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8 Ontbrekende informatie:
de rol van de ruimere context
8.1 Inleiding
In hoofdstuk 7 zijn voorbeelden behandeld van minder begrijpelijke argumentatie als gevolg van onduidelijke verzwegen argumenten die kunnen worden verholpen door gebruik te maken van informatie die in de co-tekst staat vermeld.
In andere gevallen levert ook de rest van de tekst geen informatie die de formulering van het minder begrijpelijke verzwegen argument mogelijk maakt. Het
kan zijn dat de co-tekst onvoldoende informatie bevat om tot een analyse van
het verzwegen argument te komen. Het kan ook zijn dat er helemaal geen cotekst is: sommige teksten bestaan slechts uit één enkelvoudige argumentatie. In
die gevallen zal een beroep moeten worden gedaan op de ruimere context om
het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument te kunnen
analyseren en oplossen.
Net als bij een tekort aan informatie die wel vermeld is in de co-tekst, geldt
ook in deze gevallen dat het kan gaan om algemene informatie of om specifieke
informatie over het onderwerp, de situatie of de institutie. Een verschil met de
voorbeelden die in hoofdstuk 7 zijn behandeld, is echter dat de schrijver bij de
voorbeelden die nu zullen worden behandeld, geheel verzuimd heeft bepaalde
noodzakelijke informatie waar dan ook in zijn tekst te vermelden: zijn inschatting van wat impliciet kan blijven, is onjuist geweest. Dit betekent dat de lezer,
nog meer dan bij een tekort aan informatie die wel in de co-tekst te vinden is,
geconfronteerd wordt met een moeilijk, en eigenlijk onoplosbaar, begrijpelijkheidsprobleem. O o k de analysator/herschrijver moet in deze gevallen erg veel
moeite doen om tot een adequate herschrijving te komen. Net als bij de voorbeelden in hoofdstuk 7 zal hij een hypothese moeten opstellen over het verzwegen argument dat bedoeld kan zijn, maar dit keer heeft hij daarbij aan de rest
van de tekst geen houvast. De analysator zal dus op een andere wijze de benodigde kennis van de wereld, het onderwerp, de situatie of de institutie boven
tafel moeten halen. Anders kan hij onmogelijk tot een goede herschrijving
komen.

8.2 Voorbeeld Softshop
Op verschillende locaties in Amsterdam kan gratis Grasberry Magazine worden
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meegenomen, een eenvoudig uitgegeven tijdschrift, waarin geen uitgever of
redactie wordt vermeld. Grasberry Magazine is bedoeld om gebruikers en telers
informatie te geven over softdrugs. In het blad staat onder meer de rubriek 'Feitelijk gelogen', met kernachtige uitspraken over softdrugs. In het aprilnummer
van 1996 stond in deze rubriek de volgende argumentatie:
Voorbeeld Softshop
Coffeeshops blijven koffieshops, want softshops hebben als naam al een
eigenaar.
De argumentatie kan als volgt worden geanalyseerd:
STP

Coffeeshops blijven koffieshops

ARG Softshops hebben als naam al een eigenaar.
LM

Als softshops als naam al een eigenaar hebben, dan blijven coffeeshops
koffieshops.

De doorsneelezer zal geen idee hebben waarover deze argumentatie gaat. Wat
is de inhoud van het standpunt en het argument en wat is het verband tussen
beide? De betekenis van het standpunt kan vragen oproepen: de reden daarvan
is dat lezers met enige kennis van de Nederlandse situatie weten dat het
letterlijk genomen een onware uitspraak is. Koffieshops zijn in Nederland juist
iets anders dan coffeeshops: in de ene zaak koop je koffie, in de andere softdrugs. H o e kunnen coffeeshops dan koffieshops 'blijven'? Misschien is het
standpunt figuurlijk bedoeld, maar ook dan is de bedoelde interpretatie
onduidelijk. Het argument zullen veel lezers eveneens vreemd vinden. De reden
daarvan lijkt vooral dat het een niet-grammaticale zin is. Wat betekent de
uitdrukking 'als naam al een eigenaar hebben'? En hoe kan deze uitdrukking
van toepassing zijn op softshops? Wat zijn softshops eigenlijk?
Het ligt voor de hand dat het niet goed mogelijk is een verzwegen argument
aan te vullen en te zien hoe de argumentatie in elkaar zit als er zoveel vragen
zijn. Alleen lezers die bijzonder goed zijn ingewijd, zijn in staat tot een goede
interpretatie te komen. In dit geval gaat het erom dat de lezer een specifieke actuele kwestie moet kennen. Er is al langere tijd discussie over de naam
'coffeeshop', omdat die teveel lijkt op 'koffieshop'. De naam leidt tot verwarring: vooral toeristen schijnen te denken dat er in een coffeeshop alleen koffie
wordt gedronken. O m dit probleem op te lossen, was er een voorstel van
coffeeshophouders om coffeeshops een andere naam te geven. Het idee dat werd
geopperd, was 'softshops', omdat er in coffeeshops softdrugs worden verkocht.
Uit de reacties, onder andere in plaatselijke kranten, werd duidelijk dat dit geen
goed idee werd gevonden, omdat er al softshops bleken te bestaan (wat deze softshops precies verkopen, werd in de publieke discussie niet helemaal duidelijk).
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De argumentatie in het voorbeeld heeft betrekking op de discussie over de
naam van coffeeshops. Het argument geeft aan dat de naam 'softshop' geen
mogelijkheid is, omdat andere winkels die naam al gebruiken. Het standpunt
is dat de coffeeshops daarom maar gewoon 'coffeeshops' moeten blijven heten
(en dus een soort 'koffieshops' blijven). Deze argumentatie is in Grasberry
Magazine echter nogal cryptisch gepresenteerd. Het kan zijn dat de schrijver
hiermee een bepaald retorisch effect beoogt, maar dit komt alleen tot stand als
de lezers de argumentatie wel kunnen begrijpen. In herschreven vorm zou de
argumentatie, op basis van de kennis van de actuele context, als volgt kunnen
worden weergegeven (het is dan geen boude stelling meer):
Herschrijving Softshops
De naam 'coffeeshop' moet gehandhaafd blijven, want het voorgestelde
alternatief 'softshop' is geen mogelijkheid, aangezien die naam al door andere
winkels wordt gebruikt.
Het standpunt en het argument zijn herschreven en er is een argument
ingevoegd. In het standpunt is het element dat naar de koffieshops verwijst
gedelet. Met behulp van kennis van de context kan namelijk worden bepaald
dat dit aspect inhoudelijk wel aan de orde is, maar argumentatief gezien minder
relevant is: dat er ook over koffieshops gesproken wordt, is eigenlijk vooral
verwarrend. De inhoud van het standpunt is in de herschreven versie heel
anders dan in de oorspronkelijke tekst. Deze ingreep kan op basis van de
contextuele kennis worden verantwoord. Het argument is ook gewijzigd, wat
ook gerechtvaardigd wordt door kennis van de context. Het oorspronkelijke
argument gaf heel indirect aan waarom het precies ging, het herschreven
argument is directer en daardoor begrijpelijker.
De belangrijkste ingreep is de toevoeging van een extra argument, dat
contextuele informatie bevat, namelijk dat 'softshops' als alternatieve naam voor
coffeeshops is voorgesteld. Met deze informatie is de argumentatie veel
eenvoudiger te begrijpen: de lezers kunnen in ieder geval in grote lijnen de
verbanden tussen de argumenten zien, ook al weten zij niet precies het fijne van
de hele kwestie. De analyse levert weinig problemen op:
STP'

