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Ontbrekende informatie: 
de rol van de co-tekst 

7.1 Inleiding 

Als de identificatie van de enkelvoudige argumentatie is afgerond, is de volgende 
stap in de pragmadialectische procedure voor het aanvullen van verzwegen 
argumenten vast te stellen hoe welbepaald de context is (Van Eemeren en 
Grootendorst 1992a: 66). Deze stap is nodig om te bepalen of voldoende 
informatieve aanvullingen kunnen worden geformuleerd. Als de context 
onbepaald is, dan kan dat niet en wordt aangeraden de strategie van de 
minimale completering te volgen (Van Eemeren en Grootendorst 1992a: 66). 
Dat een aparte strategie moet worden aangewend als er geen contextuele 
informatie voorhanden is, geeft al aan dat voor het aanvullen van (informatieve) 
verzwegen argumenten in principe informatie uit de context nodig is. 

In de voorbeelden van minder begrijpelijke verzwegen argumenten die in dit 
proefschrift worden onderzocht, is de context altijd welbepaald. Dat geldt 
natuurlijk voor de lezers van de teksten, als zij ten minste tot de beoogde lezers 
behoren: zij beschikken over de gehele tekst (en niet alleen over een geïsoleerde 
enkelvoudige argumentatie) en als het goed is ook over alle impliciet gebleven 
informatie die nodig is om het betoog te begrijpen. Ook voor de analysator van 
de voorbeelden is de context welbepaald: hij beschikt ook over de gehele tekst 
en misschien niet over precies dezelfde kennis als de beoogde lezers, maar 
omdat duidelijk is wie de beoogde lezers zijn, kan hij wel goed bepalen welke 
kenmerken deze lezers hebben en welke kennis zij in grote lijnen geacht 
kunnen worden te hebben. Dit betekent dat bij de analyse van de voorbeelden 
de strategie van de minimale completering niet aan de orde is: gezien de 
welbepaalde context moet het mogelijk zijn voldoende informatieve verzwegen 
argumenten aan te vullen. 

Er zijn echter gevallen waarin een tekort aan contextuele informatie de lezers 
en de analysator voor problemen kan stellen bij het vinden van het verzwegen 
argument, terwijl de context toch welbepaald is. Het is aan de schrijver te 
bepalen wat hij in zijn tekst expliciet moet vermelden en wat impliciet kan 
blijven en soms gaat daar iets mis: hij maakt de verkeerde inschatting en laat 
contextuele informatie impliciet die de lezers niet kennen en niet kunnen 
aanvullen, maar die ze wel nodig hebben om het verzwegen argument te 
kunnen achterhalen. In zo'n geval ontstaat een begrijpelijkheidsprobleem met 
het verzwegen argument: het is voor de lezers onmogelijk te bedenken wat het 
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verzwegen argument is. De oplossing van dit begrijpelijkheidsprobleem is dat 
in een verbeterde versie van de tekst het bewuste contextuele gegeven wel 
expliciet wordt vermeld. Daarvoor moet de analysator/herschrijver eerst 
achterhalen welk verzwegen argument de schrijver op het oog had en zich 
afvragen op welke contextuele informatie dat verzwegen argument berust. 
Vervolgens moet hij nagaan waarom de tekst de lezers niet in staat stelt dit 
verzwegen argument aan te vullen en welke herschrijving dat probleem kan 
oplossen. Het is met het oog op het herschrijven zinvol het begrip 'context' 
duidelijk te definiëren. 

Van Eemeren en Grootendorst (1992a: 64-68) besteden veel aandacht aan de 
rol van de context bij het aanvullen van verzwegen argumenten, maar geven 
geen erg precieze omschrijving van wat zij onder 'context' verstaan. In een 
voetnoot zeggen zij wel: 

Our use of the term context is in accord with the rhetorical tradition and includes 

the verbal as well as the situational context. The situational context may be 

determined by the circumstances in which the communication takes place and by 

the institutional framework of the speech event, that is a legal procedure in a 

court of law or a procedure of congressional decision-making. (Van Eemeren en 

Grootendorst 1992a: 64) 

Van Eemeren en Grootendorst verdelen 'context' onder in de verbale context 
en de situationele context. Contextuele informatie die niet tot de verbale 
context behoort, rekenen zij tot de situationele context. De situationele context 
wordt bepaald door de omstandigheden en het institutionele kader waarin de 
argumentatie plaatsvindt. Deze onderscheidingen worden ook hier gebruikt, 
maar met enige aanpassingen. Aangezien het bij de voorbeelden die in dit 
proefschrift worden geanalyseerd telkens om geschreven contexten gaat, gebruik 
ik in plaats van de term 'verbale context' de term 'co-tekst'. Contextuele 
informatie die niet in de co-tekst vermeld is, noem ik 'informatie uit de ruimere 
context'. Alle contextuele informatie - uit de co-tekst en uit de ruimere context 
- kan in mijn visie weer worden onderverdeeld in twee soorten informatie: 
algemene informatie en specifieke informatie. 

Onder algemene informatie valt alle kennis van de wereld, in brede zin. Het 
gaat om allerlei empirische, sociale, culturele en andere feiten in de trant van: 
'Wie het koud heeft, krijgt kippenvel', 'Het is onbeleefd om tijdens het eten in 
je neus te peuteren', 'De mark is de valuta van Duitsland', 'Nederlanders fietsen 
veel' enzovoort. Bij specifieke kennis kan het gaan om drie soorten kennis. Ten 
eerste kennis van het onderwerp: zo berust de uitspraak 'Monet maakte in de 
periode rond 1880 veel gebruik van de pointillage-techniek' op kennis van het 
onderwerp 'technieken van schilderen'. Ten tweede kan specifieke kennis van 
een situatie nodig zijn om argumentatie te begrijpen: de uitspraak 'President 
Clinton heeft maar tien keer seksueel contact met Monica Lewinsky gehad, 
waarbij zij onder andere op creatieve wijze een sigaar gebruikte' is bijvoorbeeld 
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gebaseerd op informatie over de seksuele affaire van de president van de 
Verenigde Staten, Bill Clinton, met de stagiaire Monica Lewinsky. Ten derde 
kan kennis van een institutie in argumentatie een rol spelen: 'Alleen studenten 
met een VWO-opleiding of een daaraan gelijkgestelde opleiding hebben toegang 
tot Nederlandse universiteiten' is een voorbeeld van een uitspraak op basis van 
informatie over de institutie 'Nederlandse universiteiten' en hun toelatingsbe
leid. 

Als het goed is, heeft de schrijver een juiste schatting gemaakt van de 
contextuele informatie die hij in de tekst impliciet kan laten en de informatie 
die voor de lezers expliciet moet zijn. Impliciet blijft de informatie die de lezers 
bekend is en die zij gemakkelijk zelf kunnen aanvullen; expliciet is de 
informatie waarvoor het tegendeel geldt. Als de inschattingen van de schrijver 
op dit punt juist zijn, dan hebben de lezers geen problemen met het formuleren 
van het verzwegen argument - ten minste niet voor wat betreft de benodigde 
contextuele informatie. Neemt de schrijver echter ten onrechte aan dat de lezers 
een verband tussen een argument en een standpunt met behulp van hun 
voorkennis zelf wel kunnen bedenken, dan ontstaat wel een begrijpelijkheids-
probleem met het verzwegen argument. Analytisch gezien bevindt dit 
begrijpelijkheidsprobleem zich op het niveau van stap 4 en 5 van de procedure 
voor het aanvullen van verzwegen argumenten (anders dan de voorbeelden in 
hoofdstuk 6, waar het begrijpelijkheidsprobleem al bij stap 1 ontstond). 
Identificatie van de correcte, bedoelde argumentatie is wel mogelijk (stap 1), 
evenals het vaststellen van de mate van welbepaaldheid van de context (stap 2) 
en het formuleren van kandidaten die de onderliggende redenering logisch geldig 
maken (stap 3), al houdt die stap misschien alleen in dat het logisch minimum 
kan worden geformuleerd. Het formuleren van voldoende informatieve 
kandidaten (stap 4) die ook tot de gebondenheden van de schrijver behoren 
(stap 5), levert echter problemen op, omdat de tekst onvoldoende informatie 
geeft. 

Als het in een analyse lijkt dat van zo'n begrijpelijkheidsprobleem met een 
verzwegen argument sprake is, moet de analysator (als hij niet de schrijver van 
de tekst is) zich realiseren dat hij zelf weliswaar een begrijpelijkheidsprobleem 
constateert, maar dat dit niet noodzakelijk hoeft te gelden voor de beoogde 
lezers. Er kan een discrepantie zijn tussen de kennis van de analysator en die 
van de lezers, die maakt dat de analysator impliciete verbanden niet begrijpt 
terwijl de lezers er geen enkele moeite mee hebben. Bij betogen over specialisti
sche onderwerpen die de analysator niet goed kent, is dat zelfs waarschijnlijk. 
De analysator moet daarom nagaan welke contextuele informatie precies 
ontbreekt en, voor hij tot een herschrijving besluit, bedenken hoe groot de kans 
is dat de beoogde lezers de informatie ook niet kennen. Alleen als hij 
veronderstelt dat ook zij met behulp van hun voorkennis niet in staat zullen 
zijn het verzwegen verband gemakkelijk aan te vullen, is een herschrijving van 
de argumentatie op zijn plaats. 

Het kan erg moeilijk zijn te achterhalen welke informatie nodig is om het 
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verzwegen argument te begrijpen, omdat de onduidelijkheid hierover juist de 
oorzaak is van het begrijpelijkheidsprobleem. De analysator kan in de meeste 
gevallen op zijn best een - zo goed mogelijk onderbouwde - hypothese 
opstellen over het verband dat de schrijver bedoeld kan hebben (en er zijn 
gevallen waarin zelfs dat niet mogelijk is). Als de analysator heeft bedacht welke 
informatie ontbreekt, kan hij daaruit afleiden wat in de tekst expliciet moet 
worden vermeld om het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument 
te voorkomen. In de herschrijving moet de bewuste informatie zodanig worden 
opgenomen dat het verzwegen argument wel gemakkelijk kan worden 
aangevuld. 

De informatie die voor een herschrijving nodig is, kan de analysator op 
verschillende plekken vinden. Soms staat de bewuste informatie wel elders in 
de tekst, in de co-tekst dus: de schrijver noemt een bepaald contextueel gegeven 
bijvoorbeeld wel in de inleiding, maar verzuimt het te herhalen verderop in de 
tekst bij een argumentatie die op dat gegeven berust. Hij verwacht dan 
misschien te veel van de geheugencapaciteit van zijn lezers of realiseert zich niet 
dat voor de begrijpelijkheid van het verzwegen argument informatie nodig is die 
(te) ver van de argumentatie verwijderd staat. Voorbeelden van minder 
begrijpelijke verzwegen argumenten die kunnen worden herschreven met 
behulp van informatie uit de co-tekst worden behandeld in hoofdstuk 7. In 
andere gevallen van begrijpelijkheidsproblemen met het verzwegen argument als 
gevolg van een tekort aan informatie kan de bewuste informatie ook niet 
worden gevonden in de co-tekst en moet een beroep worden gedaan op de 
ruimere context. Voorbeelden van minder begrijpelijke verzwegen argumenten 
waarbij dit het geval is, zullen aan de orde komen in hoofdstuk 8. 

