andere redenering. Die vergelijking kan schematisch als volgt 
worden weergegeven: 

Argumentatie Smits 
STP De rechtsstaat is door de IRT-affaire niet aangetast. 

ARG De machtenscheiding is behouden gebleven. 

P O Als de machtenscheiding behouden is gebleven, dan is de 
rechtsstaat niet aangetast. 

Volgens de schrijver vergelijkbaar met 
STP Het regent niet. 

ARG Mijn paraplu is niet kapot. 

P O Als mijn paraplu niet kapot is, dan regent het niet. 

De voorbeeldredenering die de schrijver in zijn standpunt presenteert, heeft als 



[158] 'Het verband ontgaat me' 

kenmerk dat de premisse/het argument niet relevant is voor de conclusie/het 
standpunt: of je paraplu al dan niet kapot is, kan geen beoordelingscriterium 
zijn voor de vraag of het al dan niet regent (hoewel een paraplu en regen wel 
iets met elkaar te maken hebben). De goede verstaander herkent in dit 
voorbeeld een ander, in logicaboeken veel gebruikt voorbeeld van de formeel-
logisch geldige redeneervormen modus ponens en modus tollens, dat ook over 
regen gaat: 

Modus ponens 

Als het regent, dan worden de straten nat 

Het regent 

Dus: de straten worden nat 

Modus tollens 

Als het regent, dan worden de straten nat 

De straten zijn niet nat 

Dus: Het regent niet 

Smits' redenering heeft deze vorm en is daarom formeel-logisch geldig. De 
dingen die echter vermeld staan achter 'als' ('De machtenscheiding is behouden 
gebleven') en 'dan' ('De rechtsstaat is door de IRT-affaire niet aangetast'), 
houden volgens Van Haaft argumentatief geen verband met elkaar (hoewel 
machtenscheiding en rechtsstaat inhoudelijk wel iets met elkaar te maken 
hebben). De schrijver wil met de vergelijking dus laten zien dat het argument 
van Smits argumentatief irrelevant is voor het standpunt dat Smits verdedigt. 

Deze analyse leidt tot nog verdere conclusies. De schrijver stelt dat Smits' 
argument irrelevant is; vervolgens geeft hij aan welk aspect voor de rechtsstaat 
veel relevanter is, namelijk het goede gedrag van de bestuurders en de 
ambtenaren. Hij impliceert hiermee ook dat juist dit aspect in de IRT-affaire 
problematisch was: de ambtenaren gedroegen zich niet volgens de regels. Deze 
bewering doet de schrijver niet expliciet, maar als hij er niet aan gebonden zou 
zijn, dan zou zijn argumentatie weinig zin hebben. Bovendien was het in de 
werkelijkheid volgens het merendeel van de betrokkenen in de discussie over 
de IRT-affaire inderdaad zo dat de ambtenaren en de bestuurders de regels 
hadden geschonden. Gezien deze discussiecontext is de conclusie verantwoord 
dat de schrijver, hoewel impliciet, toch daadwerkelijk als protagonist van het 
tegengestelde standpunt van Smits optreedt: hij meent dat de rechtsstaat door 
de IRT-affaire wel is aangetast. Het gedrag van de betrokken ambtenaren en 
bestuurders was immers niet conform de regels waaraan de burgers zich moeten 
houden en dat is volgens de schrijver hier het (enige) relevante beoordelingscri-
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terium. 
De gereconstrueerde visie van de schrijver kan als volgt worden weergegeven 

in een argumentatiestructuur: 

(STP)139 De rechtsstaat is door de IRT-affaire wel aangetast. 

(ARG la) In de IRT-affaire zijn de regels (waaraan de burgers zich 
geacht worden te houden) door bestuurders en ambtenaren 
in ernstige mate geschonden. 

ARG l b De rechtsstaat is afhankelijk van de mentaliteit van bestuur
ders en ambtenaren: of zij zich willen conformeren aan 
dezelfde regels als die de burgers geacht worden te volgen. 

ARG l e De redenering van Smits (dat de rechtsstaat door de IRT-
affaire niet is aangetast, omdat de machtenscheiding 
behouden is gebleven), is vergelijkbaar met de stelling 'Het 
regent niet, want mijn paraplu is niet kapot'. 

ARG l e l De redenering berust op een niet-relevant argument. 

ARG le . 1.1 De rechtsstaat is niet zozeer afhankelijk van een strikte 
machtenscheiding. 

ARG le.1.1.1 Dat is slechts een weinig beproefd vangnet. 

Deze analyse moet de basis vormen van de herschrijving. Daarin moet 
duidelijker worden welk standpunt de schrijver inneemt en wat zijn aanval op 
Smits precies inhoudt. O m dit te bereiken, moet met name het in de brief 
verwoorde standpunt anders worden geformuleerd. In de herschrijving wordt, 
in de laatste zin, bovendien expliciet aangegeven dat de schrijver het tegengestel
de standpunt van Smits inneemt (dit is voor de begrijpelijkheid overigens niet 
per se noodzakelijk): 

Herschrijving IRT-affaire 
In N R C Handelsblad van 6 augustus 1996 betoogt Smits dat de rechtsstaat 
door de IRT-affaire niet is geschaad, omdat de machtenscheiding is 
behouden. Deze redenering is vergelijkbaar met de stelling 'Het regent niet, 
want mijn paraplu is niet kapot': de redenering berust op een niet-relevant 
argument. De rechtsstaat is namelijk niet zo zeer afhankelijk van een strikte 
machtenscheiding: dat is slechts een weinig beproefd vangnet. De rechtsstaat 
is veel meer afhankelijk van de mentaliteit van de bestuurders of de ambte
naren: of zij zich willen conformeren aan dezelfde regels als die welke 
burgers geacht worden te volgen. Aangezien die regels in de IRT-affaire in 
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ernstige mate zijn geschonden door bestuurders en ambtenaren, kan worden 
gesteld dat de IRT-affaire de rechtsstaat wel heeft geschaad. 

De belangrijkste ingreep is dat het oorspronkelijke hoofdstandpunt, in de 
gereconstrueerde argumentatiestructuur argument lc geworden, in de her
schrijving niet meer onderaan de tekst staat. Het staat nu direct achter de eerste 
zin, waarin Smits' stelling wordt weergegeven. Omdat argument lc direct 
betrekking heeft op Smits' argumentatie, is dit de duidelijkste plaats. In de 
herschrijving wordt eerst de argumentatie van Smits weerlegd en pas daarna 
worden de eigen argumenten van de schrijver gepresenteerd (eerst lb en dan lc), 
waarna ten slotte het gereconstrueerde hoofdstandpunt, tegengesteld aan dat van 
Smits, volgt. De herschrijving levert geen begrijpelijkheidsproblemen meer op, 
omdat de discussiecontext en de argumentatiestructuur als uitgangspunt zijn 
genomen en de argumenten die bij elkaar horen (de drie takken van de 
nevenschikking) in de tekst ook bij elkaar zijn geplaatst. O m die reden heeft de 
lezer geen moeite met het herkennen van de argumentatiestructuur en het 
begrijpen van de verzwegen argumenten. 

6.4.4 Voorbeeld Ontwikkelingslanden 

Een studente schrijft een scriptie over de effecten van ontwikkelingshulp. In de 
conceptversie van de inleiding stelt zij aan het begin van de derde alinea het 
volgende: 

Voorbeeld Ontwikkelingslanden 
(...) 

Hoewel ontwikkelingshulp door het leveren van kennis en geld kan 
helpen bij het opbouwen van een goede economische structuur, kunnen 
arme landen blijvend hogere welvaart alleen verkrijgen door deel te nemen 
aan internationale handel. Zo kunnen ze immers deviezen verdienen 
waarmee de import betaald kan worden. (...) 

Dit tekstgedeelte bevat argumentatie. Welke standpunten en argumenten 
kunnen de lezers identificeren? Het eerste gedeelte van de eerste zin kan als een 
soort concessie worden beschouwd: de bewering geeft aan dat ontwikkelings
hulp wel iets oplevert (maar, wordt ook geïmpliceerd, niet voldoende). In het 
vervolg van de eerste zin wordt een standpunt gepresenteerd. De laatste zin 
ondersteunt dit standpunt: hij bevat een duidelijke indicator van een argument, 
namelijk ' immers' . De tekst bevat dus de volgende enkelvoudige argumentatie: 

STP Arme landen kunnen alleen blijvend hogere welvaart verkrijgen door 
deel te nemen aan internationale handel. 
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ARG Zo kunnen ze deviezen verdienen waarmee de import kan worden 
betaald. 

In deze argumentatie worden verbanden gesuggereerd tussen blijvende welvaart 
en deelname aan internationale handel (in het standpunt) en deviezen en import 
(in het argument). Hoe deze verbanden precies luiden, zal echter voor de meeste 
lezers niet geheel duidelijk zijn. Bovendien wordt er in de tekst een verband 
gesuggereerd tussen deze argumentatie en het onderwerp van de tekst 'ont
wikkelingshulp'; ook deze relatie zal niet zonder meer duidelijk zijn. O m tot 
een goede herschrijving te kunnen komen, is een vrij uitgebreide analyse nodig. 
De reden daarvoor is dat de schrijver relatief veel stappen impliciet heeft 
gelaten. Tussen de verschillende aspecten die de schrijver in haar argumentatie 
noemt, bestaan heel specifieke relaties, maar de schrijver heeft ze zeer compact 
weergegeven. 