De naam 'coffeeshop' moet gehandhaafd blijven.

(ARG 1)

Het voorgestelde alternatief 'softshop' is geen mogelijkheid.

PO

Als een voorgesteld alternatief geen mogelijkheid is, moet de
oude situatie blijven.

ARG 1.1

De naam 'softshop' wordt al door andere winkels gebruikt.

PO

Als een (winkel)naam al wordt gebruikt, dan kun je hem niet
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voor andere, nieuwe winkels gebruiken.
Misschien zijn niet alle lezers het eens met de inhoud van de verzwegen
argumenten. Het eerste verzwegen argument bijvoorbeeld is niet ijzersterk: als
een alternatief geen mogelijkheid is, kun je toch ook naar andere alternatieven
zoeken? Maar dat zijn aanvaardbaarheidsvragen, die wellicht eerder worden
opgeroepen nu de argumentatie en de verzwegen argumenten begrijpelijk zijn
gepresenteerd.

8.3

Voorbeeld Buluitreiking

Een faculteit van een universiteit in Nederland organiseert ieder jaar een speciale
uitreiking van propedeusediploma's (de zogenoemde propedeusebullen) voor
studenten die erin geslaagd zijn de propedeuse in één jaar te behalen. In 1996
werd studente Denise Jager met haar familie door de faculteit per brief voor
deze speciale diploma-uitreiking uitgenodigd. Tijdens de plechtigheid bleek
echter dat er voor studente Jager helemaal geen propedeusediploma was. Haar
werd bovendien medegedeeld dat zij ten onrechte voor de diploma-uitreiking
was uitgenodigd. Mevrouw Jager was begrijpelijkerwijs ontstemd over de gang
van zaken, vooral ook omdat zij, naar zij beweerde, wel degelijk haar
propedeuse had afgerond. De faculteit stuurde haar daarop de onderstaande
excuusbrief:
Voorbeeld Buluitreiking
Geachte mevrouw Jager,
Hierbij bieden wij onze excuses aan voor de gang van zaken tijdens de
speciale propedeusediploma-uitreiking op 26 september jongstleden. Uw
diploma was nog niet gereed, omdat u vanwege uw vrijstellingen niet in
aanmerking kwam voor de speciale propedeusebuluitreiking. De uitnodiging
was echter al verstuurd.
Wij beseffen dat deze vergissing pijnlijk voor u was. Daarom willen wij u
hierbij een kleine attentie aanbieden. Wij hopen dat u onze excuses aanvaardt.
Hoogachtend,
prof.dr. K.P. Jongeneel
Decaan
In de gecursiveerde passage wordt geprobeerd aan mevrouw Jager uit te leggen
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om welke reden zij geen diploma kreeg en waarom zij ten onrechte was
uitgenodigd. Hoewel het hier in eerste instantie alleen lijkt te gaan om een
uitleg van het feitelijke gegeven dat het diploma niet gereed was ('Uw diploma
was nog niet gereed, omdat ...'), is de functie van deze uitspraken in de context
duidelijk argumentatief. De faculteit probeert mevrouw Jager er immers van te
overtuigen dat wat er tijdens de buluitreiking is gebeurd aanvaardbaar, terecht
of in ieder geval niet te voorkomen was. De argumentatie heeft de volgende
structuur (de zin na 'omdat' bevat twee onderschikkende argumenten):
STP

U w diploma was nog niet gereed.

ARG 1

U kwam niet in aanmerking voor de speciale propedeusebuluitreiking.

ARG 1.1

Vanwege uw vrijstellingen.

De argumentatie is gericht op een specifieke lezer, propedeusestudente Jager: de
vraag is of zij begrijpelijkheidsproblemen kan ondervinden met de verzwegen
argumenten in deze argumentatie. Het eerste verzwegen argument, dat bij het
standpunt en argument 1, is ongeveer:
PO

Voor wie niet in aanmerking kwam voor de speciale propedeusebuluitreiking, waren de diploma's nog niet gereed.

Mevrouw Jager kan wellicht nog begrijpen (en aanvaarden) waarom dit het
geval is: het is blijkbaar een kwestie van werkverdeling en de diploma's van
degenen die wel voor de speciale uitreiking in aanmerking kwamen, werden
eerder gereed gemaakt dan die van andere studenten. Een vraag die wel opkomt,
is waarom de mededeling over het niet gereed zijn van het diploma direct aan
het begin van de brief in de tweede zin wordt gedaan: wat is de relevantie
ervan? De presentatie direct aan het begin van de brief wekt de indruk dat het
niet gereed zijn van het diploma volgens de schrijver van de brief het belangrijkste punt is. Mevrouw Jager daarentegen wil waarschijnlijk vooral weten om
welke reden zij niet in aanmerking kwam voor de uitreiking.
De enkelvoudige argumentatie in argument 1 en argument 1.1 heeft
betrekking op de reden waarom mevrouw Jager niet aan de uitreiking mocht
deelnemen. 'Vanwege uw vrijstellingen', wordt - in argument 1.1 - als reden
gegeven. Het lijdt weinig twijfel dat mevrouw Jager deze argumentatie niet zal
kunnen begrijpen: daarvoor is argument 1.1 te weinig informatief. Wat is er nu
precies aan de hand met mevrouw Jagers vrijstellingen? Omdat dit onduidelijk
is, kan het logisch minimum bij argument 1 en argument 1.1 in eerste instantie
niet goed worden geformuleerd - op zijn minst moet de zin die argument 1.1
bevat tot een volledige zin worden gemaakt. Er zijn meer mogelijkheden, maar
de volgende interpretatie lijkt het meest op zijn plaats:
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A R G 1.1'

ontgaat
U heeft vrijstellingen.