7.2 Voorbeeld Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 

Een jurist onderzoekt voor een woningbouwvereniging de gevolgen van het 
zogenaamde Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) uit 1993. Dit besluit 
regelt onder meer dat woningbouwcorporaties onafhankelijk van de overheid 
hun beleid voeren. De jurist onderzoekt onder andere op welke manier het 
interne toezicht op woningbouwcorporaties in de BBSH is geregeld. In zijn 
rapport schrijft hij hierover het volgende: 

Voorbeeld BBSH 
De woningbouwcorporaties hebben tot 1 augustus 1994 de tijd om de 
bestuursstructuur aan te passen. Het BBSH stelt enige voorwaarden. In ieder 
geval zijn de corporaties verplicht een toezichthoudend orgaan in het leven 
te roepen. Dit orgaan moet de bevoegdheden gaan uitoefenen die aan haar 
in het BBSH worden toegekend. Een toezichthoudend orgaan wordt van 
belang geacht om een goede interne controle te kunnen uitoefenen. Er is 
hiervoor gesproken over het veranderen van het externe toezicht vooraf naar 
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extern toezicht achteraf. Het venterken van het intern toezicht hang hiermee 
nauw samen. Immers, het is van groot belang dat er een van het bestuur en 
directie onafhankelijk orgaan is dat toezicht houdt op de besluitvorming binnen 
de corporatie. 

Het BBSH noemt de volgende voorwaarden waaraan het toezichthou
dende orgaan moet voldoen. (...) 

De argumentatie is niet direct herkenbaar. Het standpunt staat in de tweede 
gecursiveerde zin, maar het verwijst door middel van 'hiermee' terug naar de 
eerste gecursiveerde zin. O m het standpunt weer te geven, moet informatie uit 
deze zinnen dan ook worden gecombineerd. Dit resulteert in de volgende 
analyse van de gecursiveerde argumentatie: 

STP Het versterken van het intern toezicht hangt nauw samen met het 
veranderen van extern toezicht vooraf naar extern toezicht achteraf. 

ARG Het is van groot belang dat er een van het bestuur en directie 
onafhankelijk orgaan is dat toezicht houdt op de besluitvorming 
binnen de corporatie. 

LM Als het van groot belang is dat er een van het bestuur en directie 
onafhankelijk orgaan is dat toezicht houdt op de besluitvorming 
binnen de corporatie, dan hangt het versterken van het intern 
toezicht nauw samen met het veranderen van extern toezicht vooraf 
naar extern toezicht achteraf. 

Het logisch minimum is onvoldoende informatief: het verklaart niet wat het 
standpunt en het argument met elkaar te maken hebben. Het is echter lastig tot 
een informatievere aanvulling van het verzwegen argument te komen: daarvoor 
moet eerst duidelijk zijn welk verband er is tussen het standpunt en het 
argument. In de argumentatie staan het externe toezicht en het interne toezicht 
centraal. Uit de argumentatie blijkt dat er een bepaalde samenhang is tussen 
veranderingen in het externe toezicht en veranderingen in het interne toezicht 
(namelijk versterking); die samenhang wordt gemotiveerd door wat er in het 
argument wordt gesteld. Het verband is alleen te begrijpen als de lezer bekend 
is met de precieze veranderingen waar het om gaat. De tekst is op dit punt 
echter nogal summier. Wel wordt gerefereerd aan eerder behandelde informatie, 
die misschien duidelijk maakt wat het verband tussen standpunt en argument 
is. 

Om welke informatie gaat het? In de tekst staat dat eerder is 'gesproken over 
het veranderen van extern toezicht vooraf naar extern toezicht achteraf'. Dat 
gebeurde in een eerdere paragraaf: daar heeft de schrijver besproken dat op 
grond van het BBSH het toezicht op woningcorporaties (uitgevoerd door 
gemeenten) niet meer vooraf gebeurt, maar achteraf: eerst moest men van 
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tevoren toestemming hebben om bijvoorbeeld woningen te bouwen, nu moet 
men zich achteraf kunnen verantwoorden. Deze feitelijke informatie moet de 
lezer paraat hebben om de argumentatie uit het voorbeeld te begrijpen. 

In het standpunt uit het voorbeeld wordt vervolgens gesteld dat de veran
dering in het externe toezicht nauw samenhangt met het versterken van het 
interne toezicht. Het argument zegt dat het belangrijk is dat er een onafhanke
lijk orgaan is dat toezicht houdt. Hieruit kan de conclusie worden getrokken 
dat de samenhang tussen het externe toezicht en het interne toezicht blijkbaar 
als volgt is: als het externe toezicht afneemt (toezicht achteraf), neemt het 
belang van goed intern toezicht toe; er moet immers tussentijds in de gaten 
worden gehouden of alles goed loopt. Als er geen goed intern toezicht zou zijn, 
komen problemen en fouten pas aan het licht als het te laat is. 

Deze boodschap moet de argumentatie overbrengen. Maar omdat de tekst 
niet expliciet is over de specifieke samenhang tussen extern en intern toezicht, 
levert de argumentatie begrijpelijkheidsproblemen op met het verzwegen 
argument. In een tweede versie van de tekst zou in ieder geval het verband 
tussen extern en intern toezicht beter uit de verf moeten komen, bijvoorbeeld 
door een expliciete mededeling hierover op te nemen. Een minimale verandering 
(de toevoeging is gecursiveerd) zou zijn: 

Herschri jving 1 BBSH 
De woningbouwcorporaties hebben tot 1 augustus 1994 de tijd om de 
bestuursstructuur aan te passen. De BBSH stelt enige voorwaarden. In ieder 
geval zijn de corporaties verplicht een toezichthoudend orgaan in het leven 
te roepen. Dit orgaan moet de bevoegdheden gaan uitoefenen die aan haar 
in het BBSH worden toegekend. Een toezichthoudend orgaan wordt van 
belang geacht om een goede interne controle te kunnen uitoefenen. Er is 
hiervoor gesproken over het veranderen van het externe toezicht vooraf naar 
extern toezicht achteraf. Het versterken van het interne toezicht hangt 
hiermee nauw samen: als het externe toezicht afneemt, wordt de noodzaak van 
goed intern toezicht groter. Immers, het is van groot belang dat er een van het 
bestuur en directie onafhankelijk orgaan is dat toezicht houdt op de 
besluitvorming binnen de corporatie. 

Het BBSH noemt de volgende voorwaarden waaraan het toezichthou
dende orgaan moet voldoen. (...) 

Deze aanpassing komt erop neer dat de relatie tussen het externe en interne toe
zicht nu expliciet in de vorm van een 'als-dan'-bewering in de tekst is opgeno
men. De argumentatiestructuur is daarmee uitgebreid. Er is een argument 
ingevoegd in de enkelvoudige argumentatie uit de oorspronkelijke tekst, zodat 
een onderschikking ontstaat: 

STP Het versterken van het intern toezicht hangt nauw samen met 
het veranderen van extern toezicht vooraf naar extern toezicht 
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achteraf. 

(ARG 1) Als het externe toezicht afneemt, wordt de noodzaak van goed 
intern toezicht groter. 

P O Als de noodzaak van goed intern toezicht groter wordt als het 
externe toezicht afneemt, dan hangt het versterken van het 
intern toezicht nauw samen met het veranderen van extern toe
zicht vooraf naar extern toezicht achteraf. 

ARG 1.1 Het is van groot belang dat er een van het bestuur en de 
directie onafhankelijk orgaan is dat toezicht houdt op de 
besluitvorming binnen de corporatie. 

P O Als het van groot belang is dat er een van het bestuur en de 
directie onafhankelijk orgaan is dat toezicht houdt op de 
besluitvorming binnen de corporatie, dan wordt de noodzaak 
van goed intern toezicht groter als het extern toezicht afneemt. 

Deze herschrijving levert geen begrijpelijkheidsproblemen op met het verzwegen 
argument. De argumentatie is nog begrijpelijker geworden door meteen ook 
tekortkomingen in de formuleringen van argument en standpunt te verhelpen. 
Zo bevatte de bewering die het standpunt is een aantal naamwoordconstructies 
('het versterken' en 'het veranderen'); van naamwoordconstructies is bekend dat 
ze leiden tot een hoger abstractieniveau van de tekst, werkwoordsconstructies 
zijn duidelijker (Snoeck Henkemans 1989: 53). Een aantal ervan is daarom 
vervangen door werkwoordconstructies. Daarnaast bevat de bewering die argu
ment 1.1 vormt een vage zinsnede, namelijk 'is van groot belang': dat grote 
belang wordt echter niet goed duidelijk. In een herschreven versie moeten ook 
deze tekortkomingen worden opgelost. 

Herschrijving 2 BBSH 
De woningbouwcorporaties hebben tot 1 augustus 1994 de tijd om de 
bestuursstructuur aan te passen. Het BBSH stelt enige voorwaarden. In ieder 
geval zijn de corporaties verplicht een toezichthoudend orgaan in het leven 
te roepen. Dit orgaan moet de bevoegdheden gaan uitoefenen die aan haar 
in het BBSH worden toegekend. Een toezichthoudend orgaan wordt van 
belang geacht om een goede interne controle te kunnen uitoefenen. Er is 
hiervoor gesproken over het feit dat op grond van het BBSH extern toezicht 
vooraf is veranderd in extern toezicht achteraf. Daarmee hangt nauw samen dat 
tegelijkertijd het interne toezicht wordt versterkt: als het externe toezicht 
afneemt, wordt de noodzaak van goed intern toezicht groter. Immers, het is van 
groot belang dat er een van het bestuur en directie onafhankelijk orgaan 
blijft dat ook tussentijds toezicht houdt op de besluitvorming binnen de 
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corporatie. 
Het BBSH noemt de volgende voorwaarden waaraan het toezichthou

dende orgaan moet voldoen. (...) 

In de tweede herschrijving zijn ook de naamwoordconstructies die in de 
oorspronkelijke tekst voorkwamen, herschreven (de eerste en de tweede gecur
siveerde zin). De ontbrekende informatie is expliciet opgenomen (in het tweede 
deel van de tweede gecursiveerde zin). Ten slotte is in het laatste argument 'is' 
veranderd in 'blijft', om goed aan te geven dat het interne toezicht in de plaats 
moet komen van het 'oude' externe toezicht. Verder is nog de bepaling 'ook 
tussentijds' toegevoegd, om het interne toezicht duidelijker te contrasteren met 
extern toezicht achteraf. De wat vage uitdrukking 'is van groot belang' in het 
argument hoeft nu niet te worden gewijzigd, omdat het grote belang uit de 
toegevoegde informatie voldoende naar voren komt. 

7.3 Voorbeeld Bijzondere Studiepunten 

Een student Sociologie ontvangt de volgende brief van de Examencommissie van 
zijn faculteit: 

Voorbeeld Bijzondere Studiepunten 

Amsterdam, 28 september 1996 

Geachte student, 

De Examencommissie Sociologie heeft besloten u één bijzonder studiepunt 
toe te kennen op grond van uw redacteurschap van het facultaire nieuwsblad 
in het studiejaar 1994/1995. 

Met ingang van 1 september 1995 is het toekennen van bijzondere studiepunten 
op basis van activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. Om deze reden krijgt u 
één studiepunt en niet de door u aangevraagde twee studiepunten. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel 
succes met het afronden van de studie. 

Hoogachtend, 

Mw. dr H. Koly 
Voorzitter Examencommissie 

Is deze brief begrijpelijk? De brief bevat naast een feitelijke mededeling over de 
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toegekende studiepunten ook argumentatie (gecursiveerd). Deze argumentatie 
kan als volgt worden geanalyseerd: 

STP U krijgt één studiepunt en niet de door u aangevraagde twee 
studiepunten. 

ARG Met ingang van september 1995 is het toekennen van bijzondere 
studiepunten op basis van activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. 

LM Als met ingang van september 1995 het toekennen van bijzondere 
studiepunten op basis van activiteiten binnen de faculteit is afgeschaft, 
dan krijgt u één studiepunt en niet de door u aangevraagde twee 
studiepunten. 