Het eerste, belangrijke impliciete element is de onduidelijke relatie tussen de 
concessie waarmee de eerste zin begint en het standpunt dat in het tweede deel 
van de zin staat. Het verband tussen deze twee beweringen is dat ontwikkelings
hulp volgens de schrijver blijkbaar niet voldoende is voor blijvende hogere 
welvaart: dit is wat zij probeert uit te leggen. Dat ontwikkelingshulp niet 
voldoende is, speelt een centrale rol in het betoog: het is het hoofdstandpunt 
van de argumentatie. O m te verzekeren dat de lezers dit hoofdstandpunt 
herkennen, was het beter geweest de bewering niet impliciet te laten: 

(STP) Ontwikkelingshulp is niet voldoende om blijvend hogere wel
vaart te verkrijgen. 

ARG 1 Arme landen kunnen alleen blijvend hogere welvaart verkrijgen 
door deel te nemen aan internationale handel. 

ARG 1.1 Zo kunnen ze deviezen verdienen waarmee de import betaald 
kan worden. 

De reconstructie van het verzwegen hoofdstandpunt is een oplossing voor het 
probleem dat in de tekst onduidelijk was hoe de gepresenteerde argumentatie 
precies verband hield met het overkoepelende onderwerp 'ontwikkelingshulp'. 
Daarmee is nog niet opgehelderd hoe de argumenten met elkaar verband 
houden. Argument 1 is op zichzelf geen onbegrijpelijke uitspraak: er wordt 
gesteld dat alleen deelname aan de internationale handel blijvend welvaart 
oplevert. Hoewel deze uitspraak begrijpelijk is, heeft de lezer wel behoefte aan 
een argumentatieve ondersteuning: waarom precies leidt deelname aan de inter
nationale handel tot welvaart? Deze ondersteuning wordt gegeven in argument 
1.1 en het is vooral hier dat het verzwegen argument begrijpelijkheidsproblemen 
oplevert. Het logisch minimum bij de argumenten 1 en 1.1 luidt: 'Als arme 
landen door internationale handel deviezen kunnen verdienen waarmee de 
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import kan worden betaald, dan kunnen arme landen alleen blijvend hogere 
welvaart verkrijgen door deel te namen aan internationale handel'. Dit is een 
inhoudelijk complexe en niet erg doorzichtige bewering. 

Met het oog op de herschrijving is het belangrijk te zien dat argument 1.1 
in feite uit twee beweringen bestaat. De eerste bewering is dat door internatio
nale handel deviezen kunnen worden verdiend, de tweede is dat met deviezen 
de import kan worden betaald. De twee beweringen worden in de tekst in één 
zin direct achter elkaar geplaatst, zonder nadere uitleg. De beweringen zijn 
echter allebei op zichzelf argumentatief van belang en ze behoeven allebei 
nadere uitleg. Daarom is het duidelijker om ze als aparte argumenten te 
onderscheiden in de argumentatiestructuur (en ook straks in de herschrijving): 

(STP) Ontwikkelingshulp is niet voldoende om blijvend hogere 
welvaart te verkrijgen. 

ARG 1' Arme landen kunnen alleen blijvend hogere welvaart verkrijgen 
door deel te nemen aan internationale handel. 

ARG 1.1a' Zo (door deelname aan internationale handel) kunnen ze (arme 
landen) deviezen verdienen. 

ARG 1.1b' Met deviezen kan de import worden betaald. 

O p basis van deze analyse kan vervolgens worden bedacht op welke manier de 
beide argumenten uit de nevenschikking een ondersteuning kunnen vormen 
voor argument 1'. Met argument 1.1a' wordt een verband gelegd tussen 
welvaart, internationale handel en deviezen. O m dit argument te begrijpen, 
moet de lezer zich allereerst realiseren dat deviezen hetzelfde zijn als buiten
landse valuta (geen moeilijk gegeven, maar misschien heeft niet iedere lezer het 
direct paraat). Bovendien moet de lezer weten dat de enige manier waarop een 
land aan buitenlandse valuta kan komen, is door deel te nemen aan internatio
nale handel. Argument 1.1b' heeft de functie aan te geven waarom die deviezen 
zo belangrijk zijn voor de welvaart: een land kan de import ermee betalen. Om 
dit argument te begrijpen, moet het de lezer bekend zijn dat voor welvaart in 
arme landen het in de meeste gevallen nodig is dat het land goederen kan 
importeren, omdat de eigen middelen onvoldoende zijn om in alle behoeften te 
voorzien. O m die import te betalen, heeft het land buitenlandse valuta nodig 
(de eigen valuta zijn te weinig waard). 

Deze kennis van de betekenis van de argumenten in de nevenschikking kan 
in de argumentatiestructuur worden opgenomen in de vorm van aanvullende 
argumenten. Bij argument 1.1a' wordt een extra onderschikkend argument 
opgenomen en naast argument 1.1b' komt een derde nevenschikkend argument, 
1.1c, met een ondersteuning:140 
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(STP) Ontwikkelingshulp is niet voldoende om blijvend hogere 
welvaart te verkrijgen. 

ARG 1' Arme landen kunnen alleen blijvend hogere welvaart 

verkrijgen door deel te nemen aan de internationale handel. 

ARG 1.1a' Zo kunnen ze deviezen verdienen. 

ARG 1.1b' Met deviezen kan de import worden betaald. 

ARG l . la ' . l Deviezen kunnen niet op een andere manier worden 
verdiend dan door deelname aan de internationale handel. 

ARG 1.1c Voor blijvend hogere welvaart is het nodig dat een land 
goederen kan importeren. 

ARG l . l c . l De eigen middelen van het ontwikkelingsland zijn meestal 
niet toereikend. 

De argumentatiestructuur moet de basis vormen voor een herschrijving. Een 
belangrijke ingreep is de aanvulling van het verzwegen standpunt: dat wordt in 
de herschrijving expliciet aan het begin van de argumentatie gepresenteerd. 
Verder is belangrijk de argumenten in een logische volgorde te plaatsen, op een 
zodanige manier dat de lezer de argumentatieve stappen telkens goed kan 
herkennen en de onderlinge verbanden kan begrijpen. In dit geval is de begrijpe-
lijkste presentatie eerst het standpunt en het hoofdargument, dan de argumenten 
uit de nevenschikking, beginnend met argument 1.1c. In de herschrijving zijn 
de veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke tekst gecursiveerd: 

Herschrijving Ontwikkelingslanden 

Hoewel ontwikkelingshulp door het leveren van kennis en geld kan 
helpen bij het opbouwen van een goede economische structuur, is het 
onvoldoende om blijvend tot hogere welvaart voor arme landen te leiden. 
Blijvend hogere weivaan kunnen arme landen alleen verkrijgen door deel te 
nemen aan de internationale handel. Welvaart vereist namelijk in de meeste 
gevallen dat het land goederen kan importeren, omdat de eigen middelen 
ontoereikend zijn. Een arm land kan die noodzakelijke import alleen betalen 
met deviezen; de enige manier om aan die deviezen te komen, is door mee 
te doen aan de internationale handel. 

De argumentatie in de tekst is nu zonder problemen te analyseren: 
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STP Ontwikkelingshulp is onvoldoende om tot blijvende hogere 
welvaart voor arme landen te leiden. 

ARG 1 Blijvende hogere welvaart kunnen arme landen alleen 
verkrijgen door deel te nemen aan de internationale handel. 

P O Als je iets alleen echt kunt verkrijgen door één bepaald iets, 
dan is iets anders niet voldoende om dat iets te verkrijgen. 

ARG 1.1a Welvaart vereist in de meeste gevallen dat het land goede
ren kan importeren. 

ARG l . l a . l De eigen middelen zijn ontoereikend. 

P O Als de eigen middelen (van een land) ontoereikend zijn, dan 
vereist welvaart dat er goederen kunnen worden geïmpor
teerd. 

A R G 1.1b Een arm land kan die noodzakelijke import alleen betalen 
met deviezen. 

ARG 1.1c De enige manier om aan die deviezen te komen, is door 
deel te nemen aan de internationale handel. 

P O Als welvaart in de meeste gevallen vereist dat een arm land 
goederen kan importeren en een arm land kan die noodza
kelijke import alleen betalen met deviezen en de enige 
manier om aan die deviezen te komen, is door deel te 
nemen aan de internationale handel, dan kunnen arme 
landen alleen blijvend hogere welvaart verkrijgen door deel 
te nemen aan de internationale handel. 