Het logisch minimum is:
LM'

Als u vrijstellingen heeft, dan kwam u niet in aanmerking voor
de speciale propedeusebuluitreiking.

O o k dit is geen begrijpelijke uitspraak: het is niet duidelijk hoe het één tot het
ander leidt en het verzwegen argument kan niet worden geformuleerd. Hier
lijkt specifieke informatie te ontbreken over het verband tussen vrijstellingen
en het aanwezig mogen zijn bij de speciale uitreiking. Alleen wie over deze
informatie beschikt, begrijpt het verzwegen argument. De informatie behoort
tot de institutionele context: er wordt impliciet gerefereerd aan een door de
faculteit gehanteerde regel die verband houdt met het feit dat veel studenten op
grond van een vorige opleiding vrijstellingen krijgen voor onderdelen van de
propedeuse. Dit geldt ook voor mevrouw Jager. De speciale propedeusebuluitreiking wordt als een grote eer beschouwd en is alleen bedoeld voor studenten
die binnen een jaar alle onderdelen van de propedeuse hebben behaald; daarbij
geldt als regel dat de student maar voor maximaal één vak een vrijstelling mag
hebben gekregen. Wie meer vrijstellingen had, heeft minder voor het diploma
hoeven doen en is volgens de facultaire regel daarom van deelname uitgesloten.
Dat laatste geldt ook voor mevrouw Jager.
De ruimere context, in dit geval kennis van de precieze regelingen en
gebeurtenissen, kan ook verklaren wat de relevantie is van de opmerking dat het
diploma niet klaar lag en waarom deze opmerking op zo'n centrale plaats in het
betoog is opgenomen. De faculteit heeft mevrouw Jager per abuis uitgenodigd,
wat een pijnlijke vergissing was. Toen mevrouw Jager eenmaal bij de uitreiking
was verschenen, had men de zaak nog kunnen redden door haar alsnog een
diploma te overhandigen, maar dit was niet mogelijk omdat het diploma nog
met klaar was.
Dit hele verhaal moet bekend zijn om te begrijpen wat er in de brief naar
voren wordt gebracht. Het verhaal moet dus in ieder geval voor Denise Jager
duidelijk zijn, aangezien zij de enige beoogde lezer van de tekst is. De
benodigde contextuele kennis is in de brief echter impliciet gelaten, terwijl mag
worden aangenomen dat Denise Jager juist niet over deze kennis beschikt:
anders zou zij zelf wel begrepen hebben dat ze ten onrechte een uitnodiging had
ontvangen en niet eens naar de uitreiking zijn gekomen. De impliciete
informatie die nodig is om het verzwegen argument te begrijpen, kan dus
waarschijnlijk niet door de bedoelde lezer worden aangevuld. Daarom kan
worden gesteld dat de facultaire regel in de brief ten onrechte onvermeld is
gebleven. In een herschrijving moet de facultaire regel over vrijstellingen
expliciet worden vermeld: deze contextuele informatie mag niet ontbreken.
Bij de begrijpelijkheid speelt ook een rol dat de brief erg compact is: de
gehele argumentatie omvat in feite niet meer dan één zin. Gezien de complexe
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achtergrond is het wellicht verstandiger de argumentatie gestructureerder aan te
bieden, bijvoorbeeld door de zin op te splitsen. O o k wordt de chronologie door
elkaar gehaald: dat het diploma niet gereed was (tweede zin), was aan de orde
tijdens de buluitreiking, maar dat de uitnodiging al was verstuurd (derde zin),
was enige tijd daarvoor aan de orde. De brief geeft zo een te onduidelijk beeld
van oorzaak en gevolg: de lezer kan op grond van de brief moeilijk navertellen
hoe alles in elkaar steekt. Het is wenselijk in de herschrijving recht te doen aan
de chronologie.
In de herschrijving kan niet met wat aanpassingen van de expliciete,
oorspronkelijke tekst worden volstaan, want er moet allerlei informatie worden
toegevoegd en er moeten verbanden worden aangebracht die in de oorspronkelijke versie ontbraken. Er moet daarom voor een deel een geheel andere tekst
worden gemaakt:
Herschrijving Buluitreiking
Geachte mevrouw Jager,
Hierbij bieden wij onze excuses aan voor de gang van zaken tijdens de
speciale propedeusediploma-uitreiking op 26 september jongstleden. Tot onze
spijt hebben wij u ten onrechte uitgenodigd. Op grond van de facultaire regels
kwam u in feite niet voor de speciale uitreiking in aanmerking, omdat de uitreiking alleen bedoeld is voor studenten die geen of maximaal één vrijstelling
hebben gekregen. In uw geval waren dat er meer. Deze vergissing werd helaas
pas ontdekt toen de uitnodiging voor de uitreiking al aan u was verstuurd.
Omdat u formeel niet in aanmerking kwam voor de uitreiking, was uw
propedeusediploma door de universiteit ook nog niet gereed gemaakt. Daarom
kon het ook niet tijdens de uitreiking aan u worden overhandigd.
Wij beseffen dat onze vergissing pijnlijk voor u was. Daarom willen wij u
hierbij een kleine attentie aanbieden. Wij hopen dat u onze excuses
aanvaardt.
Hoogachtend,
prof.dr. K.P. Jongeneel
decaan
In de herschrijving is de chronologie van de gebeurtenissen gehandhaafd. De
brief onderscheidt er twee: mevrouw Jager is ten onrechte uitgenodigd en
mevrouw Jagers diploma was niet gereed. Deze twee gebeurtenissen worden in
de juiste volgorde en in aparte alinea's behandeld, ze worden in de herschrijving
beide expliciet genoemd en ook beide expliciet uitgelegd.
De eerste gebeurtenis, namelijk dat mevrouw Jager ten onrechte was
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uitgenodigd, werd in de oorspronkelijke tekst niet expliciet genoemd, maar in
de herschrijving is ervoor gekozen dit wel te doen. Het doel van de brief is
immers juist deze gang van zaken uit te leggen. Het is in dat kader vreemd en
onhandig niet met name te noemen wat er is gebeurd. Vervolgens wordt in de
herschrijving de facultaire regel over vrijstellingen expliciet vermeld en door
middel van 'omdat' in een argumentatief verband geplaatst met de onterechte
uitnodiging. O o k wordt expliciet vermeld dat mevrouw Jager niet voldeed aan
de facultaire voorwaarde, omdat zij meer dan één vrijstelling had. Al deze
informatie was in de oorspronkelijke tekst impliciet.
In de oorspronkelijke tekst was niet duidelijk waarom werd opgemerkt dat
mevrouw Jagers diploma niet gereed was - de tweede gebeurtenis. Dat kwam
niet alleen doordat de opmerking hierover op een vreemde plaats in de brief
stond (direct aan het begin), maar ook omdat een toelichting ontbrak. In de
herschrijving is de opmerking gekoppeld aan het standpunt waarbij hij hoort,
namelijk dat het diploma niet alsnog kon worden uitgereikt. Bovendien is in de
herschrijving wel aangegeven wat de relevantie is van de opmerking dat het
diploma niet af was: als het diploma wel al gereed was geweest, had Jager het
ter plekke alsnog gekregen. O o k deze informatie was impliciet.
De herschreven tekst roept geen begrijpelijkheidsproblemen op. De tekst
beantwoordt daarmee ook beter aan zijn doel, namelijk een excuus te maken
aan mevrouw Jager en haar bevredigende uitleg te geven. De herschreven tekst
is adequater dan de oorspronkelijke versie, omdat daar te veel essentiële
informatie uit de context impliciet was gelaten. De analyse van de argumentatie
is nu onproblematisch en de verzwegen argumenten kunnen zonder problemen
worden geformuleerd:
(STP 1)