Het standpunt geeft aan dat de Examencommissie maar gedeeltelijk aan het 
verzoek van de student kan voldoen: de student krijgt maar één studiepunt 
toegekend, niet de twee waarom hij had gevraagd. O p grond van de tekst als 
geheel mag worden aangenomen dat 'studiepunt' staat voor 'bijzondere 
studiepunt'. Het argument moet aannemelijk maken waarom de student maar 
één bijzondere studiepunt krijgt. In het argument staat echter dat de bijzondere 
studiepunten met ingang van een bepaalde datum zijn afgeschaft. Er zou op 
grond van dit argument kunnen worden geconcludeerd dat de student helemaal 
geen studiepunten krijgt toegekend en niet dat hij één studiepunt krijgt in plaats 
van twee. Dit is althans een voor de hand liggende gedachtegang. De inhoud 
van het standpunt en die van het argument lijken dus niet met elkaar te rijmen; 
daarom is het verband tussen het standpunt en het argument moeilijk aan te 
geven. 

Om de tekst uit het voorbeeld te begrijpen, is specifieke kennis vereist. Zo 
moet de lezer bekend zijn wat bijzondere studiepunten zijn: uit de tekst kan 
worden afgeleid dat dit studiepunten zijn die worden toegekend voor bepaalde 
activiteiten van studenten binnen een faculteit. Verder moet de lezer enig begrip 
hebben van de rol en de bevoegdheden van een examencommissie. Maar zelfs 
met deze kennis is het niet goed mogelijk te achterhalen wat het verband tussen 
het standpunt en het argument is. 

Een aantal gegevens uit de co-tekst geeft aanwijzingen voor de interpretatie. 
Van belang is onder meer dat de brief is geschreven in het najaar van 1996, 
zoals bovenaan staat vermeld. Verder is van belang dat de toegekende bijzondere 
studiepunt betrekking heeft op het redacteurschap van de student in het jaar 
1994/1995, zoals in het begin van de brief is vermeld. De brief is in 1996 
geschreven, de student heeft één studiepunt gekregen voor zijn redacteurschap 
in 1994/1995, maar hij had er twee aangevraagd. Hij krijgt het tweede 
aangevraagde studiepunt niet en dat heeft als reden dat bijzondere studiepunten 
per 1 september 1995 afgeschaft zijn. Dit roept de vraag op waarop de tweede 
aangevraagde studiepunt precies betrekking had. 
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De argumentatie van de examencommissie kan alleen maar ergens op slaan 
als de tweede studiepunt betrekking heeft op activiteiten van de student in het 
studiejaar 1995/1996. De student is blijkbaar twee jaar lang redacteur van het 
facultaire nieuwsblad geweest, in 1994/1995 en in 1995/1996, en daarom heeft 
hij twee bijzondere studiepunten aangevraagd. Hij krijgt echter maar één jaar 
redacteurschap gehonoreerd, omdat de regeling in het tweede jaar niet meer be
stond. In de tekst wordt echter nergens expliciet vermeld dat de tweede 
studiepunt betrekking had op het redacteurschap van de student in het jaar 
1995/1996. O m de argumentatie te begrijpen, moet de lezer dit vooraf al weten 
of zelf uit de tekst afleiden. De direct aangesproken lezer, de student, weet zelf 
natuurlijk dat hij bijzondere studiepunten heeft aangevraagd en waarvoor 
precies. Hij zal daarom misschien geen begrijpelijkheidsprobleem ondervinden, 
maar toch is denkbaar dat ook hij niet helemaal begrijpt hoe het verhaal precies 
in elkaar steekt. 

Alle andere lezers dan de aangesproken student kunnen hooguit op basis van 
een analyse van de tekst en hypothesen over de bedoelde betekenis tot een 
interpretatie komen. Hoewel de brief niet rechtstreeks aan deze lezers is gericht, 
is het in deze context toch een probleem dat hooguit de student de brief 
begrijpt. Deze brief heeft een officiële status: het is een besluit van een 
Examencommissie. De brief heeft dus een groter beoogd bereik dan de student 
alleen. Officiële besluiten moeten ook begrijpelijk zijn voor lezers aan wie het 
besluit niet direct is gericht (in dit geval bijvoorbeeld voor universitaire 
medewerkers die met beslissingen van de examencommissie te maken hebben): 
ze mogen dus niet strikt persoonsgebonden zijn. Bovendien moeten officiële 
besluiten ook in de toekomst nog begrijpelijk zijn (in dit geval bijvoorbeeld 
tegen de tijd dat de student gaat afstuderen): ze mogen dus ook niet te veel 
tijdgebonden zijn. 

De brief van het voorbeeld is te persoons- en te tijdgebonden. Het effect 
hiervan is dat de argumentatie, zeker voor de niet direct beoogde lezers, 
begrijpelijkheidsproblemen oplevert met het verzwegen argument. Daarom is 
het wenselijk de brief zo te herschrijven dat wordt voorkomen dat er een 
begrijpelijkheidsprobleem ontstaat met het verzwegen argument. Aangezien het 
begrijpelijkheidsprobleem veroorzaakt wordt doordat in de argumentatie te 
onduidelijk is wat het verband is tussen de afwijzing van het verzoek om een 
tweede studiepunt en de afschaffing van de regeling voor bijzondere studiepun
ten, moet in de herschrijving dit verband duidelijker worden gepresenteerd. Dit 
kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld: 

Herschrijving 1 Bijzondere Studiepunten 

Amsterdam, 28 september 1996 

Geachte student, 



7 • Ontbrekende informatie: de rol van de co-tekst [195] 

De Examencommissie Sociologie heeft besloten u één bijzondere studiepunt 
toe te kennen op grond van uw redacteurschap van het facultaire nieuwsblad 
in het studiejaar 1994/1995. 

Met ingang van september 1995 is het toekennen van bijzondere studiepun
ten op basis van activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. Om deze reden 
krijgt u geen studiepunt toegekend voor uw redacteurschap in het studiejaar 
1995/1996, hoewel u dit wel heeft. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel 
succes met het afronden van de studie. 

Hoogachtend, 

Mw. dr H. Koly 
Voorzitter Examencommissie 

In herschrijving 1 is het standpunt uit de oorspronkelijke tekst vervangen door 
een bewering met een iets andere inhoud (gecursiveerd): het standpunt geeft nu 
expliciet aan waarvoor precies de tweede studiepunt was aangevraagd. Daardoor 
is beter te zien hoe standpunt en argument met elkaar verband houden. 

Een andere mogelijkheid tot herschrijving is de brief te beginnen met een 
korte weergave van het verzoek van de student waarop wordt gereageerd. In de 
oorspronkelijke brief wordt met de deur in huis gevallen, maar voor de lezers 
is de brief (ook later nog) gemakkelijker te begrijpen als deze begint met een 
stukje tekst dat in herinnering roept wat het onderwerp en wat de aanleiding 
voor de brief is. Als in de herschrijving een dergelijke introductie wordt 
opgenomen, levert de argumentatie uit het voorbeeld ook geen begrijpelijk-
heidsprobleem meer op: 

Herschrijving 2 Bijzondere Studiepunten 

Amsterdam, 28 september 1996 

Geachte student, 

In uw brief van 7 september jongstleden verzocht u om toekenning van twee 
bijzondere studiepunten op grond van uw redacteurschap van het facultaire 
nieuwsblad in 1994/1995 en in 1995/1996. 

De Examencommissie Sociologie heeft besloten u één studiepunt toe te 
kennen voor uw redacteurschap in het studiejaar 1994/1995. Met ingang van 
september 1995 is het toekennen van bijzondere studiepunten op basis van 
activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. O m deze reden krijgt u één 
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studiepunt en niet de door u aangevraagde twee studiepunten. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel 
succes met het afronden van de studie. 

Hoogachtend, 

Mw. dr H . Koly 
Voorzitter Examencommissie 

Aan herschrijving 2 moet misschien de voorkeur worden gegeven, omdat deze 
herschrijving beter aan de algemene normen voor teksten voldoet dan 
herschrijving 1: de tekst heeft een passende inleiding. Maar in beide herschrij
vingen is in ieder geval voldoende informatie opgenomen om het verzwegen 
argument zonder problemen te kunnen toevoegen, zoals blijkt uit de analyse (de 
analyse van herschrijving 2 is wel iets complexer, omdat informatie uit de tekst 
moet worden gecombineerd om het standpunt te kunnen reconstrueren): 

Herschrijving 1 

STP U krijgt geen (bijzondere) studiepunt toegekend voor uw redacteur
schap in het studiejaar 1995/1996. 

ARG Met ingang van september 1995 is het toekennen van bijzondere 
studiepunten op basis van activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. 

P O Als je iets aanvraagt terwijl de regeling ervoor al is afgeschaft, dan 
krijg je het aangevraagde niet. 

Herschrijving 2 

STP U krijgt één bijzondere studiepunt toegekend (voor uw redac
teurschap in 1994/1995), maar niet de door u aangevraagde tweede 
studiepunt (voor uw redacteurschap in 1995/1996). 

ARG Met ingang van september 1995 is het toekennen van bijzondere 
studiepunten op basis van activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. 

P O Als je iets aanvraagt terwijl de regeling ervoor is afgeschaft, dan krijg 

je het aangevraagde niet. 
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7A Voorbeeld Heffingsgrondslag 

Een studente Econometrie schrijft een scriptie over de AOW-problematiek in 
Nederland: de AOW, de oudedagsvoorziening, wordt te duur en dus beraadt de 
Nederlandse overheid zich op oplossingen. De studente bespreekt in haar 
scriptie mogelijke oplossingen en geeft een overzicht van pro's en contra's. Eén 
van de voorgestelde oplossingen is de zogenoemde heffingsgrondslag te verbre
den, wat inhoudt dat er ook AOW-premie wordt geheven over het inkomen 
van ouderen, terwijl ouderen in de huidige regeling zijn uitgezonderd van 
premiebetaling. Eerst wordt in de tekst een korte uitleg gegeven van de inhoud 
van deze maatregel. Dan volgt de onderstaande argumentatie: 

Voorbeeld Heffingsgrondslag 
Een argument voor deze oplossing betreft bet feit dat zowel over de premies voor 
de aanvullende pensioenen die worden betaald in de periode voor de pen
sioengerechtigde leeftijd als over het uitgekeerde pensioen geen AOW-premie is 
verschuldigd. Hierdoor draagt dit 'uitgestelde' inkomensbestanddeel niet bij aan 
financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

Een tweede argument voor (...) 

Is het voor de lezers mogelijk deze argumentatie te begrijpen? De argumentatie 
kan als volgt worden geanalyseerd (vanwege de verwijzing 'dit' moet het stand
punt in de laatste zin enigszins anders worden geformuleerd): 

STP Een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestanddeel draagt niet bij aan de 
financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

ARG Zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die worden 
betaald in de periode voor de pensioengerechtigde leeftijd als over het 
uitgekeerde pensioen is geen AOW-premie verschuldigd. 

LM Als zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde leeftijd als 
over het uitgekeerde pensioen geen AOW-premie is verschuldigd, dan 
draagt dit 'uitgestelde' inkomensbestanddeel niet bij aan de financie
ring van de AOW als collectieve voorziening. 