In de herschrijving zijn alle argumenten opgenomen uit de argumentatie
structuur die het resultaat was van de analyse. De argumenten uit de neven
schikking staan in de herschrijving echter in de omgekeerde volgorde. (Argu
ment 1.1a in de herschrijving correspondeert met argument 1.1c uit de 
oorspronkelijke tekst; argument l . la . l komt overeen met argument 1.1c.1 uit 
de oorspronkelijke tekst. Argument 1.1b in de herschrijving is argument 1.1b' 
in de oorspronkelijke tekst. Argument 1.1c ten slotte is een combinatie van 
argument 1.1a' en argument 1.1a'. 1 uit de oorspronkelijke tekst.) Er is een 
goede reden om de argumenten uiteindelijk in deze volgorde in de herschrijving 
op te nemen. Het onderste verzwegen argument geeft de bewering weer die 
essentieel is om de verbanden te kunnen begrijpen. Als die bewering nader 
wordt bekeken, wordt duidelijk dat het in de argumentatie eigenlijk gaat om 
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een specifieke relatie tussen alle verschillende elementen, die begint bij de 
bewering die argument lc is. Deze relatie wordt in logische termen aangeduid 
als die van transitiviteit: 

Relatie van transitiviteit 

Als A, dan B en Als B, dan C, en Als C, dan D, dan Als A dan D. 

Als voor welvaart (A) import (B) nodig is en voor import (B) zijn deviezen 
(C) nodig en voor deviezen (C) is deelname aan internationale handel (D) 
nodig, dan is voor welvaart (A) deelname aan internationale handel nodig 
(D). 

Omdat het om een complexe redenering gaat waarin de relaties transitief zijn, 
is het verstandig om de argumentatie te presenteren op een manier die dit voor 
de lezers goed zichtbaar maakt. Dit houdt in dat de argumentatiestructuur in 
de tekst zoveel mogelijk moet worden aangehouden. 

6.5 Gebruikte bewoordingen 

Ook al zijn de indicatoren en de verwijzingen in de tekst correct gebruikt en 
is de argumentatiestructuur helder en ondubbelzinnig gepresenteerd, dan nog 
kan er sprake zijn van een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen 
argument dat het gevolg is van een onjuiste identificatie van de argumentatie. 
Het gaat hier eigenlijk om een algemeen punt: schrijvers beogen standpunten 
en argumenten met een bepaalde propositionele inhoud naar voren te brengen 
en het is aan hen bewoordingen te kiezen die de bedoelde propositionele 
inhoud voldoende duidelijk naar voren brengen. In de praktijk lukt dat lang 
niet altijd: de schrijver formuleert een bewering vaag, dubbelzinnig, onnauwkeu
rig of voor zijn lezers te ingewikkeld, zodat de lezers de propositionele inhoud 
ervan niet goed kunnen vaststellen of tot een andere interpretatie komen dan 
de schrijver beoogde. Van Eemeren en Grootendorst (1992a: 199) wijzen er ook 
op dat de propositionele inhoud van de beweringen in een betoog soms 
onvoldoende duidelijk is. Dergelijke tekortkomingen van een tekst leiden niet 
tot problemen bij de identificatie van de relatie tussen het standpunt en het 
argument, zoals in de voorgaande voorbeelden, maar tot problemen bij de 
identificatie van de losse beweringen die het standpunt en het argument 
vormen. 

Lezers zijn in het algemeen, op grond van algemene communicatieve 
principes, geneigd aan alles wat zij lezen zoveel mogelijk een interpretatie te 
geven. Ook vage, dubbelzinnige, onnauwkeurige of ingewikkelde zinnen zullen 
zij zo goed mogelijk proberen te interpreteren. Maar als zij - onbedoeld - de 
verkeerde propositionele inhoud toekennen aan een bewering die het standpunt 
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of het argument vormt, dan is de kans op een begrijpelijkheidsprobleem met het 
verzwegen argument groot. De schrijver had immers een verband tussen twee 
specifieke uitspraken op het oog en dat verband is er waarschijnlijk niet tussen 
twee uitspraken met een andere propositionele inhoud. De analyse moet laten 
zien waarom de propositionele inhoud die de tekst aangeeft niet de bedoelde 
kan zijn, welke inhoud de schrijver waarschijnlijk wel op het oog had en welke 
bewoordingen de bedoelde propositionele inhoud voor de lezers wel voldoende 
duidelijk maken. 

6.5.1 Voorbeeld Economische Mentaliteit 

Een leerling schrijft een werkstuk over Japan. Onderdeel van het werkstuk is 
een beschrijving van de specifieke Japanse opvattingen over arbeid. De paragraaf 
heet 'De economische mentaliteit'. Daarin zegt de schrijver onder meer: 

Voorbeeld Economische Mentaliteit 
Bij de analyse van concrete landen, zoals Nederland, Duitsland of Japan, 
komt de economische mentaliteit vaak naar voren in de vorm van het 
algemene volkskarakter. Meestal worden dan de generaliserende stereotypen 
genoemd: Nederlandse jansaliegeest, Duitse gezagsgetrouwheid en Japanse 
opofferingsgezindheid. Het is een feit dat de economische mentaliteit van land 
tot land kan verschillen. Voor de ontwikkeling van een specifiek systeem is de 
mentaliteit en de ethiek van de individuen dan ook van essentieel belang. 

In dit tekstgedeelte vormt de laatste zin een standpunt. De eraan voorafgaande 
zin is het bijbehorende argument: 

STP Voor de ontwikkeling van een specifiek systeem is de mentaliteit en 
de ethiek van de individuen van essentieel belang. 

ARG Het is een feit dat de economische mentaliteit van land tot land kan 
verschillen. 

De tekst suggereert dat er een verband is tussen de bewering in het argument 
en die in het standpunt: de indicator 'dan ook' geeft aan dat de laatste zin uit 
de voorafgaande volgt. Het lijkt om een causaal verband te gaan: het argument 
is de oorzaak die leidt tot het gevolg in het standpunt. Het punt is echter dat 
het feit dat in het argument genoemd wordt geen ondersteuning is voor de 
bewering in het standpunt. Beide dingen zijn wellicht waar en ze houden qua 
onderwerp ook wel verband met elkaar, maar de argumentatieve relatie die de 
tekst suggereert, is niet duidelijk. Heeft de schrijver per abuis twee zaken aan 
elkaar gekoppeld die geen verband met elkaar houden? Of heeft de schrijver 
zich onhandig uitgedrukt, zodat het bedoelde verband niet naar voren komt? 
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De tweede veronderstelling moet eerst worden onderzocht.141 Welk verband 
kan de schrijver op het oog hebben gehad? 

In de voorafgaande tekst bespreekt de schrijver verschillende soorten 
Volksmentaliteit'; hij noemt onder andere enkele voorbeelden. In de context is 
ook wel duidelijk waarom de schrijver dit doet: zijn punt is dat die volksmenta
liteit mede bepalend is voor de economie. Het is deze gedachte die de schrijver 
naar voren wil brengen. 

Hiervan uitgaand, is het niet moeilijk tot een herschrijving te komen waarin 
het standpunt wel logisch uit het argument volgt. De herschrijving komt vooral 
neer op een andere formulering van het standpunt. De tekst luidt dan: 

Herschrijving Economische Mentaliteit 
Bij de analyse van concrete landen, zoals Nederland, Duitsland of Japan, 
komt de economische mentaliteit vaak naar voren in de vorm van het 
algemene volkskarakter. Meestal worden dan de generaliserende stereotypen 
genoemd: Nederlandse jansaliegeest, Duitse gezagsgetrouwheid en Japanse 
opofferingsgezindheid. Het is een feit dat de economische mentaliteit van land 
tot land kan verschillen. Bij het ontstaan van een specifiek soort economisch 
systeem speelt dan ook een grote rol van welke economische mentaliteit er in het 
bewuste land sprake is. 

Het standpunt is in twee opzichten herschreven. Ten eerste is de zinsnede 'is 
van essentieel belang' veranderd in het in de context wat concretere 'speelt een 
grote rol'. Ten tweede is in de herschrijving gespecificeerd wat er nu precies een 
grote rol speelt. Het wat vage 'de mentaliteit en de ethiek van de individuen' 
is gewijzigd in 'van welke economische mentaliteit er in het bewuste land 
sprake is'. Niet alleen maakt deze laatste ingreep het standpunt duidelijker, hij 
maakt het ook eenvoudiger de samenhang met de rest van de tekst te zien. Er 
wordt immers in het standpunt weer gerefereerd aan de titel van de paragraaf 
waarin de argumentatie voorkomt: 'De economische mentaliteit'. In de 
herschrijving roept het verband tussen het argument en het standpunt geen 
vragen meer op. Het verzwegen argument is zonder problemen aan te vullen: 

STP' Bij het ontstaan van een specifiek soort economisch systeem speelt een 
grote rol van welke economische mentaliteit er in het bewuste land 
sprake is. 

ARG Het is een feit dat de economische mentaliteit van land tot land kan 
verschillen. 