Wij hebben u ten onrechte uitgenodigd voor de speciale
uitreiking.

A R G 1'

O p grond van de facultaire regels kwam u in feite niet voor
de uitreiking in aanmerking.

PO

Wie op grond van bepaalde regels niet voor iets in aanmerking komt maar er toch voor wordt uitgenodigd, is ten
onrechte uitgenodigd.

(ARG 1.1a)

De uitreiking is alleen bedoeld voor studenten die geen of
maximaal één vrijstelling hebben gekregen.

(ARG 1.1b)

In uw geval waren dat er meer.

VA

Als ergens een criterium voor geldt en je voldoet daar niet
aan, dan kom je er niet voor in aanmerking.

8 • Ontbrekende informatie: de rol van de ruimere context
STP 2

Het diploma kon niet alsnog aan u worden uitgereikt.

ARG 1

U w propedeusediploma was door de universiteit nog niet
gereed gemaakt.

PO

Wat niet gereed is, kan niet worden uitgereikt.

ARG 1.1

U kwam formeel niet in aanmerking voor de uitreiking.

PO

Als je niet in aanmerking komt voor iets, dan wordt
daarvoor niets gereed gemaakt.

8.4 Voorbeeld Examencommissie
Een lid van een bestuur van een faculteit heeft een notitie geschreven over een
nieuwe regeling voor scripties, gericht aan onder meer de examencommissie. In
de notitie staat onder meer het volgende:
Voorbeeld Examencommissie
Enige tijd geleden heeft de Examencommissie ten onrechte besluiten
genomen over de vertrouwelijkheid van scripties. Artikel 7.3.12 van de Wet
op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek geeft aan dat regelingen
met betrekking tot de inrichting van praktische oefeningen (waartoe scripties
worden gerekend) thuishoren in het Onderwijs- en Examenreglement. De bevoegdheid voor zulke regelingen ligt dus bij de Faculteitsraad en niet bij de
Examencommissie.
De argumentatie heeft een onderschikkende structuur. De tekst begint met het
standpunt, daarna volgen de nevengeschikte argumenten 1.1a en 1.1b en ten
slotte in de laatste zin argument 1:
STP

De Examencommissie heeft ten onrechte besluiten genomen
over de vertrouwelijkheid van scripties.

ARG 1

De bevoegdheid voor zulke regelingen ligt bij de Faculteitsraad
en niet bij de Examencommissie.

ARG 1.1a

Artikel 7.3.12 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek geeft aan dat regelingen met betrekking
tot de inrichting van praktische oefeningen thuishoren in het
Onderwijs- en Examenreglement.

ARG 1.1b

Scripties worden gerekend tot de praktische oefeningen.
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Het verzwegen argument bij argument 1 en het standpunt is niet problematisch.
Het luidt:
PO,

Als instantie X bevoegd is om een beslissing over een kwestie
te nemen, dan is een beslissing van Y over die kwestie ten
onrechte.

Het tweede verzwegen argument, bij argument 1.1a en 1.1b en bij argument 1,
is minder duidelijk, mede omdat het onderwerp nogal complex is. Het is juist
dit verzwegen argument dat een centrale rol speelt in het betoog. Het logisch
minimum luidt:
LM

Als artikel 7.3.12 van de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek aangeeft dat regelingen met
betrekking tot de inrichting van praktische oefeningen thuishoren in het Onderwijs- en Examenreglement en scripties
worden gerekend tot de praktische oefeningen, dan ligt de bevoegdheid voor zulke regelingen bij de Faculteitsraad en niet
bij de Examencommissie.

O m het verzwegen argument te begrijpen, moet de lezer verschillende dingen
bedenken, bijvoorbeeld dat de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk
Onderwijs iets bepaalt over een regeling zoals die waarover de examencommissie
onlangs heeft besloten (namelijk de regeling voor scripties) en dat in die wet
staat dat de scriptieregeling in het Onderwijs- en Examenreglement thuishoort
(een reglement dat iedere opleiding hoort te hebben). Vervolgens moet de lezer
achterhalen wat deze gegevens te maken hebben met de rechtmatigheid van de
beslissing van de examencommissie. Vooral op dit punt zal hij mogelijk
moeilijkheden ondervinden, omdat hier het minder duidelijke verzwegen
argument bij argument 1 en argument 1.1 aan de orde is.
In argument 1 wordt gesteld dat de bevoegdheid voor beslissingen als die van
de Examencommissie over scripties bij de Faculteitsraad ligt. In argument 1.1
staat dat een regeling als die over scripties tot het Onderwijs- en Examenreglement behoort. De schrijver verbindt zo 'Faculteitsraad' en 'inhoud Onderwijsen Examenreglement' aan elkaar. Daardoor is hij gebonden aan de bewering dat
alle dingen die thuishoren in het Onderwijs- en Examenreglement alleen door
de Faculteitsraad mogen worden besloten: deze bewering vormt het verzwegen
argument bij argument 1 en 1.1 uit de oorspronkelijke tekst. De schrijver
verdedigt deze impliciete bewering niet, maar veronderstelt blijkbaar dat het om
informatie gaat die de lezers al hebben of gemakkelijk uit de argumentatie
kunnen afleiden en die voor hen aanvaardbaar is. O m de argumentatie te begrijpen, is vooral specifieke kennis van het onderwerp en van de institutionele
context nodig.
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De onderschikkende argumentatie uit het voorbeeld kan in gereconstrueerde
vorm als volgt worden weergegeven:
STP

De Examencommissie heeft ten onrechte besluiten
genomen over de vertrouwelijkheid van scripties.