Het is duidelijk dat er voor het begrijpen van deze argumentatie specifieke 
kennis is vereist van de AOW en van allerlei begrippen en regelingen die in dit 
verband relevant zijn. De kennis is vooral noodzakelijk om de propositionele 
inhoud van de beweringen die argument en standpunt vormen te begrijpen. Ver
der is het argument in de tekst gepresenteerd in een tangconstructie ('Zowel 
over .... als ... is ... verschuldigd'), wat niet bijdraagt aan de begrijpelijkheid 
(Snoeck Henkemans, 1989: 52). Deze beide aspecten kunnen op zichzelf tot 
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begrijpelijkheidsproblemen leiden. 
De genoemde begrijpelijkheidsproblemen met de inhoud van argument en 

standpunt staan echter los van het begrijpelijkheidsprobleem waarom het hier 
gaat, namelijk dat niet kan worden aangegeven hoe het argument tot het stand
punt leidt: op welk verband berust de argumentatie? Zelfs voor degenen die be
schikken over de nodige kennis van zaken zal dit niet direct duidelijk zijn. 
Hierbij komt als extra complicatie dat in het argument staat 'Een argument 
voor deze oplossing is ...'. Deze zinsnede koppelt de argumentatie aan een eer
dere tekstpassage: de argumentatie uit het voorbeeld is een argument voor de 
oplossing die eerder in de tekst is genoemd. Hieruit volgt dat die oplossing het 
hoofdstandpunt van de argumentatie vormt: de schrijver geeft de argumentatie 
van voorstanders van de oplossing weer. Het is voor het begrip van de tekst es
sentieel dat de lezer deze connectie ziet. Het hoofdstandpunt hoort dan ook in 
de argumentatiestructuur te worden opgenomen (daarbij is enige reconstructie 
nodig, namelijk om de oplossing in de vorm van een standpunt te formuleren). 
De toevoeging van een standpunt betekent ook dat een tweede logisch 
minimum moet worden geformuleerd: 

STP' Het is een goede oplossing voor de AOW-problematiek om de 
heffingsgrondslag te verbreden (wat wil zeggen dat ook ouderen 
AOW-premie moeten betalen terwijl ze nu daarvan zijn 
uitgezonderd). 

ARG 1 Een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestanddeel draagt niet bij 
aan de financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

LM Als een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestanddeel niet bijdraagt 
aan de financiering van de AOW als collectieve voorziening, 
dan is het een goede oplossing voor de AOW-problematiek om 
de heffingsgrondslag te verbreden (wat wil zeggen dat ook 
ouderen AOW-premie moeten betalen terwijl ze nu daarvan 
zijn uitgezonderd). 

A R G 1.1. Zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde 
leeftijd, als over het uitgekeerde pensioen is geen AOW-premie 
verschuldigd. 

LM Als zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde leef
tijd als over het uitgekeerde pensioen geen AOW-premie is ver
schuldigd, dan draagt dit 'uitgestelde' inkomensbestanddeel niet 
bij aan de financiering van de AOW als collectieve voorziening. 
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Deze analyse laat zien dat niet alleen het verzwegen argument bij argument 1.1 
en 1 problemen kan opleveren; ook het verzwegen argument bij het standpunt 
en argument 1 is niet gemakkelijk te begrijpen. Het is een nogal complexe 
uitspraak die niet direct duidelijk maakt waarom verbreding van de heffings
grondslag nu precies een goede oplossing is. De begrijpelijkheidsproblemen met 
de twee verzwegen argumenten geven aanleiding te bekijken hoe de tekst kan 
worden verbeterd. O m in dit geval tot een goede tweede versie van de tekst te 
kunnen komen, moet niet alleen naar de voorafgaande tekst worden gekeken. 
Ook het vervolg van de tekst is relevant. Hieronder volgt de paragraaf over de 
bewuste oplossing in zijn geheel (het voorbeeld staat in de eerste alinea): 

Tekst Voorbeeld Heffingsgrondslag 
Een argument voor deze oplossing betreft het feit dat zowel over de premies 
voor de aanvullende pensioenen die worden betaald in de periode voor de 
pensioengerechtigde leeftijd als over het uitgekeerde pensioen geen AOW-
premie is verschuldigd. Hierdoor draagt dit 'uitgestelde' inkomensbestand
deel niet bij aan financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

Een tweede argument voor verbreding van de heffingsgrondslag is het feit 
dat deze maatregel voordelig is voor de premiedruk voor mensen jonger dan 
65 jaar, hetgeen positieve gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid. 

Een belangrijk argument tegen dit alternatief is het feit dat 65-plussers, 
na 50 jaar premieplichtig zijn geweest, over hun vaak bescheiden aanvullende 
pensioen vrij snel een hoog marginaal tarief moeten betalen. Bovendien 
moeten de mensen die gezorgd hebben voor een aanvullend pensioen wel 
premie betalen, terwijl mensen met alleen een AOW-uitkering niet getroffen 
worden door de premieheffing als gevolg van de netto-netto-koppeling. 

Een ander tegenargument betreft de manier waarop het AOW-pensioen 
wordt opgebouwd. Het recht op AOW wordt opgebouwd in 50 jaar, met 
twee procent per jaar. Deze opbouw gaat in op het 15e levensjaar en loopt 
door tot de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Indien een oudere 
gekort wordt op grond van onvoldoende verzekerde jaren, zou bij 
premieheffing na het 65e levensjaar een merkwaardige situatie ontstaan. Een 
AOW-ontvanger is dan namelijk wel premieplichtig, terwijl een verdere 
opbouw van het pensioen niet meer mogelijk is. 

De argumentatie in deze tekst bestaat uit twee argumenten voor de oplossing 
en vervolgens twee argumenten tegen de oplossing. In de tekst is deze structuur 
op zichzelf goed aangegeven door middel van de alinea-indeling en structure
rende formuleringen als 'een ander tegenargument is'. Voor de begrijpelijkheid 
van de argumentatie is echter belangrijk dat de lezers bij ieder argument goed 
kunnen zien waarom dat bewuste argument nu precies pro of contra de oplos
sing pleit: de lezer moet dus telkens weten wat de verzwegen argumenten zijn. 
De pro- en contra-argumentatie kan in zijn geheel als volgt worden geanaly
seerd: 
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(STP 1) Het is een goede oplossing voor de AOW-problematiek om de 
heffingsgrondslag te verbreden (wat wil zeggen dat ook ouderen 
AOW-premie moeten betalen terwijl ze nu daarvan zijn uit
gezonderd) . 

A R G 1 Een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestanddeel draagt niet bij 
aan de financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

LM, Als een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestanddeel niet bijdraagt 
aan de financiering van de AOW als collectieve voorziening, 
dan is het een goede oplossing voor de AOW-problematiek om 
de heffingsgrondslag te verbreden (wat wil zeggen dat ook 
ouderen AOW-premie moeten betalen terwijl ze nu daarvan 
zijn uitgezonderd). 

A R G 1.1. Zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde 
leeftijd, als over het uitgekeerde pensioen, is geen AOW-premie 
verschuldigd. 

LM2 Als zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde leef
tijd als over het uitgekeerde pensioen geen AOW-premie is ver
schuldigd, dan draagt dit 'uitgestelde' inkomensbestanddeel niet 
bij aan de financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

ARG 2 De maatregel kan een positief effect hebben op de werkgelegen

heid. 

A R G 2.1 De maatregel is voordelig voor de premiedruk voor mensen 
jonger dan 65 jaar. 

LM3 Als de maatregel voordelig is voor de premiedruk voor mensen 
jonger dan 65 jaar, dan kan de maatregel een positief effect 
hebben op de werkgelegenheid. 

(STP 2) Het is geen goede oplossing voor de AOW-problematiek om de 
heffingsgrondslag te verbreden (wat wil zeggen dat ook ouderen 
AOW-premie moeten betalen terwijl ze nu daarvan zijn 
uitgezonderd). 

ARG la Mensen boven de 65 moeten, na 50 jaar premieplichtig te zijn 
geweest, vrij snel het hoge marginale tarief betalen over hun 
aanvullend pensioen. 
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ARG l b Dit aanvullend pensioen is vaak bescheiden. 

LM4 Als het aanvullend pensioen vaak bescheiden is en mensen 
boven de 65, na 50 jaar premieplichtig te zijn geweest, vrij snel 
het hoge marginale tarief moeten betalen over hun aanvullend 
pensioen, dan is het geen goede oplossing voor de AOW-
problematiek om de heffingsgrondslag te verbreden (wat wil 
zeggen dat ook ouderen AOW-premie moeten betalen terwijl 
ze nu daarvan zijn uitgezonderd). 

ARG 2 Er kan (indien een oudere wordt gekort op grond van onvol
doende verzekerde jaren) een merkwaardige situatie ontstaan. 

ARG 2.1 De AOW-ontvanger is wel premieplichtig, maar kan verder 
geen pensioen meer opbouwen. 

LM5 Als de AOW-ontvanger wel premieplichtig is, maar verder geen 
pensioen meer kan opbouwen, dan is dit een merkwaardige 
situatie. 

Zoals gezegd, leveren de eerste twee verzwegen argumenten (bij LM, en LM,) 
begrijpelijkheidsproblemen op. Hoe zit dat met de andere verzwegen argumen
ten: kunnen deze worden geformuleerd? 

Voor wie enige kennis heeft van de werking van de arbeidsmarkt, is het 
verzwegen argument bij LM3 geen problematisch verband: het is algemeen 
bekend dat een lagere premiedruk bijdraagt aan vergroting van de werkgele
genheid. Als werkgevers minder premie hoeven te betalen, kunnen zij meer 
mensen in dienst nemen. Dit verzwegen argument kan dus zonder problemen 
impliciet blijven, zeker voor de bedoelde lezers van de scriptie, die economisch 
geschoold zijn. 

Het verzwegen argument bij LM4 is minder eenvoudig te begrijpen: het be
rust op een wat minder concreet verband. Het lijkt hier te gaan om de vraag of 
de bewuste oplossing 'eerlijk' of 'rechtvaardig' is. Dit kan worden opgemaakt 
uit de inhoud en formulering van de beweringen: de pensioenen zijn vaak 'be
scheiden' en ouderen moeten 'vrij snel een hoog ... tarief' moeten betalen, 'na 
50 jaar premieplichtig te zijn geweest'. De schrijver lijkt hiermee aan te geven 
dat de oplossing in bepaalde opzichten niet rechtvaardig is. Het zou wel bijdra
gen aan de begrijpelijkheid als het aspect van rechtvaardigheid ook expliciet in 
de tekst werd genoemd. 

Ten slotte het verzwegen argument bij LM5. Dit levert weinig begrijpelijk
heidsproblemen op, omdat het berust op het algemeen aanvaarde verband dat 
'merkwaardige' situaties onwenselijk zijn. Waarom de situatie precies merk
waardig is, kan niet iedere lezer misschien navertellen, maar dit eventuele begrij-
pelijkheidsprobleem heeft betrekking op de inhoud van het argument, niet op 
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de inhoud van het verzwegen argument. 
De analyse levert, schematisch weergegeven, het volgende beeld op van de 

discussie. Bij ARG 1 staat een vraagteken, omdat hier vanwege de minder begrij
pelijke verzwegen argumenten onduidelijk is wat nu precies het argument is: 

Voor verbreding van de heffingsgrondslag pleit: 
ARG 1 ?; 
ARG 2 dat het bijdraagt aan de werkgelegenheid. 

Tegen verbreding van de heffingsgrondslag pleit: 
ARG 3 dat het in bepaalde opzichten onrechtvaardig is; 
ARG 4 dat er merkwaardige situaties kunnen ontstaan. 

Kan met behulp van de analyse van de relevante tekst als geheel nu wel worden 
achterhaald wat de verzwegen argumenten zijn in het voorbeeld? LM, en LM, 
zijn respectievelijk: 

LM, Als een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestanddeel niet bijdraagt aan de 
financiering van de AOW als collectieve voorziening, dan is het een 
goede oplossing voor de AOW-problematiek om de heffingsgrondslag 
te verbreden (wat wil zeggen dat ook ouderen AOW-premie moeten 
betalen terwijl ze nu daarvan zijn uitgezonderd). 

LM2 Als zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde leeftijd als 
over het uitgekeerde pensioen geen AOW-premie is verschuldigd, dan 
draagt dit 'uitgestelde' inkomensbestanddeel niet bij aan de financie
ring van de AOW als collectieve voorziening. 