P O Als een economisch relevant gegeven per land kan verschillen, dan 
speelt dat precieze gegeven een grote rol bij het ontstaan van een 
specifiek soort economie. 
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6.5.2 Voorbeeld Max-Havelaarproducten 

Een groepje studenten moet een opdracht schrijven over de vraag op de 
Nederlandse markt naar zogenaamde Max-Havelaarproducten. Deze producten 
hebben tot doel de positie van de producerende boeren te verbeteren; ze zijn 
daarom duurder dan reguliere producten. De studenten moeten onder andere 
bepalen welk soort goed Max-Havelaarproducten in economische termen zijn: 
superieur of inferieur. Is een goed superieur, dan geldt dat mensen meer van het 
goed zullen kopen als hun inkomen toeneemt. Is een goed inferieur, dan geldt 
dat mensen er minder van zullen kopen als hun inkomen stijgt. De studenten 
concluderen op dit punt het volgende: 

Voorbeeld Max-Havelaarproducten 
Max-Havelaarproducten zijn alles behalve inferieur en dat is maar goed ook, 
want als welvaartsverbetering van de armste onder ons inferieur is voor de rijke 
in het westen, dan zouden de verschillen nog verder uit de hand lopen. Wij 
denken echter niet dat Max-Havelaarproducten de markt zullen overwinnen. 
Want als de grote multinationals moeten kiezen tussen Max-Havelaar weg 
concurreren of zich aansluiten bij het Max-Havelaarkeurmerk, wat zeker ten 
koste gaat van de winst, zullen ze economisch gezien altijd kiezen voor het 
eerste, ook al is hun achterliggende gedachte nog zo sociaal. 

Deze passage bevat twee enkelvoudige redeneringen. De eerste is: 

1. STP Het is maar goed dat Max-Havelaarproducten niet inferieur zijn. 

ARG Als welvaartsverbetering voor de armste onder ons inferieur is 
voor de rijke in het westen, dan zouden de verschillen nog verder 
uit de hand lopen. 

De tweede enkelvoudige redenering is: 

2. STP Max-Havelaarproducten zullen de markt niet gaan overwinnen. 

A R G Als de grote multinationals moeten kiezen tussen Max-Havelaar 
wegconcurreren of zich aansluiten bij het Max-Havelaarkeurmerk, 
wat zeker ten koste gaat van de winst, dan zullen ze economisch 
gezien altijd kiezen voor het eerste, ook al is hun achterliggende 
gedachte nog zo sociaal. 

Deze twee enkelvoudige redeneringen zijn in de tekst in een tegenstellend 
verband geplaatst, wat onder meer blijkt uit de indicator 'echter' in het tweede 
standpunt: hoewel de eerste redenering volgens de schrijvers het geval is, is er 
ook van de tweede sprake. Voor beide argumentaties geldt dat de argumentatie 
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niet erg begrijpelijk is en inhoudelijk zwak overkomt. Waardoor wordt dit 
veroorzaakt? 

Met name bij het tweede argument valt direct op dat het niet toegankelijk 
is en niet helder is geformuleerd. Ook de betekenis van het eerste argument is 
echter vaag: welke boodschap moet het argument nu precies overbrengen? Het 
is dus wenselijk te bekijken of de bewoordingen van beide argumenten kunnen 
worden verbeterd. Wat het eerste argument betreft, is in grote lijnen wel 
duidelijk wat de bedoeling is. Max-Havelaarproducten bleken niet inferieur te 
zijn: mensen kopen er niet minder van als hun inkomen stijgt, maar eerder 
meer. De schrijvers vinden dit een goede zaak, omdat Max-Havelaarproducten 
bijdragen aan verbetering van de welvaart. In het argument wordt dit tot 
uitdrukking gebracht door te zeggen dat de verschillen tussen arm en rijk in de 
wereld toenemen als de rijke landen het niet belangrijk vinden dat de welvaart 
van armere landen wordt verbeterd. Deze gedachte is in de tekst echter nogal 
schetsmatig en onhandig verwoord. De volgende herschrijving van het argument 
is denkbaar: 

A R G 1 ' Als de rijke landen welvaartsverbetering voor de arme landen van 
ondergeschikt belang zouden vinden, dan zouden de verschillen 
tussen arm en rijk nog verder toenemen. 

Het eerste gedeelte van deze 'als-dan'-bewering bestaat uit vrijwel dezelfde 
bewoordingen als de oorspronkelijke tekst, alleen zijn de verschillende zinsdelen 
in een andere volgorde geplaatst en is 'inferieur' vervangen door de duidelijker 
formulering 'van ondergeschikt belang'. In het gedeelte na 'dan' is 'de 
verschillen' nader gespecificeerd tot 'de verschillen tussen arm en rijk'. De 
uitdrukking 'nog verder uit de hand lopen' is vervangen door het neutralere 
'nog verder toenemen'. Wellicht is het verband tussen standpunt en argument 
inhoudelijk gezien wat ver gezocht, maar dat is een aanvaardbaarheidsaspect: het 
ging ons erom ervoor te zorgen dat de verzwegen argumenten in ieder geval 
begrijpelijk zijn. 

Dan het argument in de tweede enkelvoudige redenering. Wat opvalt, is dat 
de zin die het argument vormt in zijn geheel nogal lang is, een lange aanloop 
heeft (de kern van de zin begint bij 'zullen') en een kleine tangconstructie bevat 
(hieronder gecursiveerd). 

ARG Als de grote multinationals moeten kiezen tussen Max-Havelaar 
wegconcurreren of zich aansluiten bij het Max-Havelaarkeurmerk, 
wat zeker ten koste gaat van de winst, zullen ze economisch gezien 
altijd kiezen voor het eerste, ook al is hun achterliggende gedachte 
nog zo sociaal. 

Deze tekortkomingen in de formulering staan de begrijpelijkheid van het 
argument in de weg: in de herschrijving moeten ze in ieder geval worden 
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verholpen. O m een goede herschrijving van het argument te kunnen maken, 
moet eerst worden bedacht welke strekking het argument heeft gezien tekst en 
context. De strekking van het argument valt in dit geval wel te achterhalen: het 
stelt dat multinationals er al met al niet voor zullen kiezen aan Max-Havelaar 
mee te doen. Uit het argument kan ook de reden hiervoor worden afgeleid: 
economische overwegingen gaan voor. O p grond van dit inzicht kan het 
argument worden herschreven: 

2. STP Max-Havelaarproducten zullen de markt niet gaan overwinnen. 

A R G ' Als het erop aankomt, zullen de grote producenten ervoor 
kiezen om Max-Havelaar weg te concurreren in plaats van zich 
aan te sluiten bij het Max-Havelaarkeurmerk, omdat economi
sche belangen voor sociale overwegingen zullen gaan. 

Strikt genomen is het argument nu op zichzelf weer een enkelvoudige rede
nering geworden: de 'omdat'-bewering aan het einde van de zin is inhoudelijk 
gezien een ondersteuning van het argument. Deze verandering is een gevolg van 
het aanscherpen van de betekenis van het argument: de enkelvoudige redenering 
die in de herschrijving naar voren komt, lag al in de tangconstructie die het 
oorspronkelijke argument vormde, besloten. 

De bewoordingen van het argument zijn verder in verschillende opzichten 
gewijzigd. O m te voorkomen dat er weer een tangconstructie ontstaat, begint 
het nu met een afgeronde, zelfstandige mededeling. Deze mededeling komt 
inhoudelijk overeen met de kernmededeling uit de oorspronkelijke tekst: Als 
het erop aankomt, zullen de grote producenten ervoor kiezen Max-Havelaar 
weg te concurreren in plaats van zich aan te sluiten bij het Max-Havelaar
keurmerk' . 'Multinationals' in de oorspronkelijke tekst is vervangen door 
'producenten', omdat er in de rest van de tekst van multinationals geen sprake 
was en dit de lezers daarom onnodig in verwarring kan brengen, terwijl 'pro
ducenten' wel veel in de rest van tekst is gebruikt. Het in de herschrijving 
toegevoegde argument 'omdat economische belangen voor sociale overwegingen 
gaan' vervangt twee betekeniselementen uit het oorspronkelijke argument, 
namelijk de tussenzin 'wat zeker ten koste gaat van de winst' en de onduidelijke 
zin '... zullen ze economisch gezien kiezen voor het eerste, ook al is hun 
achterliggende gedachte nog zo sociaal'. 

De twee herschreven enkelvoudige redeneringen kunnen nu in de tekst 
worden geplaatst. Dit brengt onder andere de aanvullende beslissing met zich 
mee om standpunt 1 en argument 1 in aparte zinnen te plaatsen en niet meer 
in één lange zin; in het argument wordt de indicator 'immers' opgenomen. 
Verder moet in de herschrijving ook het tegenstellende verband tussen de twee 
redeneringen tot uiting komen. O m de tegenstelling nog wat sterker naar voren 
te laten komen dan in de oorspronkelijke tekst, wordt aan de indicator 'echter' 
ook nog toegevoegd 'desondanks'. Ook wordt om dezelfde reden op dit punt 
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in de tekst een nieuwe alinea aangebracht. Ten slotte wordt in de zin die 
argument 2 vormt de indicator 'namelijk' opgenomen. De herschrijving van het 
voorbeeld is dan: 

Herschrijving Max-Havelaarproducten 
Het is maar goed dat Max-Havelaarproducten niet inferieur zijn. Als de rijke 
landen welvaartsverbetering voor de arme landen van ondergeschikt belang 
zouden vinden, dan zouden de verschillen tussen arm en rijk immers nog 
verder toenemen. 