(ARG 1)

Een regeling voor vertrouwelijke scripties kan niet
worden aangenomen door de Examencommissie.

PO,

Als een instantie niet bevoegd is een bepaald besluit
te nemen, dan is dat besluit van die instantie ten
onrechte.

(ARG 1.1)

Een regeling voor vertrouwelijke scripties kan alleen
worden aangenomen door de Faculteitsraad.

P02

Als instantie X bevoegd is een bepaald besluit te
nemen, dan is niet instantie Y bevoegd.

ARG 1.1.1'

Een regeling voor vertrouwelijke scripties hoort
thuis in het Onderwijs- en Examenreglement.

P03

Alles wat in het Onderwijs- en Examenreglement
staat, kan alleen worden besloten door de Faculteitsraad.

ARG 1.1.1.1a'

Een regeling voor de vertrouwelijkheid van scripties
is een geval van een 'praktische oefening'.

ARG 1.1.1.1b

Alle regelingen over praktische oefeningen horen in
het Onderwijs- en Examenreglement.

P04

Als Y behoort tot een bepaalde categorie en alles
wat behoort tot die categorie moet in een bepaalde
regeling worden geregeld, dan moet ook Y in die
regeling worden geregeld.

ARG l . l . l . l b . l

Dit staat in artikel 7.3.12 van de WHW.

P05

Wat in de wet staat, is het geval.

In de oorspronkelijke tekst zijn alle argumenten wel min of meer aanwezig,
maar toch is het niet eenvoudig om ze allemaal te identificeren, omdat ze in de
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tekst zijn ingebed in andere argumenten. Het is daarom wenselijk in een
herschrijving beter te laten zien wat de argumenten zijn en hoe zij zich tot
elkaar verhouden.
Er zijn in de tekst verschillende argumenten verzwegen, maar de meeste
daarvan zijn voor de lezers waarschijnlijk onproblematisch. De verzwegen argumenten (PO) 1, 2, 4 en 5 leveren geen begrijpelijkheidsproblemen op, omdat ze
heel algemene en de lezers goed bekende verbanden in de wereld weergeven.
Een uitzondering vormt verzwegen argument 3, want dat heeft geen algemene,
maar een specifieke inhoud: het gaat over de regels die gelden voor het
Onderwijs- en Examenreglement. Verzwegen argument 3 bevat dus specifieke
contextuele kennis over de institutie waarin de argumentatie plaatsvindt. (De
inhoud ervan is overigens niet meer in overeenstemming met de werkelijkheid,
omdat in 1998 in het kader van de wet Modernisering Universitair Bestuur de
Faculteitsraden zijn afgeschaft.)
De beoogde lezers kunnen de inhoud van het verzwegen argument 3 misschien wel achterhalen. Toch is het wenselijk het in de herschrijving niet
impliciet te laten, maar expliciet in de tekst te vermelden. In de oorspronkelijke
tekst is de complexe argumentatie namelijk nogal compact weergegeven en er
moeten relatief grote gedachtesprongen worden gemaakt om de argumenten met
elkaar te verbinden. Daarnaast kan een aantal argumentatieve stappen in
vergelijking met de oorspronkelijke tekst helderder worden gepresenteerd door
in de herschrijving de argumentatiestructuur aan te houden:
Herschrijving Examencommissie
Enige tijd geleden heeft de Examencommissie ten onrechte besluiten
genomen over de vertrouwelijkheid van scripties. Scripties moeten worden
gezien als een 'praktische oefening' in de zin van de Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). In artikel 7.3.12 van de
W H W staat dat regelingen over de inrichting van praktische oefeningen,
thuishoren in het Onderwijs- en Examenreglement. Aangezien de inhoud van
het Onderwijs- en Examenreglement alleen de bevoegdheid is van de Faculteitsraad, kan een regeling over de vertrouwelijkheid van scripties ook alleen
door de Faculteitsraad worden aangenomen.
In deze herschrijving zijn twee uitspraken toegevoegd ten opzichte van de
oorspronkelijke versie (gecursiveerd). De eerste toevoeging, de tweede zin, is een
uitbreiding van een zinsdeel uit de eerste versie van de tekst, namelijk de
tussenvoeging: '... (waartoe ook scripties behoren)'. Deze tussenvoeging was in
de oorspronkelijke tekst ingebed in de mededeling die in de herziene tekst in
de derde zin is weergegeven. In de analyse is de tussenvoeging argument
1.1.1.1a. D o o r dit argument expliciet en eerder in de tekst te vermelden, wordt
het voor de lezer gemakkelijker de verbanden tussen de scriptieregeling en de
tekst van de wet te zien.
Verder is in de herziene tekst in de vierde zin het expliciet gemaakte
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verzwegen argument 3 opgenomen (er is een wat andere formulering gekozen
dan in de analyse, maar de propositionele inhoud is dezelfde). Doordat het
verzwegen argument nu expliciet is, krijgt het in de tekst per definitie de functie
van een expliciet argument. Er is in de herschrijving gekozen voor een presentatie waarin dit expliciete argument vooraan staat in de zin, met daarna het
(sub)standpunt (argument 1.1 in de analyse). Aan het begin van de vierde zin
is de indicator 'aangezien' opgenomen, om het argumentatieve verband dat volgt
goed aan te geven. Deze presentatie laat ook de mogelijkheid open dat de bewering achter 'aangezien' (verzwegen argument 3 dus) wellicht wel al een bekende
en aanvaarde uitspraak is voor de lezer: het argument wordt enigszins terloops
gepresenteerd en het krijgt geen aparte nadruk als argumentatieve stap in het
geheel. Daarmee wordt voorkomen dat de lezers die goed zijn ingewijd de tekst
overexpliciet vinden. Omdat het argument expliciet is, zullen echter ook lezers
die minder goed op de hoogte zijn geen begrijpelijkheidsproblemen ondervinden.

8.5

Voorbeeld Ondernemingsfinanciering

In een studiegids van een economische opleiding voor het studiejaar 1994-1995
wordt onder meer informatie gegeven over de inhoud en de vakken van de
doctoraalfase van de studie. In de tekst over de opleidingsrichting Financiering
wordt de volgende informatie over de volgorde van de vakken gegeven:
Voorbeeld Ondernemingsfinanciering

Volgorde vakken
Het vak Boekhouden moet worden gevolgd voor het vak Management
Accounting. Het wordt aangeraden het vak Ondernemingsfinanciering zo snel
mogelijk te volgen. Dit gezien het grote aantal financiële vakken. Men dient
tevens de basisvakken af te ronden voordat aan de specialisatie kan worden
begonnen.