Het tweede logisch minimum geeft aan dat er om een bepaalde reden sprake is 
van een 'uitgesteld' inkomensbestanddeel dat niet bijdraagt aan de AOW. Het 
verzwegen argument kan hier problematisch zijn voor de lezers, omdat zij 
moeten begrijpen dat een bepaald deel van het inkomen niet met AOW-premie 
wordt belast (en daarmee niet bijdraagt aan de financiering van de AOW), maar 
dat dit deel later wel als pensioen wordt uitgekeerd (vandaar 'uitgesteld'). 

Vooral de inhoud van het eerste verzwegen argument is voor het begrip van 
de tekst van belang, omdat hieruit de samenhang met het hoofdstandpunt over 
de juistheid van de oplossing moet blijken: de tekst draait om dit punt. LM, 
stelt dat het gegeven van het uitgestelde inkomensbestanddeel een argument is 
voor de oplossing de heffingsgrondslag te verbreden. Het is met name dit 
verband dat niet duidelijk is. 

Als de rest van het betoog in ogenschouw wordt genomen, komt naar voren 
dat de argumentatie telkens op een van de volgende twee aspecten is gebaseerd. 
In argument 2 en 4 gaat het om praktische effecten die al dan niet gewenst zijn 
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(meer werkgelegenheid, merkwaardige situaties die ontstaan); in argument 3 gaat 
het erom of een effect rechtvaardig is ('vrij snel een hoog tarief moeten betalen 
over een bescheiden aanvullend pensioen ... '). Heeft het niet-begrijpelijke 
verzwegen argument ook betrekking op een van beide dingen? 

Als de argumentatie uit het voorbeeld om bepaalde gewenste of ongewenste 
praktische effecten gaat, dan is in het geheel niet duidelijk wat deze zouden zijn. 
Het is echter wel goed mogelijk dat deze argumentatie ook over het rechtvaar
digheidsaspect gaat: misschien is bedoeld dat de oplossing rechtvaardiger is, 
omdat als gevolg van de maatregel wel een deel van het inkomen zal bijdragen 
aan de AOW. Dit laatste staat niet expliciet in de tekst, maar het ligt wel voor 
de hand om aan te nemen dat het in de argumentatie daarom gaat. Daarbij is 
het impliciete gegeven relevant dat in Nederland iedereen van zijn inkomen 
AOW-premie hoort te betalen. Uitgaande van deze laatste interpretatie, kan het 
overzichtje van de argumentatie compleet worden gemaakt (bij 1 kan iets 
worden ingevuld): 

Voor verbreding van de heffingsgrondslag pleit: 
ARG 1 dat het om bepaalde redenen rechtvaardig is; 
ARG 2 dat het bijdraagt aan de werkgelegenheid. 

Tegen verbreding van de heffingsgrondslag pleit: 
ARG 3 dat het in bepaalde opzichten onrechtvaardig is; 
ARG 4 dat er merkwaardige situaties kunnen ontstaan. 

De uitgebreide analyse van de argumentatie uit het voorbeeld en de rest van de 
tekst levert voldoende materiaal op om tot een tweede versie van de tekst te 
komen. Ik beperk me tot de argumentatie uit het voorbeeld (de toegevoegde 
nieuwe informatie is gecursiveerd):142 

Herschrijving Heffingsgrondslag 
Voor verbreding van de heffingsgrondslag pleit dat het in bepaalde opzichten 
als rechtvaardiger kan worden beschouwd. Er hoeft thans geen AOW-premie 
te worden betaald over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde leeftijd en ook 
niet over het uitgekeerde pensioen. O p deze manier kan worden gezegd dat 
er sprake is van een 'uitgesteld' inkomensbestanddeel. Dit inkomensbestand
deel draagt dan ook niet bij aan de financiering van de AOW als collectieve 
voorziening, terwijl alle burgers over een deel van hun inkomen AOW-premie 
horen te betalen. 

In deze tweede versie is expliciet gemaakt dat het argument over een rechtvaar
digheidsaspect gaat (eerste toevoeging) en waarom (tweede toevoeging). Dat het 
verbreden van de heffingsgrondslag rechtvaardiger is, wordt direct aan het begin 
van de eerste zin genoemd om de samenhang met het hoofdstandpunt goed aan 
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te geven. Aan de laatste zin, die in de oorspronkelijke tekst aanvankelijk het 
standpunt vormde, is toegevoegd dat alle burgers eigenlijk met hun inkomen 
horen bij te dragen aan de AOW. Deze toevoeging, die een tegenstelling 
aangeeft met de situatie die in het argument wordt beschreven, maakt duidelijk 
aan welk algemeen principe wordt gerefereerd. Daarnaast zijn er in de 
herschrijving ook wijzigingen aangebracht in de formuleringen. Zo begint de 
tekstpassage nu met een expliciete aanduiding van het standpunt: ook dit maakt 
het eenvoudiger de samenhang met het argument te zien. De tweede zin, die in 
de oorspronkelijke tekst het argument vormde, is in de herschreven versie 
anders geformuleerd: de tangconstructie is verwijderd. Het feit dat er sprake is 
van een uitgesteld inkomensbestanddeel wordt nu, om de argumentatie niet 
onnodig complex te presenteren, in een aparte zin genoemd. In de herschreven 
versie kunnen de verzwegen argumenten zonder veel moeite worden toege
voegd: 

STP 1' Het is een goede oplossing voor de AOW-problematiek om 
de heffingsgrondslag te verbreden (wat wil zeggen dat ook 
ouderen AOW-premie betalen terwijl ze nu daarvan zijn 
uitgezonderd). 

ARG 1 Dat is in bepaalde opzichten rechtvaardiger. 

P O Als iets rechtvaardiger is, dan is het goed. 

ARG 1.1a Een bepaald inkomensbestanddeel draagt nu niet bij aan de 

financiering van de AOW als collectieve voorziening. 

A R G 1.1b Alle burgers horen over een deel van hun inkomen AOW-
premie te betalen. 

LM, Als een bepaald inkomensbestanddeel nu niet bijdraagt aan 
de financiering van de AOW als collectieve voorziening en 
alle burgers horen over een deel van hun inkomen AOW-
premie te betalen, dan is het rechtvaardiger te zorgen dat 
dat inkomensbestanddeel wel bijdraagt (c.q. de heffings
grondslag te verbreden). 

ARG l . l a . l Er is sprake van een bepaald 'uitgesteld' inkomensbestand

deel. 

ARG 1.1 a. 1.1 Zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen die 
worden betaald in de periode voor de pensioengerechtigde 
leeftijd, als over het uitgekeerde pensioen, is geen AOW-
premie verschuldigd. 
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LM2 Als zowel over de premies voor de aanvullende pensioenen 
die worden betaald in de periode voor de pensioengerech
tigde leeftijd als over het uitgekeerde pensioen geen AOW-
premie is verschuldigd, dan is er sprake van een 'uitgesteld' 
inkomensbestanddeel. 

7.5 Voorbeeld Efficiënte Markt 

Een student Economie schrijft een scriptie over de werking van aandelenbeur-
zen. De scriptie heeft de volgende titel: Marktefficiëntie. Werken aandelenbeurzen 
efficiënt? De scriptie begint met de volgende inleiding: 

Tekst Voorbeeld Efficiënte Markt 
De aandelenbeurzen worden ieder jaar steeds omvangrijker. Steeds meer 
bedrijven maken een gang naar de beurs. Indien een emissie van aandelen is 
gelukt, worden de aandelen vrijelijk verhandelbaar. Een belangrijk aspect 
hierbij is de vraag hoe de prijs van aandelen tot stand komt. Deze vraag zal 
een aanknopingspunt worden voor deze scriptie. 

De prijs van een aandeel na emissie wordt bepaald door de "markt". Deze 
markt bestaat uit handelaren die dit aandeel kopen of verkopen. De informa
tie die beschikbaar wordt gesteld, zal de hoofdreden zijn voor handelaren dit 
aandeel wel of niet te kopen, al naar gelang de verschillende interpretaties van 
deze informatie. De prijs van een aandeel reflecteert dus indirect de beschikbare 
informatie die vrijkomt over dit aandeel. 

Als een markt de informatie goed in de prijs van het aandeel reflecteert, 
spreekt men over een efficiënte markt. Indien een markt efficiënt is, moet 
er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Deze voorwaarden zijn van 
theoretische aard en stroken vaak niet met de werkelijkheid. Daarom zal deze 
scriptie een oordeel geven of aandelenbeurzen efficiënt genoemd kunnen worden 
en welke instrumenten gehanteerd moeten worden om zo'n efficiënte markt te 
toetsen. 

O m een oordeel te kunnen vellen, wordt eerst aangegeven wat een 
efficiënte markt precies inhoudt en hoe de historische ontwikkelingen liggen. 
Daarna wordt ingegaan op een aantal theorieën die risico koppelen aan 
efficiëntie. Vervolgens wordt besproken welke gradaties er in efficiëntie zijn. 
Uiteindelijk wordt een oordeel gegeven. 

Deze inleiding bevat twee (cursief aangegeven) argumentatieve passages die voor 
de lezers problemen kunnen opleveren. O m tot een goede analyse en tweede 
versie te kunnen komen, moet worden gekeken naar de samenhang tussen deze 
tekstpassages en de co-tekst. 
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7.5.1 Voorbeeld Efficiënte Markt I 

De eerste argumentatie bestaat uit het volgende argument en een standpunt: 

STP De prijs van een aandeel reflecteert indirect de beschikbare 

informatie die vrijkomt over dit aandeel. 

A R G De informatie die beschikbaar wordt gesteld, zal de hoofdreden 
zijn voor handelaren om dit aandeel wel of niet te kopen, al naar 
gelang de verschillende interpretaties van deze informatie. 

LM Als de informatie die beschikbaar wordt gesteld, de hoofdreden zal 
zijn voor handelaren om dit aandeel wel of niet te kopen, al naar 
gelang de verschillende interpretaties van deze informatie, dan 
reflecteert de prijs van een aandeel indirect de beschikbare 
informatie die over dit aandeel vrijkomt. 

Deze argumentatie kan niet door iedereen direct goed worden aangevuld. Er 
worden twee gegevens causaal met elkaar in verband gebracht: uit iets ('informa
tie vormt hoofdreden een aandeel te kopen') volgt iets anders ('prijs aandeel 
reflecteert informatie'). Deze causale relatie kan vragen oproepen bij de lezer. 
O m het verzwegen argument te kunnen formuleren, moet eerst de betekenis 
van de beweringen worden bekeken die het argument en het standpunt vormen, 
want deze zijn minder duidelijk. Met behulp van de co-tekst kan tot een inter
pretatie worden gekomen. 

De bewering die het argument is, bevat een aantal zinsneden die wellicht 
niet direct begrijpelijk zijn. Ten eerste is dat 'de informatie die beschikbaar 
wordt gesteld'. Over welke informatie gaat dit? Wat wordt er bedoeld met 
'beschikbaar wordt gesteld'? Ten tweede is de betekenis van de bepaling aan het 
einde van de zin niet geheel duidelijk: 'al naar gelang de verschillende inter
pretaties van de informatie'. Wat wordt hiermee bedoeld? In de tekst gaat het 
over aandelenbeurzen en het kopen van aandelen en dus is aannemelijk dat hier 
wordt gerefereerd aan de informatie die een beurshandelaar gebruikt om te 
beslissen of hij al dan niet een aandeel koopt. Kennis van de wereld leert dat dit 
informatie zal zijn over het succes van het beursgenoteerde bedrijf en het aan
deel. Dat de informatie 'beschikbaar wordt gesteld', blijkt van minder belang: 
het gaat er hier alleen om dat de handelaar bepaalde informatie heeft. Het 
argument kan al voor een deel worden herschreven: 

A R G ' De informatie die handelaren hebben over het aandeel en het be
drijf zal voor hen de hoofdreden zijn om dit aandeel wel of niet 
te kopen. 