Wij denken echter dat Max-Havelaarproducten desondanks de markt niet 
zullen overwinnen. Als het erop aankomt, zullen de grote producenten er 
namelijk voor kiezen om Max-Havelaar weg te concurreren in plaats van 
zich aan te sluiten bij het Max-Havelaarkeurmerk. Economische belangen 
zullen voor sociale overwegingen gaan. 

In de herschrijving zijn de verbanden tussen de verschillende beweringen 
duidelijk doordat de betekenis van de beweringen telkens duidelijk is. Niet 
alleen zijn de verzwegen argumenten niet meer problematisch, de argumentatie 
komt als geheel door de aanpassingen van de bewoordingen ook sterker over: 

1. STP Het is maar goed dat Max-Havelaarproducten niet inferieur 

zijn. 

ARG Als de rijke landen welvaartsverbetering voor de arme landen 
van ondergeschikt belang zouden vinden, dan zouden de 
verschillen tussen arm en rijk nog verder toenemen. 

P O Als iets een erg ongewenst effect heeft, dan is het maar goed 
dat het tegengestelde het geval is. 

2. STP Max-Havelaarproducten zullen de markt ondanks het feit dat 
ze niet inferieur zijn toch niet gaan overwinnen. 

ARG' Als het erop aankomt, zullen de grote producenten ervoor 
kiezen om Max-Havelaarproducten weg te concurreren in 
plaats van zich aan te sluiten bij het Max-Havelaarkeurmerk. 

P O Als iets uiteindelijk effectief wordt bestreden, dan kan het niet 

overwinnen. 

ARG 1 Economische belangen zullen voor sociale overwegingen gaan. 

P O Als economische belangen voor sociale belangen gaan, dan 

delven sociale belangen het onderspit. 
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6.53 Voorbeeld Vermogensbepaling 

In een rapport onderzoekt een accountant de vraag hoe de /e^fzrag-activiteiten 
van een bedrijf kunnen worden verwerkt in de balans (met als centrale vraag of 
door een bedrijf geleaste goederen wel of niet als 'bezit' op de balans moeten 
worden opgevoerd). De schrijver behandelt onder meer de vraag hoe geleaste 
goederen in het verleden in de balans werden opgenomen: 

Voorbeeld Vermogensbepaling 
Voor de winstbepaling was het voldoende om de kosten van het genotsrecht 
(huur of pacht) te boeken. Voor de vermogensbepaling handelde men juist om 
deze rechten niet op de balans te activeren, omdat men deze goederen niet bezat. 
De crediteuren van de onderneming hadden ook geen enkele aanspraak op 
de achter deze rechten liggende goederen in geval van insolvabiliteit. 

De schrijver plaatst 'winstbepaling' tegenover 'vermogensbepaling'. O m de 
winst te bepalen, kon ermee worden volstaan de kosten van het genotsrecht te 
boeken, stelt hij. Maar voor de vermogensbepaling was, blijkbaar om een 
bepaalde reden, iets anders nodig. Deze argumentatie komt echter minder duide
lijk uit de verf. Het gaat om de gecursiveerde tekstpassage: 

STP Voor de vermogensbepaling handelde men juist om deze rechten niet 

op de balans te activeren. 

A R G Men bezat deze goederen niet. 

LM Als men deze goederen niet bezat, dan handelde men voor de 
vermogensbepaling juist om deze rechten niet op de balans te 
activeren. 

Het logisch minimum is echter een niet erg informatieve uitspraak. Hoe zit het 
precies? De argumentatie bevat voor wat betreft de formuleringen een aantal 
tekortkomingen die weliswaar op zichzelf genomen niet ernstig zijn, maar 
samen de begrijpelijkheid wel aanzienlijk verminderen. Zo moet het woord 
'juist' niet worden geïnterpreteerd als betekende het 'correct'. In de context is 
'juist' alleen bedoeld om de tegenstelling met de voorgaande zin aan te geven: 
het betekent dus eerder 'daarentegen' - wat een tweede mogelijke betekenis van 
'juist' is. Strikt genomen vormt het ook geen onderdeel van het standpunt. 
Vanwege de mogelijke interpretatieproblemen verdient het de voorkeur 'juist' 
te vervangen door het ondubbelzinnige 'daarentegen'. Verder is 'voor de 
vermogensbepaling' een minder heldere formulering. Bedoeld wordt iets als: 'om 
het vermogen te bepalen'. Ten slotte is de zinsconstructie 'handelde men (juist) 
om deze rechten niet te activeren' ongrammaticaal. De bedoelde betekenis lijkt 
te zijn: 'activeerde men deze rechten (juist) niet'. Alle genoemde onduidehjkhe-
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den komen voor in de bewering die het standpunt vormt. Dat standpunt kan 
daarom als volgt worden herschreven: 

STP' O m het vermogen te bepalen, activeerde men deze rechten niet op de 
balans. 

ARG Men bezat deze goederen niet. 

LM Als men deze goederen niet bezat, dan activeerde men om het 
vermogen te bepalen deze rechten niet op de balans. 

Hoewel het verzwegen argument hiermee al iets duidelijker wordt, staat een 
laatste onduidelijkheid in de bewoordingen de begrijpelijkheid nog in de weg. 
Om standpunt en argument te begrijpen, moeten ook de verwijzingen duidelijk 
zijn, zoals eerder is besproken. In dit geval gaat het om 'deze rechten' in het 
standpunt: dat verwijst naar het genotsrecht (huur of pacht) waarvan in de zin 
ervoor sprake is. Het is wellicht duidelijker in de tekst consequent de term 
'genotsrechten' te gebruiken. In het argument staat ook de verwijzing 'deze 
goederen'. Deze verwijzing is eveneens niet zo duidelijk, omdat hij niet refereert 
aan iets in het direct voorafgaande. De verwijzing kan daarom beter worden 
vervangen door het ondubbelzinnige 'de lease-goederen' - daarover gaat het 
immers. Deze aanpassingen van standpunt en argument resulteren in de 
volgende herschrijving van het voorbeeld: 

Herschrijving Vermogensbepaling 
Voor de winstbepaling was het voldoende om de kosten van het genotsrecht 
te boeken. Om het vermogen te bepalen, activeerde men de genotsrechten 
daarentegen niet op de balans, omdat men de lease-goederen niet bezat. De cre
diteuren van de onderneming hadden in geval van insolvabiliteit ook geen 
enkele aanspraak op de achter de genotsrechten liggende goederen. 

In de herschrijving komt duidelijker naar voren dat lease-goederen voor de 
vermogensbepaling niet op de balans werden opgenomen, omdat men de lease
goederen niet echt in bezit had. Het verband is hier natuurlijk dat alleen echt 
bezit ook echt als vermogen kan worden geteld. Dit zullen de meeste lezers 
begrijpen. De laatste zin, waarin staat dat de crediteuren geen aanspraak op de 
goederen kunnen maken, verduidelijkt dit verband nog eens. Zo vormt de 
argumentatie in de herschrijving een samenhangend geheel, dat geen begrijpe-
lijkheidsproblemen oplevert: 

STP' O m het vermogen te bepalen, activeerde men de genots
rechten niet op de balans. 

ARG la' Men bezat de lease-goederen niet. 
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ARG lb De crediteuren van de onderneming hadden in geval van 
insolvabiliteit geen enkele aanspraak op de achter deze rech
ten liggende goederen. 

P O Alleen iets wat je bezit en waarop je aanspraak kunt 
maken, wordt bij het maken van een balans als vermogen 
gezien. 

6.5.4 Voorbeeld Mobiliteitsgroei 

In een werkstuk onderzoekt een student de oorzaken van het fileprobleem in 
Nederland. De eerste paragraaf na de inleiding begint met de volgende 
beweringen: 

Voorbeeld Mobiliteitsgroei 
Het hele fileprobleem in Nederland is in feite terug te voeren tot één 
empirische ondervinding. Dit is het gegeven dat economische groei gepaard 
gaat met een meer dan evenredige mobiliteitsgroei. Indien deze mobiliteits
groei niet volledig wordt opgevangen, zal een consequentie zijn dat het 
verschil tussen werkelijke mobiliteitsgroei en opgevangen mobiliteitsgroei 
rechtstreeks wordt omgezet in files. 

Deze tekstpassage lijkt de volgende enkelvoudige redenering te bevatten: 

STP Indien de mobiliteitsgroei niet volledig wordt opgevangen, zal een 
consequentie zijn dat het verschil tussen werkelijke mobiliteitsgroei 
en opgevangen mobiliteitsgroei rechtstreeks wordt omgezet in files. 

ARG Economische groei gaat gepaard met een meer dan evenredige 
mobiliteitsgroei. 