De gecursiveerde zinnen bevatten argumentatie: er wordt een advies gegeven aan
studenten en een reden voor dat advies. De eerste zin bevat het advies en vormt
het standpunt; de tweede zin bevat de reden en is het argument. Het argument
is een incomplete zin: er staat geen gezegde in. Als het argument gecompleteerd
wordt tot een volledige zin, dan luidt de argumentatie als volgt:
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STP

Het vak Ondernemingsfinanciering moet zo snel mogelijk worden

gevolgd.
A R G Er is een groot aantal financiële vakken.
Het logisch minimum in de argumentatie is:
LM

Als er een groot aantal financiële vakken is, dan moet het vak Ondernemingsfinanciering zo snel mogelijk worden gevolgd.

H o e luidt het verzwegen argument? Waarom vormt het argument een
ondersteuning van het standpunt? Dat zal niet voor alle lezers van de studiegids
direct duidelijk zijn.
Het argumentatieschema dat aan de argumentatie ten grondslag ligt, is
causaal. Het gaat, om precies te zijn, om een pragmatische argumentatie, een
bijzonder geval van causale argumentatie (Van Eemeren, Grootendorst en
Snoeck Henkemans 1995: 91). In het standpunt wordt studenten aangeraden iets
te doen, namelijk zo snel mogelijk het vak Ondernemingsfinanciering te volgen.
Het argument moet motiveren waarom studenten dat moeten doen: het moet
aangeven waarom het nodig, zinvol of belangrijk is Ondernemingsfinanciering
zo snel mogelijk te volgen. Hier doet zich een begrijpelijkheidsprobleem voor,
want hoe kan het gegeven dat er erg veel financiële vakken zijn de studenten
motiveren een bepaald (ook financieel) vak zo snel mogelijk te volgen? Wat
heeft de kwantiteit van de financiële vakken te maken met de voorrang die aan
Ondernemingsfinanciering moet worden gegeven? Dat is de kern van het
begrijpelijkheidsprobleem in deze argumentatie. Het probleem kan alleen
worden opgelost door iemand die veel kennis van de context heeft, in dit geval
met name van de vakken van de richting Financiering in hun onderlinge
samenhang: het gaat om specifieke kennis van het onderwerp. Iemand die over
deze kennis beschikt, kan namelijk zelf bedenken wat de reden is om studenten
te adviseren het vak Ondernemingsfinanciering zo snel mogelijk te volgen.
O m welke kennis van het onderwerp gaat het precies? Ondernemingsfinanciering neemt in de studierichting Financiering een centrale plaats in: het is een
vak waarin belangrijke basiskennis wordt behandeld. Veel andere vakken
borduren inhoudelijk op Ondernemingsfinanciering voort. O m die reden geldt
Ondernemingsfinanciering als een ingangseis voor veel andere vakken van de
richting Financiering. Het is dus niet zozeer het grote aantal financiële vakken
waar het om gaat (alhoewel het waar is dat er veel financiële vakken zijn), maar
het feit dat Ondernemingsfinanciering voor veel van die vakken een ingangseis
is. Dat vormt de reden voor het advies Ondernemingsfinanciering eerst te
volgen.
De vraag is of het beoogde lezerspubliek in staat is de informatie over de
belangrijke status van Ondernemingsfinanciering zelf aan te vullen. Dit komt
erop neer dat moet worden nagegaan hoe groot de kans is dat deze lezers over
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de benodigde kennis van het onderwerp beschikken. Het beoogde publiek is
bekend: het zijn (doctoraalstudenten die de richting Financiering gaan volgen.
Er mag worden verondersteld dat deze studenten niets weten van de speciale
status van Ondernemingsfinanciering en dus ook niet weten dat het vak een ingangseis is voor veel andere financiële vakken. Studenten gaan immers juist voor
dergelijke informatie bij de studiegids te rade.
Om te begrijpen waarom Ondernemingsfinanciering snel moet worden
gevolgd, moet de lezer zelf de informatie aanvullen over de speciale status van
Ondernemingsfinanciering, want in de oorspronkelijke tekst is hierover geen
informatie opgenomen. Maar aangezien vastgesteld kan worden dat juist de
beoogde lezers niet over de aan te vullen informatie beschikken, is het
onverstandig de informatie impliciet te laten. Dit leidt tot het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument.
De meest voor de hand remedie voor dit begrijpelijkheidsprobleem is de
ontbrekende informatie expliciet in de tekst op te nemen. In dit geval kan dat
op verschillende manieren, afhankelijk van de argumentatieve functie die aan
de toe te voegen informatie in het geheel van het betoog wordt toegekend. In
eerste instantie is er de mogelijkheid de informatie als een tweede, meervoudig
argument op te nemen. Het kan aan het eerste argument worden gekoppeld met
behulp van bijvoorbeeld de indicator 'bovendien' (gecursiveerd):
Herschrijving 1 Ondernemingsfinanciering
(...)
Volgorde vakken
Het vak Boekhouden moet worden gevolgd voor het vak Management
Accounting. Het wordt aangeraden het vak Ondernemingsfinanciering zo
snel mogelijk te volgen. Dit gezien het grote aantal financiële vakken.
Bovendien is Ondernemingsfinanciering
ingangseis voor bijna alle andere
vakken. Men dient tevens de basisvakken af te ronden voordat aan de
specialisatie kan worden begonnen.
(...)
Maar deze herschrijving is niet afdoende. De argumentatie bestaat nu uit één
standpunt en twee argumenten; het verzwegen argument dat bij het standpunt
en het toegevoegde, nieuwe argument hoort, is wel begrijpelijk, maar het
verzwegen argument dat bij het standpunt en het oorspronkelijke argument
hoort, is dat nog altijd niet. In herschrijving 1 is het begrijpelijkheidsprobleem
met het verzwegen argument dat zich voordeed dus niet verholpen. Het
oorspronkelijke argument is helemaal niet relevant voor het standpunt: de
kwantiteit van de vakken heeft eigenlijk niets met het standpunt te maken. De
toevoeging van de informatie die wel relevant is, maakt de irrelevantie van het
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oorspronkelijke argument extra goed zichtbaar.
Het is gezien deze constatering niet verwonderlijk dat in de oorspronkelijke
argumentatie alleen het logisch minimum kon worden aangevuld. Als het
argument niet relevant is voor het standpunt, dan is het onmogelijk een betekenisvol verzwegen argument te formuleren. Dit betekent ook dat het standpunt
in de oorspronkelijke tekst niet is verdedigd en dat het betoog dus niet
aanvaardbaar is. Het perspectief bij de analyses van de voorbeelden is echter de
begrijpelijkheid: er werd daarom in eerste instantie van uitgegaan dat er wel een
relevant en aanvaardbaar verband tussen standpunt en argument bestaat, maar
dat de tekst onvoldoende duidelijk maakt welk verband dit is. Vervolgens kwam
naar voren dat het argument in de oorspronkelijke tekst waarschijnlijk niet goed
is gekozen: in dat argument wordt niet het relevante aspect van het onderwerp
verwoord, maar een aspect dat alleen zijdelings bij het onderwerp hoort. Als de
argumentatie in herschrijving 1 uit één relevant en één irrelevant argument
bestaat, dan kan het irrelevante argument in een tweede herschrijving het best
worden weggelaten. Het heeft geen functie, leidt daardoor hooguit tot verwarring bij de lezers en het overblijvende (toegevoegde) argument is op zichzelf
voldoende om het standpunt te ondersteunen. In herschrijving 2 is het
oorspronkelijke argument dan ook gedelet en vervangen door het toegevoegde
argument:
Herschrijving 2 Ondernemingsfinanciering
(...)
Volgorde vakken
Het vak Boekhouden moet worden gevolgd voor het vak Management
Accounting. Het wordt aangeraden het vak Ondernemingsfinanciering zo snel
mogelijk te volgen. Dit gezien het feit dat Ondernemingsfinanciering een
ingangseis is voor veel andere financiële vakken. Men dient tevens de basisvakken af te ronden voordat aan de specialisatie kan worden begonnen.
(...)