In de oorspronkelijke tekst staat aan het eind van het argument nog de toe-
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voeging 'al naar gelang de verschillende interpretaties van deze informatie'. Deze 
opmerking vormt een inhoudelijke nuancering op een eerder gedane bewering: 
de handelaren moeten de informatie eerst nog wel interpreteren. Deze 
mededeling onderbreekt de lijn van de argumentatie echter enigszins en de 
nuancering is op dit punt in de tekst, de inleiding, nog niet echt vereist. De 
nuancering kan in een tweede versie zonder bezwaren worden weggelaten, wat 
de complexiteit van de bewering vermindert. 

Na het argument volgt in een aparte zin het standpunt. Ook de formulering 
van het standpunt kan vragen oproepen: 

STP De prijs van een aandeel reflecteert indirect de beschikbare 
informatie die vrijkomt over dit aandeel. 

Vooral de betekenis van de formulering 'reflecteert indirect' is onduidelijk. Hoe 
kan een prijs indirect informatie reflecteren? In ieder geval is duidelijk dat de 
prijs van een aandeel iets zegt over de informatie die over het aandeel beschik
baar is: uit de prijs van een aandeel kan iets worden afgeleid over de informatie 
die er is. O m erachter te komen wat de precieze betekenis is van 'indirect 
reflecteren', moet dus worden nagegaan welke relatie er bestaat tussen enerzijds 
informatie over een aandeel en anderzijds de prijs van een aandeel op de markt. 

Gezien het feit dat de scriptie, blijkens de titel, over de werking van de 
markt gaat en, blijkens de eerste alinea van de inleiding, over de prijs van 
aandelen, mag worden aangenomen dat het aspect van prijsdaling en prijsstijging 
in dit verband relevant is: een hoge prijs zou iets anders over een aandeel zeggen 
dan een lage prijs, namelijk in het eerste geval dat er positieve informatie was, 
in het tweede dat er geen positieve informatie was. Kan deze relatie tussen prijs 
en informatie 'indirect reflecteren' worden genoemd? Het is vooral dat 'indirect' 
wat het lastig maakt, terwijl het eigenlijk geen informatie toevoegt: het kan net 
zo goed worden weggelaten. Een passende, maar minder problematische woord
keus is wellicht 'weerspiegelen', een eenvoudiger synoniem van 'reflecteren'. O p 
basis van deze inzichten kan het standpunt als volgt worden herschreven: 

STP' De prijs van een aandeel weerspiegelt welke informatie er over dat 

aandeel beschikbaar is. 

Hoewel de argumentatie na de herschrijving van het argument en het standpunt 
al wel wat begrijpelijker is geworden, is het nog altijd lastig het verzwegen 
argument aan te vullen: 

STP' De prijs van een aandeel weerspiegelt welke informatie over dat 

aandeel beschikbaar is. 

ARG' De informatie die handelaren hebben over het aandeel en het 
bedrijf zal voor de handelaren de hoofdreden zijn om dit aandeel 
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wel of niet te kopen, afhankelijk van de interpretatie die zij aan 
die informatie geven. 

LM Als de informatie die handelaren over het aandeel en het bedrijf 
hebben voor de handelaren de hoofdreden zal zijn om dit aandeel 
wel of niet te kopen, afhankelijk van de interpretatie die zij aan 
die informatie geven, dan weerspiegelt de prijs van een aandeel 
welke informatie over dat aandeel beschikbaar is. 

Omdat het om een nogal abstracte relatie gaat, is de causale relatie tussen het 
argument en het standpunt nog steeds niet duidelijk. Die relatie kan in de tekst 
worden verduidelijkt met behulp van de inhoudelijke inzichten die bij de 
herschrijving van het standpunt zijn opgedaan. Daarbij bleek wat de relatie was 
tussen informatie en prijs: positieve informatie betekent een hogere prijs. Deze 
cruciale relatie is in de argumentatie impliciet gebleven. Explicitering ervan kan 
bijvoorbeeld als volgt plaatsvinden: 

Als de informatie gunstig is, zullen veel handelaren het aandeel kopen en 
stijgt dus de prijs. 

In een aangepaste versie van de tekst kan de (gecursiveerde) toevoeging het best 
tussen argument en standpunt worden geplaatst. 

Herschrijving Efficiënte Markt I 
Of een handelaar een bepaald aandeel koopt, wordt vooral bepaald door de 
vraag welke informatie hij heeft over het succes van het aandeel. Als die 
informatie gunstig is, zullen veel bandelaren het aandeel willen kopen en stijgt 
dus de prijs. O p die manier kan worden gezegd dat de prijs van een aandeel 
weerspiegelt welke informatie er over het aandeel beschikbaar is. 

De toevoeging gaf aanleiding om in de herschrijving ook het argument en het 
standpunt wat passender te formuleren. In het argument (de eerste zin) is de 
volgorde van de informatie omgekeerd: eerst de handelaar, dan de informatie. 
Door deze omkering van de zinsdelen is er een goede aansluiting op het vervolg 
(de toevoeging). Aan het standpunt (de laatste zin) is 'op die manier kan worden 
gezegd ...' toegevoegd. Deze zinsnede bereidt de lezer erop voor dat er een ab
stract concept volgt (dat informatie weerspiegeld wordt in de prijs). In de her
schreven versie zijn de verzwegen argumenten onproblematisch. De argumenta
tiestructuur is uitgebreid tot een onderschikking met twee argumenten 
(respectievelijk 1 en 1.1): 

STP Er kan worden gezegd dat de prijs van een aandeel weerspiegelt 
welke informatie over het aandeel beschikbaar is. 



7 • Ontbrekende informatie: de rol van de co-tekst [209] 

ARG 1 Als de informatie gunstig is, stijgt de prijs. 

P O Als de prijs stijgt bij gunstige informatie, dan kan worden 
gezegd dat de prijs weerspiegelt welke informatie beschikbaar 
is. 

ARG 1.1 Veel handelaren zullen het aandeel willen kopen. 

PO Als de vraag stijgt, stijgt de prijs. 

ARG 1.1.1 Of een handelaar een bepaald aandeel koopt, wordt vooral 
bepaald door de vraag welke informatie hij heeft over het 
succes van het aandeel. 

PO Als de vraag of een handelaar een bepaald aandeel koopt, 
vooral wordt bepaald door de vraag welke informatie hij heeft 
over het succes van het aandeel, dan zullen veel handelaren een 
aandeel kopen waarover gunstige informatie beschikbaar is. 

7.5.2 Voorbeeld Efficiënte Markt II 

De inleiding van de scriptie Marktefficiëntie. Werken markten efficiënt? bevat 
naast de hiervoor besproken argumentatie nog een argumentatieve tekstpassage 
waarin het verzwegen argument begrijpelijkheidsproblemen kan opleveren. Die 
argumentatie kan als volgt worden geanalyseerd: 

STP Er zal een oordeel worden gegeven over de vraag of aandelenbeurzen 
efficiënt genoemd kunnen worden en welke instrumenten gehanteerd 
moeten worden om zo'n efficiënte markt te toetsen. 

ARG De voorwaarden (waaraan een efficiënte markt moet voldoen) zijn 
van theoretische aard en stroken vaak niet met de werkelijkheid. 

LM Als de voorwaarden van theoretische aard zijn en vaak niet stroken 
met de werkelijkheid, zal een oordeel worden gegeven over de vraag 
of aandelenbeurzen efficiënt kunnen worden genoemd en welke 
instrumenten moeten worden gehanteerd om zo'n efficiënte markt te 
toetsen. 

Voor een goede analyse van eventuele begrijpelijkheidsproblemen in deze 
tekstpassage is het nodig de tekst als geheel te bekijken. Hieronder volgt 
nogmaals de tekst (de gewijzigde eerste argumentatie is al opgenomen in de 
tweede alinea, wat het overigens al iets minder lastig maakt de tweede 
argumentatie te begrijpen): 
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Tekst Voorbeelden Efficiënte Markt (tweede versie) 

De aandelenbeurzen worden ieder jaar omvangrijker. Steeds meer bedrijven 
maken een gang naar de beurs. Indien een emissie van aandelen is gelukt, 
worden de aandelen vrijelijk verhandelbaar. Een belangrijk aspect hierbij is 
de vraag hoe de prijs van aandelen tot stand komt. Deze vraag zal een 
aanknopingspunt worden voor deze scriptie. 

De prijs van een aandeel na emissie wordt bepaald door de "markt". Deze 
markt bestaat uit handelaren die dit aandeel kopen of verkopen. Of een 
handelaar een bepaald aandeel koopt, wordt vooral bepaald door de vraag 
welke informatie hij heeft over het succes van het aandeel. Als die in
formatie gunstig is, zullen veel handelaren het aandeel willen kopen en stijgt 
dus de prijs. O p die manier kan worden gezegd dat de prijs van een aandeel 
weerspiegelt welke informatie over het aandeel beschikbaar is. 

Als een markt de informatie goed in de prijs van het aandeel reflecteert, 
spreekt men over een efficiënte markt. Indien een markt efficiënt is, moet 
er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Deze voorwaarden zijn van 
theoretische aard en stroken vaak niet met de werkelijkheid. Daarom zal in deze 
scriptie een oordeel worden gegeven over de vraag of aandelenbeurzen efficiënt 
genoemd kunnen worden en welke instrumenten gehanteerd moeten worden om 
zo'n efficiënte markt te toetsen. 

O m een oordeel te kunnen vellen, wordt eerst aangegeven wat een 
efficiënte markt precies inhoudt en hoe de historische ontwikkelingen liggen. 
Daarna wordt ingegaan op een aantal theorieën die risico koppelen aan 
efficiëntie. Vervolgens wordt besproken welke gradaties er in efficiëntie zijn. 
Uiteindelijk wordt een oordeel gegeven. 

In het (gecursiveerde) standpunt ('Daarom ... toetsen') wordt aangekondigd wat 
er in de scriptie precies gaat gebeuren. De inhoud van dat standpunt is op 
zichzelf begrijpelijk. Het argument ('Deze ... werkelijkheid') is ook begrijpelijk: 
het is een evaluatieve uitspraak met een negatieve strekking. In het argument 
wordt gesteld dat iets niet goed is en in het standpunt dat er daarom iets 
specifieks gaat gebeuren. Hoe deze relatie in elkaar zit, wat dus het verzwegen 
argument is, kan minder goed worden aangegeven. De co-tekst biedt voor de 
interpretatie en herschrijving een aantal aanknopingspunten. Allereerst is van 
belang dat de lezer de structuur van de tekst en de functie van de verschillende 
beweringen herkent. Zo heeft het standpunt in de inleiding de functie van de 
centrale vraag van de scriptie; het argument vormt een motivatie voor de 
centrale vraag. Verder is van belang te zien hoe de centrale vraag en de 
motivatie ervan in de voorafgaande tekst (de eerste twee alinea's) worden 
toegelicht. Daarin speelt ook de eerder besproken argumentatie een rol. Uit dit 
geheel moet blijken waarom het in de scriptie nu precies gaat. 

De tweede alinea van de inleiding, die de argumentatie uit het eerste 
voorbeeld bevat, moet aangeven hoe informatie en de prijs van een aandeel 
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samenhangen: de prijs weerspiegelt als het ware welke informatie er is. Het is 
van belang dat de lezer deze relatie begrijpt, omdat deze de basis vormt van het 
concept van de efficiënte markt, het onderwerp van de tekst. In de oorspronke
lijke tekst was deze passage problematisch, maar in de herschreven versie zal er 
minder snel een begrijpelijkheidsprobleem zijn. 