Niet voor alle lezers zal deze redenering even onbegrijpelijk zijn. Na een 
analyse is wel te zien wat het verband is tussen het standpunt en het argument: 
als de economie groeit, groeit de mobiliteit blijkbaar nog meer en dit kan tot 
files leiden. De schrijver drukt zich echter erg omslachtig uit. Voor veel lezers 
zal de argumentatie daarom tijdens het lezen een tamelijk groot begrijpelijk-
heidsprobleem met het verzwegen argument opleveren. 

O o k het verband tussen de eerste zin en de tweede zin is niet onproblema
tisch. De eerste zin is een boude stelling, met veel nadruk. De zin houdt 
daardoor de aandacht van de lezer vast, terwijl de nadruk inhoudelijk gezien 
eigenlijk niet op de eerste zin ligt. De gedachtesprong tussen de eerste en de 
tweede zin is vrij groot. Deze combinatie van minder duidelijke verbanden in 
deze tekstpassage vermindert de begrijpelijkheid nog eens extra. De oorzaak van 
de onduidelijkheden lijkt vooral een gevolg van de woordkeus: veel van de 
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gebruikte woorden en uitdrukkingen zijn nogal abstract. 
De tekst werd door een docent gecorrigeerd. Deze gaf de schrijver onder 

meer de aanwijzing de bewuste tekstpassage te herschrijven en daarbij gewonere 
woorden te gebruiken om de gedachtegang te formuleren. De student maakte 
daarop een nieuwe versie van de tekst, waarin de bewuste passage als volgt was 
herschreven: 

Herschrijving Mobiliteitsgroei 
De Nederlandse files komen voort uit het feit dat een economische groei 
gepaard gaat met een meer dan evenredige mobiliteit. Dit betekent dat bij 
een gegeven economische groei de vraag naar mobiliteit, dus de vraag naar 
(onder meer) autogebruik en vervoer, sterker groeit dan de economie. Indien 
deze mobiliteitsgroei niet volledig wordt opgevangen, zullen er dus files 
ontstaan. 

Met deze herschrijving heeft de student een goede prestatie geleverd. De 
tekstpassage zal nu voor de lezers geen begrijpelijkheidsproblemen meer 
opleveren. Welke ingrepen heeft de schrijver uitgevoerd? Het meest opvallende 
verschil met de oorspronkelijke tekst zijn de gebruikte bewoordingen. Met 
name de formulering van het standpunt is sterk veranderd: 'zal een consequentie 
zijn dat het verschil tussen werkelijke mobiliteitsgroei en opgevangen 
mobiliteitsgroei rechtstreeks wordt omgezet in files' is nu geworden 'zullen er 
dus files ontstaan'. Deze herschrijving is qua formulering veel eenvoudiger, 
terwijl er ten opzichte van de oorspronkelijke tekst nauwelijks of geen 
betekenisverlies is. 

Ook op een ander punt heeft de schrijver de bewoordingen aangepast: hij 
heeft de eerste twee zinnen anders geformuleerd. De boude stelling aan het 
begin van de oorspronkelijke tekst, dat het fileprobleem terug te voeren is op 
'één empirische bevinding', is in de herschrijving verdwenen. In plaats daarvan 
begint de passage nu met een neutralere bewering, die direct relevant is voor het 
onderwerp. Verder heeft de schrijver in de tweede zin van de herschrijving het 
verband tussen economische groei en groei van de mobiliteit in gewone 
woorden gespecificeerd. In de oorspronkelijke tekst werd het gegeven kort 
genoemd, maar in de herschrijving wordt het uitgelegd: 'Dit betekent ...'. De 
schrijver voegt daarmee geen nieuw gegeven aan zijn tekst toe: de uitleg is niet 
meer dan een wat uitgebreidere manier om te zeggen dat economische groei 
gepaard gaat met een meer dan evenredige mobiliteit. Door deze uitleg te geven, 
wordt het verband tussen economische groei en mobiliteit echter concreter, 
krijgt het de juiste nadruk in de tekst en wordt het geheel voor de lezers beter 
en gemakkelijker te begrijpen. In de herschrijving is ten slotte ook, beter dan 
in de oorspronkelijke tekst, zichtbaar gemaakt hoe de argumentatiestructuur in 
elkaar zit. De inhoudelijke verbanden zijn in de herschrijving duidelijk 
zichtbaar en de schrijver heeft ook indicatoren gebruikt die de argumentatieve 
verbanden aangeven. De verzwegen argumenten zijn nu onproblematisch: 
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STP ' Indien de mobiliteitsgroei niet volledig wordt opgevangen, 
zullen er files ontstaan. 

ARG 1' Bij een gegeven economische groei groeit de vraag naar 
mobiliteit, dus de vraag naar (onder meer) autogebruik en 
vervoer, sterker dan de economie. 

P O Als bij een gegeven economische groei de vraag naar mobiliteit 
(...) sterker groeit dan de economie, dan zullen er files ontstaan 
indien de mobiliteitsgroei niet volledig wordt opgevangen. 

ARG 1.1' Een economische groei gaat gepaard met een meer dan even
redige mobiliteit. 

P O Als een economische groei gepaard gaat met een meer dan 
evenredige mobiliteit, dan groeit bij een gegeven economische 
groei de vraag naar mobiliteit (...) meer dan de economie. 

6.5.5 Voorbeeld Prijswijziging 

Een student schrijft een afstudeerscriptie over het verschijnsel 'oligopolie'. Een 
oligopolie is een situatie waarin slechts enkele aanbieders van een product de 
hele markt in handen hebben. De schrijver gaat onder meer in op de manier 
waarop de betrokken bedrijven in zo'n situatie reageren op een prijswijziging 
door één bedrijf: 

Voorbeeld Prijswijziging 
De reactie op een prijswijziging is redelijk voorspelbaar. Verlaagt een bedrijf 
zijn prijs, dan zullen andere bedrijven geneigd zijn direct te reageren om 
geen omzet aan de initiatiefnemer te verliezen. Daarentegen zullen bedrijven 
meestal niet reageren op een prijsverhoging door hun eigen prijs op hetzelfde 
niveau te houden. Zij maken immers kans om klanten over te nemen van 
een onderneming die een prijsverhoging doorvoert. 

In dit tekstfragment worden verschillende causale relaties gepresenteerd. Ze zijn 
bedoeld om het standpunt te ondersteunen dat een reactie op een prijswijziging 
redelijk voorspelbaar is. O p zichzelf is de argumentatiestructuur wel duidelijk: 

STP De reactie op een prijswijziging is redelijk voorspelbaar. 

ARG la Verlaagt een bedrijf zijn prijs, dan zullen andere bedrijven 
geneigd zijn direct te reageren. 

A R G la . l Zij willen geen omzet aan de initiatiefnemer verliezen. 
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ARG l b Bedrijven zullen meestal niet reageren op een prijsverhoging 
door hun eigen prijs op hetzelfde niveau te houden. 

ARG lb . l Zij maken kans om klanten over te nemen van een onder
neming die een prijsverhoging doorvoert. 

Problematisch is het precieze verband tussen argument la en argument la . l en 
het verband tussen argument lb en argument lb . l : de verzwegen argumenten 
kunnen niet eenvoudig worden geformuleerd. Als gevolg daarvan is ook niet 
precies duidelijk hoe de beide hoofdargumenten la en l b tot het standpunt 
leiden. O m tot een goede herschrijving te komen, is het van belang de precieze 
relatie tussen argument la en argument lb goed te analyseren. Deze relatie heeft 
de schrijver in de tekst op zich helder aangeven met behulp van het woord 
'daarentegen', dat in de tekst aan argument l b vooraf gaat. Dat woord duidt op 
een tegenstelling met het voorafgaande, argument la. De relatie tussen argument 
la en argument l b is er volgens de schrijver dus één van een tegenstelling. Dit 
vormt een belangrijke aanwijzing voor de verdere analyse. 

Waarom is niet begrijpelijk hoe argument la . l een ondersteuning is van 
argument la? De schrijver stelt in argument la dat bedrijven 'direct zullen 
reageren' op een prijsverlaging. Hij legt in argument la . l uit waarom ze dit 
doen: de bedrijven willen geen omzet verliezen aan het bedrijf dat begon met 
de lagere prijzen. Wat de schrijver echter niet expliciet aangeeft, is wat de 
directe reactie van de bedrijven concreet inhoudt: wat doen ze eigenlijk precies? 
Uit de inhoud van argument la . l , dat men geen omzet wil verliezen, kan 
worden afgeleid wat die directe reactie op een prijsverlaging is. Als je als bedrijf 
geen omzet wilt verliezen, dan kun je immers maar beter ook tot een prijs
verlaging overgaan en dat is blijkbaar de reactie van de bedrijven. 