In herschrijving 2 levert de argumentatie geen begrijpelijkheidsproblemen op.
Het zal de studenten volkomen duidelijk zijn om welke reden zij voorrang
moeten geven aan Ondernemingsfinanciering: de noodzakelijke informatie
wordt expliciet verschaft. Het verzwegen argument is een door alle beoogde
lezers makkelijk aan te vullen uitspraak:
STP Er wordt aangeraden het vak Ondernemingsfinanciering zo snel
mogelijk te volgen.
ARG Ondernemingsfinanciering

is een ingangseis voor veel andere
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financiële vakken.
PO

8.6

Als X als een ingangseis/voorwaarde geldt om Y te kunnen doen (en
je wilt Y doen), dan is het aan te raden eerst X te doen.

Voorbeeld Financiële Instrumenten III

De vakgroep Financiering stuurde in mei 1997 de volgende korte memo aan de
secretaris van het faculteitsbestuur:
Beste Coen,
Op verzoek het volgende. Het vak Financiële Instrumenten III wordt
gegeven. Aangezien een externe docent het vak zal gaan doceren, dient er
altijd een voorbehoud te worden ingebouwd!
Groet,
Sarah Willems
Secretaris Vakgroep Financiering

De laatste zin bevat argumentatie. De functie van de eerste twee zinnen is in
eerste instantie niet duidelijk: een argumentatief verband met de laatste zin is
niet direct zichtbaar. De argumentatie in de laatste zin kan als volgt worden
weergegeven.
STP

Er dient altijd een voorbehoud te worden ingebouwd.

ARG Een externe docent gaat het vak doceren.
LM

Als een externe docent het vak gaat doceren, dient altijd een
voorbehoud te worden ingebouwd.

Het logisch minimum is een uitspraak die niet voldoende informatief is. In de
argumentatie wordt een verband gelegd tussen externe docenten en een
'voorbehoud inbouwen', maar veel lezers zullen dit niet begrijpen. De memo
waar het om gaat, is geschreven in een specifieke actuele context. Zonder kennis
van deze context is het niet mogelijk de argumentatie te interpreteren. Wie over
de kennis van de actuele context beschikt (dat geldt onder anderen voor de
beoogde lezers), weet dat de memo is geschreven in de context van een bepaald
meningsverschil tussen het faculteitsbestuur en de vakgroep Financiering. De
vakgroep wil in de studiegids bij een aantal vakken vermeld zien dat het vak
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'onder voorbehoud' wordt gegeven. Het faculteitsbestuur stemt daarmee niet in,
omdat het meent dat studenten met zekerheid moeten weten of een vak wel of
niet wordt gegeven. Het faculteitsbestuur heeft de vakgroep verzocht aan te
geven of het vak nu wel of niet doorgaat: 'onder voorbehoud' is dus geen optie.
De m e m o is de reactie op dit verzoek. De ingewijde lezer kan dit opmaken uit
de eerste zin: ' O p verzoek het volgende'. O p basis van deze kennis van de
context kan ook de functie van de tweede zin worden aangegeven. 'Financiële
Instrumenten III wordt gegeven' is een mededeling: hij vormt het antwoord op
het verzoek van het faculteitsbestuur.
De context maakt ook duidelijk dat het argument vreemd gekozen is.
Althans, met dat argument wordt de discussie weer opnieuw gestart, omdat in
het argument terloops wordt overgebracht dat het vak Financiële Instrumenten
III toch onder voorbehoud moet worden aangekondigd in de studiegids, ook al
gaat het wel door. De argumentatie is dus een poging het faculteitsbestuur er
alsnog van te overtuigen dat een voorbehoud in dit geval noodzakelijk is. Het
standpunt 'Er moet bij dit vak een voorbehoud worden gemaakt' is impliciet
gelaten, maar het vormt het hoofdstandpunt van de schrijver en moet daarom
wel bij de analyse worden betrokken. Dit heeft consequenties voor de analyse
van de argumentatie als geheel, want de functie van de expliciete argumentatie
is dan anders:
(STP')

Er moet bij het vak Financiële Instrumenten III een voorbehoud
worden gemaakt (in de studiegids).