In de derde alinea wordt het verhaal over de informatie en de prijs 
doorgetrokken naar het concept van de efficiënte markt. Deze stap gaat in de 
tekst relatief snel, maar is cruciaal om het verhaal te begrijpen. Wat is een 
efficiënte markt? In een efficiënte markt is het inderdaad zo dat de prijs weer
spiegelt welke informatie er beschikbaar is. 

Na deze mededeling volgt in de tweede zin van de derde alinea een nog 
grotere gedachtesprong: het perspectief verandert. De tekst was tot dan toe 
beschrijvend: het was een uitleg van de werking van een efficiënte markt. N u 
komen echter ook beoordelingsaspecten in zicht, namelijk de vraag of er in een 
concreet geval sprake is van een efficiënte markt. Over dit punt gaat de aan het 
eind van de derde alinea gepresenteerde centrale vraag. De tweede zin van de 
derde alinea heeft inhoudelijk al betrekking op deze beoordelingskwestie, maar 
dat zal voor veel lezers op dat punt nog niet duidelijk zijn: de zin lijkt een 
feitelijke mededeling, net als het voorgaande. De onduidelijke wending zorgt 
mede voor het begrijpelijkheidsprobleem met de argumentatie in de laatste twee 
zinnen van de derde alinea: de argumentatie lijkt uit de lucht te komen vallen. 

Om de tekst te kunnen herschrijven, moet de betekenis van de tweede zin 
in de derde alinea worden geanalyseerd, zodat deze zin kan worden herschre
ven. Met name de zinsnede 'moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan' 
is onduidelijk. Over welke voorwaarden gaat het hier? En wat betekent 'moet 
zijn voldaan'? Dit is belangrijk, omdat in de argumentatie op deze voorwaarden 
wordt doorgegaan. 

Voor de hand ligt dat er wordt gerefereerd aan voorwaarden die bijvoorbeeld 
worden genoemd in de vakliteratuur en die blijkbaar normaliter worden 
gehanteerd (waarom anders het algemene 'moet er aan een aantal voorwaarden 
zijn voldaan'?). O p grond van deze interpretatie kan de tweede zin van de derde 
alinea als volgt worden herschreven: 

In de literatuur wordt aangegeven dat aan een aantal voorwaarden voldaan 
moet zijn om te kunnen spreken van een efficiënte markt. 

Na deze zin volgt in de tekst het argument. In het argument wordt gesteld dat 
de voorwaarden die in de literatuur worden genoemd niet goed zijn: ze zijn van 
'theoretische aard' en 'stroken vaak niet met de werkelijkheid'.143 Wie precies 
verantwoordelijk is voor dit oordeel, kan uit de tekst niet goed worden 
opgemaakt (dit is ook een gevolg van de onduidelijke perspectiefwisseling in de 
tekst). In ieder geval lijkt het ook de opvatting van de schrijver te zijn. Dan 
volgt het standpunt (c.q. de centrale vraag): de voorwaarden deugen niet en dus 
wil de schrijver van de scriptie nagaan welke voorwaarden dan wel gelden om 
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van een efficiënte aandelenbeurs te kunnen spreken. 
Hoe leidt het argument tot dit standpunt? In het argument gaat het om 

theorie versus praktijk: de voorwaarden zijn 'te theoretisch', 'ze stroken niet 
met de werkelijkheid'. De strekking van deze beweringen lijkt te zijn dat je 
niets aan de voorwaarden hebt: ze kunnen in de praktijk niet goed worden ge
bruikt om te bepalen of een markt nu wel of niet efficiënt is (waarom precies 
wordt uit de tekst niet duidelijk). Deze argumentatie kan beter expliciet in de 
tekst worden opgenomen. Uit het gegeven dat de voorwaarden in de praktijk 
niet bruikbaar zijn, volgt dan wat er in de scriptie gaat gebeuren: 

STP (...) een oordeel geven over de vraag of aandelenmarkten efficiënt 
werken en welke instrumenten gehanteerd moeten worden om zo'n 
efficiënte markt te toetsen. 

Het tweede gedeelte van dit standpunt volgt logisch uit het argument: als je nu 
geen voorwaarden hebt waarmee je de toetsing kunt doen, dan is het zinvol te 
kijken met welke 'instrumenten' je dat wel kunt doen. Het eerste gedeelte van 
het standpunt volgt echter niet logisch uit het argument: het is vreemd dat uit 
de problemen met de voorwaarden zou volgen dat wordt beoordeeld of 
aandelenmarkten efficiënt werken. Het ligt meer voor de hand dat wordt 
nagegaan hoe kan worden beoordeeld of aandelenmarkten efficiënt werken. 
Hoewel een wijziging van de inhoud van het standpunt altijd een ingrijpende 
verandering is van de oorspronkelijke tekst, lijkt het hier wel verantwoord om 
dat te doen: het standpunt past anders immers niet bij de rest van het betoog. 
Het gewijzigde standpunt luidt: 

STP' Er zal worden nagegaan hoe kan worden beoordeeld of aandelen
markten efficiënt werken en welke instrumenten moeten worden 
gehanteerd om zo'n efficiënte markt te toetsen. 

De concretisering van het verband tussen het argument en het (gecursiveerde) 
standpunt en de wijziging van het standpunt resulteren in de volgende tweede 
versie van voorbeeld II: 

Herschrijving Efficiënte Markt II 
In de literatuur wordt aangegeven dat aan een aantal voorwaarden voldaan 
moet zijn om te kunnen spreken van een efficiënte markt. Deze voorwaar
den zijn echter van theoretische aard en stroken niet met de werkelijkheid. 
Ze zijn daarom in de praktijk vaak niet bruikbaar bij het beoordelen van de 
efficiëntie van een markt. In deze scriptie zal daarom worden nagegaan hoe 
kan worden beoordeeld of aandelenmarkten efficiënt werken en welke 
instrumenten in de praktijk moeten worden gehanteerd om zo'n efficiënte 
markt te toetsen. 
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Aan het standpunt is de bepaling 'in de praktijk' toegevoegd om het contrast 
met 'theorie', waarvan in de argumenten sprake is beter aan te geven. De niet-
grammaticale formulering 'voorwaarden ... niet worden toegepast' is vervangen 
door 'voorwaarden ... zijn niet bruikbaar'. 'Verder is 'daarom' in het standpunt 
vervangen door het synonieme 'om die reden', vanwege het feit dat in het 
voorafgaande (toegevoegde) argument de indicator 'daarom' al is gebruikt. De 
argumentatie is nu eenvoudig te analyseren: 

STP' In deze scriptie zal worden nagegaan hoe kan worden beoor
deeld of aandelenmarkten efficiënt werken en welke instrumen
ten in de praktijk moeten worden gehanteerd om zo'n ef
ficiënte markt te toetsen. 

ARG 1 De (nu bij toetsing gebruikte) voorwaarden zijn in de praktijk 
vaak niet bruikbaar bij het beoordelen van de efficiëntie van 
een markt. 

PO Als iets nu niet werkt om iets te beoordelen, is het zinvol na 
te gaan hoe en met welke instrumenten je het wel kunt beoor
delen. 

ARG 1.1 De voorwaarden zijn van theoretische aard en ze stroken vaak 
niet met de werkelijkheid. 

PO Als voorwaarden van theoretische aard zijn en vaak niet 
stroken met de werkelijkheid, dan zijn ze in de praktijk vaak 
niet bruikbaar. 

Ook de tweede aangepaste argumentatie kan nu in de tekst worden opgenomen, 
waarmee de revisie kan worden afgerond:144 

Tekst Voorbeelden Efficiënte Markt (derde, definitieve versie) 
De aandelenbeurzen worden ieder jaar omvangrijker. Steeds meer bedrijven 
maken een gang naar de beurs. Indien een emissie van aandelen is gelukt, 
worden de aandelen vrijelijk verhandelbaar. Een belangrijk aspect hierbij is 
de vraag hoe de prijs van aandelen tot stand komt. Deze vraag zal een 
aanknopingspunt worden voor deze scriptie. 

De prijs van een aandeel na emissie wordt bepaald door de "markt". Deze 
markt bestaat uit handelaren die dit aandeel kopen of verkopen. Of een 
handelaar een bepaald aandeel koopt, wordt vooral bepaald door de vraag welke 
informatie hij heeft over het succes van het aandeel. Als die informatie gunstig 
is, zullen veel handelaren het aandeel willen kopen en stijgt dus de prijs. Op die 
manier kan worden gezegd dat de prijs van een aandeel weerspiegelt welke 
informatie over het aandeel beschikbaar is. 
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Als een markt de informatie goed in de prijs van het aandeel reflecteert, 
spreekt men over een efficiënte markt. In de literatuur wordt aangegeven dat 
aan een aantal voorwaarden voldaan moet zijn om te kunnen spreken van een 
efficiënte markt. Deze voorwaarden zijn echter van theoretisch aard en stroken 
niet met de werkelijkheid. Ze zijn daarom in de praktijk vaak niet bruikbaar 
bij het beoordelen van de efficiëntie van een markt. In deze scriptie zal om die 
reden worden nagegaan hoe kan worden beoordeeld of aandelenmarkten efficiënt 
werken en welke instrumenten in de praktijk moeten worden gehanteerd om 
zo'n efficiënte markt te toetsen. 

O m een oordeel te kunnen vellen, wordt eerst aangegeven wat een 
efficiënte markt precies inhoudt en hoe de historische ontwikkelingen liggen. 
Daarna wordt ingegaan op een aantal theorieën die risico koppelen aan 
efficiëntie. Vervolgens wordt besproken welke gradaties er in efficiëntie zijn. 
Uiteindelijk wordt een oordeel gegeven. 

7.6 Voorbeeld Temponorm 

In Folia, het blad van de Universiteit van Amsterdam, stond in juni 1995 een 
artikel over de zogenoemde temponorm en de prestatiebeurs. Het artikel begon 
met de volgende inleiding (zie ook bijlage f): 

Voorbeeld Temponorm 
Eileen Keukens geniet voor de universiteitsbibliotheek van de zomerzon. 
Volgend jaar is daarvoor nog tijd genoeg, weet ze zeker: 'De temponorm blijft 
vijfentwintig procent in plaats van vijftig, want de Prestatiebeurs gaat niet 

door'. 
{Folia, 22 juni f995: fO) 

De argumentatie van Eileen Keukens kan als volgt worden geanalyseerd: 

STP De temponorm blijft vijfentwintig procent en wordt niet vijftig 

procent. 

ARG De prestatiebeurs gaat niet door. 

LM Als de prestatiebeurs niet doorgaat, dan blijft de temponorm 
vijfentwintig procent en wordt die geen vijftig procent. 

Is deze argumentatie begrijpelijk? Er wordt een verband gelegd tussen de hoogte 
van de temponorm en het kennelijke gegeven dat de prestatiebeurs niet 
doorgaat: het is dit verband waarover aanvullende informatie nodig is. Het 
precieze verzwegen argument kan echter niet zonder meer worden geformu
leerd: daarvoor is aanvullende informatie nodig. O m het verzwegen argument 
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van Eileen Keukens te begrijpen, is kennis vereist van de ruimere context, 
namelijk specifieke kennis over de temponorm en de prestatiebeurs. De tempo
norm houdt in dat studenten een minimaal aantal studiepunten per jaar moet 
behalen, willen zij (het giftgedeelte van) hun studiebeurs behouden. Dit is een 
regeling van oud-minister Ritzen van Onderwijs, bedoeld om studenten ertoe 
aan te zetten niet te lang over de studie te doen. De prestatiebeurs was, ten tijde 
van publicatie van dit artikel in juni 1995, een nieuw idee van diezelfde 
minister. Het is een soort omgekeerde tempobeurs: studenten moeten eerst een 
minimaal aantal studiepunten behalen voordat zij het giftgedeelte van hun 
studiebeurs definitief krijgen toegekend. 