Dan de argumentatie bij argument lb. Daar is vooral de inhoud van 
argument l b onduidelijk als gevolg van de gebruikte bewoordingen: wat 
betekent het argument nu precies? Gezien de analyse van de argumentatie bij 
argument la en de inhoud van argument lb . l , kan wel worden bedacht hoe 
argument lb ongeveer moet luiden, wil de tekst consistent zijn. Als argument 
la aangeeft wat er gebeurt bij een prijsverlaging en er bovendien een tegenstel
ling is tussen la en lb, dan ligt het voor de hand dat argument lb gaat over wat 
bedrijven doen in geval van een prijsverhoging. Dat zou dan ook concreet in 
argument lb moeten staan. Maar argument lb maakt onvoldoende duidelijk wat 
bedrijven precies doen als een bedrijf de prijzen verhoogt. 

De onduidelijkheid van de zin waarin argument lb staat, heeft een specifieke 
oorzaak: de zin is ambigu en kan daarom niet goed worden geïnterpreteerd (het 
is onduidelijk welke zinsdelen bij elkaar horen). Er zijn in ieder geval twee 
verschillende mogelijke betekenissen: 
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Oorspronkelijke zin 
Bedrijven zullen meestal niet reageren op een prijsverhoging door hun eigen 
prijs op hetzelfde niveau te houden. 

Mogelijke betekenis 1 
Bedrijven reageren niet op een prijsverhoging door de prijzen hetzelfde te 
houden als ze waren (maar reageren op een andere manier, bijvoorbeeld door 
prijsverlaging of ook prijsverhoging of nog iets anders). 

Mogelijke betekenis 2 
Bedrijven reageren niet op een prijsverhoging: zij houden hun prijzen 
hetzelfde als ze waren (lager dan die van de initiatiefnemer van de prijsver
hoging). 

Welke betekenis is hier aan de orde? Dit is van belang om een goede herschrij
ving te kunnen maken. De twee betekenissen verschillen immers nogal. De 
tekst geeft in dit geval voldoende informatie om een verantwoorde keuze tussen 
de twee mogelijke betekenissen te kunnen maken. In argument lb . l geeft de 
schrijver namelijk aan waarom de bedrijven op een bepaalde manier op een 
prijsverhoging reageren: zij denken met die reactie klanten te kunnen overne
men van het bedrijf dat de prijzen heeft verhoogd. Dit kan alleen maar het 
geval zijn als de bedrijven hun prijs dan in ieder geval niet ook verhogen, want 
daarmee win je geen klanten, maar misschien wel als je de oude, lagere prijs 
handhaaft. Dit betekent dat de tweede mogelijke betekenis de meest passende 
interpretatie is van argument lb. De lezer zal de nodige moeite hebben 
hierachter te komen, vooral ook omdat de eerste mogelijke betekenis iets meer 
voor de hand lijkt te liggen als uitsluitend wordt afgegaan op de letterlijke 
formulering in de tekst. 

De inzichten over de bewoordingen van de argumentaties bij la en lb 
kunnen in de herschrijving worden verwerkt. In beide gevallen kwam de 
analyse erop neer dat door de bewoordingen van de hoofdargumenten la en lb 
niet goed wordt aangegeven wat de reactie van de bedrijven concreet inhoudt. 
Daarom komt de tegenstelling tussen prijsverlaging en prijsverhoging niet uit 
de verf en is niet duidelijk hoe argument la en argument l b samenhangen met 
de ondersteuningen la . l respectievelijk lb . l en met het uiteindelijke hoofd
standpunt. In de herschrijving moet daarom vooral de propositionele inhoud 
van argument la en die van argument lb worden gepreciseerd. Bij la kan dat 
worden bereikt door een toevoeging; bij lb is een oplossing de zin in tweeën 
te splitsen en de woordkeus iets aan te scherpen ('hetzelfde niveau' wordt 'oude 
niveau' om verwarring te voorkomen): 

ARG l a Verlaagt een bedrijf zijn prijs, dan zullen andere bedrijven 
geneigd zijn direct te reageren. 
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ARG la ' Verlaagt een bedrijf zijn prijs, dan zullen andere bedrijven 
geneigd zijn direct daarop te reageren door de prijzen ook te 
verlagen. 

ARG l b Bedrijven zullen meestal niet reageren op een prijsverhoging 
door hun eigen prijs op hetzelfde niveau te houden. 

ARG l b ' O p een prijsverhoging zullen de bedrijven meestal niet 
reageren. Zij houden dan hun eigen prijs op het oude niveau. 

De herschreven argumenten kunnen nu worden opgenomen in de tekst: 

Herschrijving Prijswijziging 
De reactie op een prijswijziging is redelijk voorspelbaar. Verlaagt een bedrijf 
zijn prijs, dan zullen andere bedrijven geneigd zijn direct daarop te reageren 
door ook de prijzen te verlagen. Zij willen immers geen omzet aan de 
initiatiefnemer verliezen. Daarentegen zullen bedrijven op een prijsverhoging 
meestal niet reageren: zij houden dan hun eigen prijs op het oude niveau. Ze 
maken op die manier immers kans om klanten over te nemen van een 
onderneming die een prijsverhoging doorvoert. 

De herschreven hoofdargumenten maken het nodig in de herschrijving de 
ondersteuning van argument la in een aparte zin op te nemen. O o k is nadruk 
gelegd op de juiste aspecten door de volgorde van de zinsdelen te veranderen. 
Dit geldt met name voor de vierde zin, waarin argument l b is opgenomen: 'op 
een prijsverhoging' staat nu op een zo vroeg mogelijke plaats in de zin om de 
tegenstelling met 'prijsverlaging' goed uit te laten komen. Tot slot zijn wat 
verbindingswoorden toegevoegd, zoals 'op die manier' in de laatste zin. Verdere 
ingrepen zijn niet nodig: de verzwegen argumenten zijn nu wel begrijpelijk. 

STP De reactie op een prijswijziging is redelijk voorspelbaar. 

ARG la Verlaagt een bedrijf zijn prijs, dan zullen andere bedrijven 
geneigd zijn direct daarop te reageren door de prijzen ook te 
verlagen. 

ARG l b O p een prijsverhoging zullen de bedrijven meestal niet 
reageren: zij houden dan hun eigen prijs op het oude niveau. 

P O Als bij prijsverlaging de bedrijven reactie X hebben en bij een 
prijsverhoging reactie Y, dan is de reactie op een prijswijziging 
redelijk voorspelbaar. 
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ARG la . l Zij willen geen omzet aan de initiatiefnemer verliezen. 

P O la Wie geen omzet wil verliezen als iemand anders zijn prijzen ver
laagt, zal geneigd zijn direct te reageren door ook de prijzen te 
verlagen. 

ARG lb . l Zij maken kans om klanten over te nemen van een onderne
ming die een prijsverhoging doorvoert. 

P O l b Wie kans maakt klanten te winnen van een bedrijf dat de 
prijzen verhoogt (door zelf de prijzen niet te verhogen), zal in 
reactie op die prijsverhoging de eigen prijzen niet verhogen, 
maar houden zoals ze waren. 

6.5.6 Voorbeeld Neckermann 

In het televisieprogramma 'De vakantieman' van presentator Frits Bom wordt 
aandacht besteed aan klachten en vervelende ervaringen van Nederlandse 
vakantiegangers. In de uitzending van 31 januari 1997 meldde een mevrouw een 
klacht over reisbureau Neckermann: zij had ontdekt dat er iets vreemds aan de 
hand was met de zogenoemde kinderkorting. Een reis voor drie personen, 
waaronder één kind met kinderkorting, bleek bij Neckermann duurder dan een 
reis voor drie volwassenen. De vraag aan Neckermann was hoe dit kon: was er 
wel sprake van kinderkorting? Neckermann wilde niet in de uitzending komen, 
maar koos ervoor een fax met uitleg te sturen. De fax nep vragen op. Frits Bom 
schreef tijdens zijn programma de tekst ervan op een groot schoolbord: 

Voorbeeld Neckermann 
Doordat bij de gebruikelijke kinderkortingen voordelige reissommen worden 
gecalculeerd, worden oudere kinderen als derde volbetalende volwassene 
gerekend en kan de reissom fors dalen. (Uit: Fax van reisorganisatie 
Neckermann, De Vakantieman, RTL-4, 31 januari 1997) 

Het publiek gaf in zijn verontwaardigde reacties aan de tekst geheel onbegrijpe
lijk te vinden en werd ook niet overtuigd. Frits Bom sloot het item af met de 
conclusie dat Neckermann rommelde met de tarieven voor kinderen: men 
beschouwde de argumentatie dus duidelijk als niet aanvaardbaar. Maar is de 
argumentatie van Neckermann niet aanvaardbaar of is er eigenlijk sprake van 
een begrijpelijkheidsprobleem? 

De argumentatie, die in één lange zin is gepresenteerd, is onderschikkend en 
eindigt met het standpunt. Er zijn meer analyses mogelijk, omdat de indicator 
'en' meer betekenissen kan hebben. De volgende analyse lijkt het meest 
aannemelijk: 
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STP De reissom kan fors dalen. 

ARG 1 Oudere kinderen worden als derde volbetalende volwassene 
gerekend. 

ARG 1.1 Bij de gebruikelijke kinderkortingen worden voordelige reis-
sommen gecalculeerd. 