De beoogde lezers van het artikel, met name studenten, zullen voldoende 
bekend zijn met de tempobeurs: die is immers al een aantal jaren geleden 
ingevoerd. De lezers weten dat de norm in het studiejaar 1994-1995 vijfen
twintig procent bedroeg, wat wil zeggen dat studenten om de studiebeurs te 
behouden minimaal 10 van de 42 studiepunten moesten behalen. Uit het 
standpunt van Keukens valt af te leiden dat er blijkbaar sprake van was deze 
norm te verhogen naar vijftig procent, dus naar 21 studiepunten. Dit gegeven 
is wellicht al vooraf bekend bij de beoogde lezers en als dat niet zo is, wordt 
het wel voldoende duidelijk uit het standpunt. De veronderstelde kennis over 
de temponorm vormt dan ook geen direct beletsel voor het begrijpen van het 
verzwegen argument. De inhoud van de prestatiebeurs, de consequenties ervan 
en het verband met de tempobeurs, waren ten tijde van de publicatie van het 
artikel voor veel mensen, studenten en anderen, veel minder duidelijk. Veel 
lezers zullen op dit punt onvoldoende kennis hebben, terwijl juist deze 
informatie nodig is om het verzwegen argument goed te begrijpen. 

Hoe kan het verzwegen argument in de argumentatie van studente Eileen 
Keukens expliciet worden gemaakt? De co-tekst levert belangrijke aanwijzingen 
op om tot een formulering te komen (in bijlage 1 is het artikel in zijn geheel 
opgenomen). O m te beginnen, geven de titel en de ondertitel bepaalde 
informatie: 

Temponorm blijft vijfentwintig procent, ja toch? Afschieten prestatiebeurs zaait 
verwarring. 

Blijkbaar is er onder studenten verwarring over de precieze hoogte van de 
temponorm: die was vijfentwintig procent, maar blijft dit ook zo? Deze ver
warring hangt samen met een bepaald recent (zo mag je aannemen) besluit over 
de prestatiebeurs: de prestatiebeurs gaat niet door c.q. is 'afgeschoten'. Deze 
laatste formulering geeft aan dat het plan blijkbaar politiek niet is geaccep
teerd.145 

Na de titel volgt de inleiding waarin de argumentatie van Keukens is opgeno
men. Hoewel de titel duidelijker maakt wat precies de aanleiding vormt voor 
het artikel, geeft deze de lezer onvoldoende informatie om de argumentatie van 
Keukens te kunnen aanvullen. De vraag blijft wat het verband is tussen de 
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temponorm en de prestatiebeurs. De inleiding wordt vervolgd met een weergave 
van een discussie tussen Keukens en een aantal andere studenten over het 
verband tussen de temponorm en het niet doorgaan van de prestatiebeurs. De 
discussie maakt vooral duidelijk waarover de studenten in verwarring zijn en 
welke verschillende standpunten zij innemen over de hoogte van de temponorm 
in het komende studiejaar. Sommige studenten, zoals Keukens, stellen: 

Standpunt 1 
De temponorm blijft vijfentwintig procent. 

Andere studenten menen: 

Standpunt 2 
De temponorm wordt verhoogd naar vijftig procent. 

De discussie maakt ook duidelijk wat de argumenten zijn (ze staan letterlijk in 
de tekst): 

Argumentatie voor standpunt 1 
Eerst was het plan de temponorm te verhogen naar vijftig procent, maar dat 
gaat niet door (als gevolg van het feit dat de prestatiebeurs niet doorgaat). 

Argumentatie voor standpunt 2 
Ritzen was altijd al van plan de temponorm te verhogen en dat gaat gewoon 
door nu de prestatiebeurs niet doorgaat. 

De weergave van deze discussie levert voldoende informatie op om te kunnen 
vaststellen dat de argumentaties bij standpunt 1 en 2 op bepaalde impliciete 
aannames berusten. De aannames kunnen als volgt worden geformuleerd: 

Verzwegen aanname bij argumentatie 1 
De verhoging van de temponorm is afhankelijk van het doorgaan van de 
prestatiebeurs. 

Verzwegen aanname bij argumentatie 2 
De verhoging van de temponorm is niet afhankelijk van het doorgaan van 
de prestatiebeurs: ze staan geheel los van elkaar. 

Vormen deze aannames dan ook de verzwegen argumenten? In principe komen 
ze ervoor in aanmerking, aangezien ze betrekking hebben op het verband tussen 
argument en standpunt in de beide argumentaties. Inhoudelijk zijn de 
uitspraken echter maar tot op zekere hoogte informatief: wie echt wil begrijpen 
hoe het zit met het verband tussen de tempo- en de prestatiebeurs moet nog 
meer weten van de inhoud van de plannen en de precieze politieke gebeurte-
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nissen. Maar deze informatie staat niet in het artikel. Daarom kan op basis van 
de tekst en de co-tekst geen informatievere invulling worden gegeven van het 
verzwegen argument. De aannames kunnen alleen binnen de beschikbare infor
matie in de tekst worden aangemerkt als 'de verzwegen argumenten'. 

Omdat Keukens' argumentatie overeenkomt met argumentatie 1, kan de 
bewering die als het verzwegen argument in haar argumentatie wordt 
aangemerkt worden geëxpliciteerd: 

STP De temponorm blijft vijfentwintig procent en wordt niet vijftig 
procent. 

ARG De prestatiebeurs gaat niet door. 

LM Als de prestatiebeurs niet doorgaat, dan blijft de temponorm 
vijfentwintig procent en wordt deze geen vijftig procent. 

PO De verhoging van de temponorm is afhankelijk van het doorgaan van 
de prestatiebeurs. 

Keukens' verzwegen argument is nu expliciet gemaakt en begrijpelijker) 
geworden. 

Om de tekst en de discussie als geheel goed te begrijpen, is nog meer nodig. 
De lezer moet dan namelijk ook weten welk van de ingenomen standpunten 
juist is en of Keukens gelijk heeft of niet: daar gaat het artikel eigenlijk om. 
Ook de aanvaardbaarheid van Keukens' verzwegen argument is dus relevant 
voor de discussie en de tekst. Is het verzwegen argument in Keukens' argumen
tatie inhoudelijk correct? Het antwoord hierop kan worden afgeleid uit het ver
volg van het artikel, met name uit de onderstaande tekstgedeelten (waarin de 
cruciale opmerkingen zijn gecursiveerd): 

(...) Volgend studiejaar moet iedereen met een studiebeurs minimaal de helft van de 

tentamens halen. Lukt dit niet dan wordt de basisbeurs achteraf omgezet in een 

lening en is de schuld met een dikke vijfduizend gulden uitgebreid. De verhoging 

van de norm van vijfentwintig naar vijftig procent is al geruime tijd onderdeel van 

de plannen van onderwijsminister Ritzen. 

(...) 

' Voor ouderejaars geldt gewoon het regime van de tempobeurs. De prestatiebeurs staat 

daar los van. Die gaat niet door en nu denken studenten dat ze ineens minder hard 

hoeven te werken?', reageert een woordvoerder van de Informatie Beheer Groep, 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de studiefinanciering. (...) 

Uit de eerste alinea blijkt dat de temponorm volgend jaar wel degelijk wordt 
verhoogd naar vijftig procent, anders dan Keukens in haar standpunt beweert. 
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De precieze relatie tussen de temponorm en de prestatiebeurs wordt aangegeven 
in de tweede alinea, die in de tekst aan het eind staat. De geciteerde woordvoer
der van de Informatie Beheer Groep zegt letterlijk dat de prestatiebeurs en de 
temponorm los van elkaar staan.146 Hij wordt in de tekst opgevoerd als de 
deskundige die het verlossende woord spreekt. Keukens heeft dus geen gelijk: 
haar argument is een juiste uitspraak, maar het standpunt volgt er niet uit en 
het verzwegen argument is dus ook onjuist. 

Omdat de informatie van de deskundige pas aan het einde van het artikel is 
opgenomen, blijft tot het eind van het artikel onduidelijk wat Keukens' verzwe
gen argument is. Het kan een bewuste keuze van de schrijver zijn geweest het 
begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument van Keukens in de 
inleiding op te roepen. Juist dit begrijpelijkheidsprobleem is in het kader van 
het onderwerp relevant; het heeft betrekking op de kern van de zaak en de lezer 
wordt er misschien door geprikkeld om verder te lezen. Maar tegelijkertijd 
betekent een begrijpelijkheidsprobleem aan het begin van de tekst dat veel 
wordt gevraagd van de lezers. Zij moeten de gegevens in de tekst eerst goed 
onthouden en interpreteren en dan de juiste dingen met elkaar in verband bren
gen om de tekst te begrijpen. In een herschreven versie kan daarom ook worden 
gekozen voor een presentatie waarin de inleiding geen begrijpelijkheidsprobleem 
oproept. Dat kan bijvoorbeeld als volgt gebeuren (de toegevoegde tekst is 
gecursiveerd): 

Herschrijving 1 Temponorm 
Eileen Keukens geniet voor de universiteitsbibliotheek van de zomerzon. 
Volgend jaar is daarvoor nog tijd genoeg, weet ze zeker: 'De temponorm 
blijft vijfentwintig procent in plaats van vijftig, want de prestatiebeurs gaat 
niet door' . Keukens gaat ervan uit dat de verhoging van de temponorm 
aßankelijk is van het doorgaan van de prestatiebeurs, maar heeft zij daarin 
gelijk? 

In de herschrijving is na het citaat een commentaar van de schrijver toegevoegd. 
Dit commentaar bestaat eruit dat het verzwegen argument van Keukens 
('Keukens ... prestatiebeurs') expliciet wordt genoemd, zodat op dit punt 
moeilijker een begrijpelijkheidsprobleem kan ontstaan. Vervolgens wordt in het 
commentaar met behulp van een vraag ('maar ... gelijk?') aangegeven dat het er 
in de tekst om gaat of haar verzwegen argument een juiste uitspraak is. Door 
deze informatie aan het begin te geven, wordt het voor de lezers eenvoudiger 
de tekst vanaf het begin te begrijpen. Tegelijkertijd blijft het prikkelende aspect 
van de inleiding behouden, omdat het antwoord op de vraag nog niet wordt 
gegeven. 

Een optie die nog iets verder gaat, is in de inleiding ook expliciet aan te 
geven dat Keukens zich op een onjuist verzwegen argument baseert: 
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Herschrijving 2 Temponorm 
Eileen Keukens geniet voor de universiteitsbibliotheek van de zomerzon. 
Volgend jaar is daarvoor nog tijd genoeg, weet ze zeker: 'De temponorm 
blijft vijfentwintig procent in plaats van vijftig, want de prestatiebeurs gaat 
niet door'. Keukens gaat ervan uit dat de verhoging van de temponorm 
afhankelijk is van het doorgaan van de prestatiebeurs en is daarmee een van de 
velen bij wie dit misverstand leeft. 

In de tweede herschrijving wordt het verzwegen argument van Keukens 
expliciet genoemd, maar wordt ook de onaanvaardbaarheid ervan expliciet 
aangegeven ('... misverstand ...'). Hierdoor is niet alleen gegarandeerd dat de 
lezers het verzwegen argument kunnen aanvullen, maar ook dat zij de relevantie 
van het verzwegen argument in de rest van de discussie al vooraf begrijpen. De 
lezer hoeft zich daardoor verder niet in te spannen om te achterhalen wat 
Keukens bedoelt, of zij gelijk heeft en waarover de tekst nu eigenlijk gaat. 

Nog altijd is het een probleem dat het toegevoegde verzwegen argument 
onvoldoende informatief is: het geeft niet precies aan hoe het zit met de tempo
norm en de prestatiebeurs. Het is echter alleen mogelijk een informatiever 
verzwegen argument te formuleren als er een beroep wordt gedaan op de 
ruimere context. 