Deze analyse maakt goed zichtbaar dat er een begrijpelijkheidsprobleem is met 
twee verzwegen argumenten. Ten eerste is het de vraag waarom de reissom daalt 
als een kind als volbetalende volwassene wordt beschouwd: die vraag gaat over 
het verzwegen argument bij het standpunt en argument 1. Ten tweede is niet 
duidelijk wat argument 1.1 te maken heeft met argument 1: waarom volgt uit 
het gegeven - dat bij de gebruikelijke kinderkortingen voordelige prijzen worden 
berekend - dat oudere kinderen als derde volbetalende volwassene worden 
meegerekend? Deze vraag gaat over het verzwegen argument bij argument 1 en 
argument 1.1. 

Om tot een herschrijving te komen, moeten beide onduidelijkheden eerst 
worden opgelost. Het is handig bij de onderste enkelvoudige redenering te 
beginnen. Misschien betekent de argumentatie het volgende. Als Neckermann 
kinderkorting geeft, wil dit zeggen dat er een voordelig tarief wordt gehanteerd. 
Neckermann zegt dit in wat andere bewoordingen in argument 1.1: het voor
delige tarief houdt blijkbaar in dat het kind als derde volbetalende volwassene 
wordt gezien. Dit gegeven vormt de verbinding tussen argument 1.1. en 
argument 1. 

Hoe leidt argument 1 vervolgens tot het standpunt? Er is maar één logische 
verklaring: blijkbaar hoeft voor de derde volwassene aanmerkelijk minder 
betaald te worden. (Kennis van de wereld leert dat reisbureaus inderdaad 
dergelijke regelingen hanteren.) De tekst vermeldt dit belangrijke gegeven niet 
expliciet, maar het is de enige logische verklaring voor het verband tussen 
argument 1 en het standpunt dat de reissom fors kan dalen. Dat voor de derde 
volwassene veel minder betaald hoeft te worden, is verzwegen gebleven, terwijl 
deze uitspraak nodig is om de link tussen argument 1 en het standpunt te 
begrijpen. De uitspraak heeft niet de functie van het verzwegen argument, want 
hij koppelt het argument niet rechtstreeks aan het standpunt. Hij kan beter 
worden opgevat als een verzwegen deel van een nevenschikking: samen met het 
expliciete argument vormt hij de verdediging van het standpunt. 

Hiermee is de argumentatie van Neckermann al wat begrijpelijker geworden, 
maar de argumentatie moet ook nog worden bezien in de discussiecontext. De 
mevrouw beklaagde zich immers over het feit dat zij voor twee volwassenen en 
een kind meer moest betalen dan voor drie volwassenen. Hoe vormt de 
argumentatie van Neckermann een adequate reactie op deze klacht? Dit wil 
zeggen dat moet worden verklaard hoe de situatie die de mevrouw rapporteert 
zich kan voordoen. O p grond van de reconstructie van de argumentatie is 
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duidelijk waarom de reissom laag is bij drie betalende volwassenen: dat is het 
gevolg van een speciale korting voor de derde volwassene. Hoe hangt dit samen 
met de korting die wordt gegeven voor kinderen? Misschien bedoelde 
Neckermann te zeggen dat in de meeste gevallen van kinderkorting de 
voordelige tarieven voor drie volwassenen worden toegepast, om zo het kind 
als betalende derde volwassene te kunnen beschouwen. In andere gevallen zijn 
er wellicht aparte tarieven voor volwassenen en kinderen. Dit zou het volgende 
beeld op kunnen leveren op basis van fictieve cijfers: 

Tarief 1 Twee volwassenen en een kind 

volwassentarief 2 x f 500,- f 1.000,-
kindertarief 1 x f 250,- f 250,-

f 1.250,-

Tarief 2 Drie volwassenen 

volwassentarief 3 x f 500,- f 1.500,-
korting voor 3e volwassene f 350,-

f 1.150,-

Het is dus denkbaar dat in voorkomende gevallen het kinderkortingtarief, tarief 
1, minder voordeliger is dan het tarief voor drie volwassenen, tarief 2. Hoewel 
dit in eerste instantie onlogisch kan klinken, is er geen echt probleem: 
Neckermann geeft wel degelijk korting aan kinderen, maar ook aan een derde 
volwassene en soms valt de korting in het tweede geval hoger uit dan in het 
eerste. 

Het is voorstelbaar dat Neckermann de bovenstaande uitleg in zijn fax naar 
voren wilde brengen: de interpretatie is geheel in overeenstemming met de 
letterlijke uitspraken in de fax. Bovendien maakt de situatie aannemelijk dat 
Neckermann een serieuze poging heeft ondernomen om een goede argumentatie 
te geven. Het gaat om een commerciële organisatie en zo'n bedrijf wil liever 
niet negatief in het nieuws komen. Neckermann heeft dus waarschijnlijk wel 
geprobeerd het verschil van mening op te lossen om negatieve effecten te 
voorkomen, maar is daar als gevolg van de begrijpelijkheidsproblemen niet in 
geslaagd. Het is niet verwonderlijk dat Neckermann moeite had een begrijpelij
ke tekst te schrijven, want de verbanden die moeten worden uitgelegd, lijken 
tegenstrijdig: kinderkorting wordt berekend met behulp van een tarief voor 
volwassenen. Leg dat maar eens uit. Een mogelijke herschrijving op basis van 
bovenstaande interpretatie luidt als volgt: 
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Herschrijving Neckerman 
In de meeste gevallen worden bij kinderkorting speciale, voordelige tarieven 
berekend. Het voordeel bestaat eruit dat het kind kan worden gerekend als 
ware het een derde volbetalende volwassene. Voor de derde volbetalende vol
wassene geldt altijd een flinke korting. O p die manier kan de reissom fors 
dalen. 

In de herschrijving zijn verschillende ingrepen gedaan om de interpretatie van 
de expliciete uitspraken te vereenvoudigen. De verschillende beweringen zijn in 
aparte zinnen gepresenteerd en niet meer in één te lange zin. Verder heeft het 
voordelige tarief, dat in de eerste zin wordt genoemd, extra nadruk gekregen 
door de toevoeging van het woord 'speciale'. Daarnaast zijn de bewoordingen 
vereenvoudigd. Ten eerste het woordgebruik: 'tarief' in plaats van 'reissom' en 
'berekend' in plaats van 'gecalculeerd'. Ten tweede zijn overbodige details die 
slechts verwarring opleveren, geschrapt ('oudere kinderen'). De zinsnede 'bij de 
gebruikelijke kinderkortingen' is gewijzigd in 'in de meeste gevallen van kinder
korting'. Dit geeft beter de betekenis van deze kwalificatie in de context aan. 

Maar vooral het expliciet maken van de argumentatieve verbanden verhoogt 
de begrijpelijkheid. Het verband tussen argument 1.1 en argument 1 (zin 1 en 
zin 2) is zichtbaarder gemaakt door de toevoeging van de zinsnede 'Het voor
deel bestaat eruit'. Dit maakt het makkelijker te zien hoe argument 1 uit 
argument 1.1 volgt. Het tweede verband dat expliciet is gemaakt, is dat tussen 
argument 1 en het standpunt. In de herschrijving is expliciet opgenomen dat 
voor de derde volwassene een forse koning kan worden berekend. Deze 
bewering heeft de functie van argument lb. De verzwegen argumenten zijn nu 
niet problematisch meer: 

STP De reissom kan fors dalen (in de meeste gevallen van kinder

korting) 

ARG la Het kind kan worden gerekend als ware het een derde volwas

sene. 

ARG l b Voor de derde volwassene kan altijd een flinke korting worden 

berekend. 

P O Als voor een product korting wordt gegeven, dan daalt de prijs. 

ARG la . l Er worden bij kinderkorting speciale, voordelige tarieven 

berekend. 

P O Als bij kinderkorting speciale, voordelige tarieven worden 
berekend, dan wordt het kind gerekend als ware het een derde 
volwassene. 
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Tot slot moet worden opgemerkt dat Neckermanns argumentatie nog 
begrijpelijker (en aanvaardbaarder) zou zijn als aan de argumentatie nog andere 
opmerkingen waren toegevoegd die het verhaal complementeren. Zo is het 
gewenst expliciet te vermelden dat in de meeste gevallen van kinderkorting het 
voordelige tarief voor drie volwassenen kan worden berekend, maar niet altijd. 
Dit zou namelijk verklaren waarom de mevrouw toch op situaties zou kunnen 
stuiten waarin zij met twee volwassenen en een kind meer moet betalen dan 
voor drie volwassenen. Neckermanns reactie is nu te beknopt om in de context 
begrijpelijk en aanvaardbaar te kunnen zijn: meer anticipaties op mogelijk 
onbegrip of op kritiek zouden de kracht van de argumentatie verhogen. Het is 
natuurlijk mogelijk dat Neckermann in zijn fax wel nadere opmerkingen heeft 
gemaakt die het verhaal compleet maken; Frits Bom heeft misschien alleen de 
problematische argumentatie uit de fax van Neckermann gelicht om in zijn 
televisieprogramma te gebruiken. 