A R G l b Een externe docent gaat het vak doceren.
A R G l b Bij externe docenten moet altijd een voorbehoud worden gemaakt.
In deze reconstructie is de inhoud van het logisch minimum nu terug te vinden
als argument lb. 147 Voor het begrijpelijkheidsprobleem maakt dit niet veel uit.
Het gaat erom dat er een verband wordt gesuggereerd, waarop de argumentatie
is gebaseerd, tussen externe docenten en de noodzaak van een voorbehoud. Op
basis van kennis van de actuele context is duidelijk dat dit verband een cruciale
rol speelt in de discussie. Als de aangevoerde argumenten immers inderdaad
overtuigend tot het standpunt leiden dat een voorbehoud moet worden
gemaakt, dan heeft de schrijver het verschil van mening met het faculteitsbestuur alsnog gewonnen. H e t is in de discussiecontext dus belangrijk dat de
beoogde lezers (Coen, maar vooral het faculteitsbestuur) begrijpen hoe het
argument van de schrijver tot het standpunt leidt, willen zij het vervolgens
kunnen aanvaarden. De nodige kennis van de actuele context hebben zij wel,
maar het verband tussen de aangevoerde argumenten en het standpunt kan een
probleem vormen. O m tot een interpretatie van het verband te komen, moet
worden nagegaan waarom de schrijver het feit dat een externe docent een vak
geeft, als een noodzakelijke reden beschouwt een voorbehoud te maken. De
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presentatie van de argumentatie in de oorspronkelijke tekst bevat twee
mogelijke aanwijzingen: de cursivering van het woord 'externe' en het
uitroepteken achter de laatste zin.
De functie van het uitroepteken moet waarschijnlijk worden bezien in het
licht van de discussie: die heeft inmiddels iets stekeligs gekregen en beide
partijen stellen zich eigenwijs op. Het uitroepteken drukt misschien iets
triomfantelijks uit; het kan ook aangeven dat het hier om iets heel vanzelfsprekends gaat dat het bestuur zelf ook had kunnen bedenken; het kan ook bedoeld
zijn om aan te geven 'Ik begin er nu weer over, maar dat kan nu eenmaal niet
anders'. In ieder geval: het uitroepteken lijkt bij nadere beschouwing geen
directe aanwijzingen te geven voor de interpretatie van het verband tussen
externe docenten en de noodzaak van een voorbehoud. De cursivering van
'externe' vormt wel een aanwijzing voor de interpretatie. De cursivering
suggereert een tegenstelling: tegenover externe docenten staan interne docenten.
Blijkbaar is er een verschil tussen interne en externe docenten en dit verschil
maakt volgens de schrijver het voorbehoud nodig. De vraag is alleen welk
verschil de schrijver op het oog heeft en die vraag kunnen de lezers niet
beantwoorden.
Men moet een beroep doen op eventuele eigen kennis van het onderwerp
'de verschillende aanstellings- en inhuurmogelijkheden van docenten' om een
aannemelijke interpretatie te vinden. Er moet worden bedacht wat het probleem
met externe docenten kan zijn: zijn ze bijvoorbeeld minder betrouwbaar dan
interne docenten? Zien ze eerder van hun verplichtingen af, worden ze eerder
ziek, is het meer onzeker of ze daadwerkelijk verschijnen dan bij interne
docenten? Het is mogelijk dat de schrijver een van deze dingen bedoelt, maar
duidelijke aanwijzingen voor een bepaalde interpretatie zijn er niet. Misschien
was er op het moment van het schrijven van deze memo nog geen externe
docent gevonden en dan kan natuurlijk nog niet met zekerheid worden gezegd
of het vak doorgaat. Maar dit lijkt in strijd met de stelligheid van de mededeling
in de tweede zin: 'Financiële Instrumenten III wordt gegeven'. Bovendien zou
dit een specifieke verklaring zijn, terwijl de schrijver zich juist beroept zich op
een algemeen verband. Hij zegt immers dat bij externe docenten ALTIJD een
voorbehoud moet worden gemaakt. Daarmee maakt de schrijver duidelijk dat
hij een algemeen en geen bijzonder verband op het oog heeft.
Het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument maakt het
onmogelijk de argumentatie te interpreteren. Het zal moeilijk zijn de beoogde
lezers van het standpunt te overtuigen. Het is dus zeker op zijn plaats de tekst
te herschrijven, maar zonder meer informatie is dit niet mogelijk. Volgens de
schrijver is er iets dat externe docenten onderscheidt van interne docenten, als
gevolg daarvan weet je nooit of een vak van een externe docent wel doorgaat.
Maar waarom de schrijver dat precies vindt, blijft een vraag. O m een goede herschrijving te kunnen maken, zou eerst duidelijk moeten zijn wat het antwoord
op deze vraag is.
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8.7

Voorbeeld Govier

Govier gaat in haar boek Problems in Argument Analysis and Evaluation (1987)
onder andere in op de vraag of een zogenoemde niet-formele argumentatietheorie mogelijk is. Zij citeert in dat verband McPeck en sluit het citaat af met een
kernachtige samenvatting van zijn argumentatie:
Voorbeeld Govier
(...) John McPeck contends that the very notion of a nonformal theory of
argument is a non-starter. (...) McPeck says:
We might ask what it would be like to have a general theory of ordinary
argument or reasoning. For one thing, the theory would provide a set of
rules or principles to which we could appeal in the evaluation of arguments.
But if informal logicians were ever successfull at developing all these rules
and principles, they would then have a formal logic of ordinary argument
or reasoning: that is, the desired theory would vitiate the informal
dimension of their reasoning and render their enterprise a bona fide logic,
which could then be taught as the formal logic of ordinary reasoning.
According to McPeck, there could not be a nonformal theory of argument,
because any general account we could produce would be formal. (...) (Govier
1987: 14)
Goviers weergave van McPecks argumentatie kan als volgt worden geanalyseerd
(vertaling S.G.):
STP

Een niet-formele theorie over argumentatie is niet mogelijk.

A R G Iedere algemene verklaring die we zouden kunnen bedenken, zal
formeel zijn.
LM

Als iedere algemene verklaring formeel is, dan is een niet-formele
theorie over argumentatie niet mogelijk.

Het logische minimum is inhoudelijk gezien geen vreemde uitspraak: als iets
altijd formeel is, dan kan het niet informeel zijn. Toch is hiermee niet
voldoende verklaard wat het verband is tussen argument en standpunt. De lezer
vraagt zich af hoe dit nu precies in elkaar zit: is het waar of niet waar, is het
wel of niet wat McPeck beweert? Het is niet goed mogelijk een informatievere
uitspraak dan het logisch minimum te formuleren die als verzwegen argument
kan worden aangemerkt.
Het is niet verwonderlijk dat het verzwegen argument in McPecks
argumentatie, althans in Goviers weergave ervan, moeilijk aan te vullen is. Dit
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begrijpelijkheidsprobleem wordt onder meer veroorzaakt doordat McPecks
argumentatie in het citaat complex is, terwijl Govier zijn visie in één kernachtige, enkelvoudige redenering weergeeft. Govier laat onderdelen uit zijn
argumentatie weg. Dit heeft met name effecten op de begrijpelijkheid van het
argument van McPeck zoals Govier dat presenteert: waarom is iedere algemene
verklaring formeel?
Het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument ontstaat ook
doordat de argumentatie van McPeck in het citaat weliswaar als ingewikkeld op
de lezer overkomt, maar niet meteen ook als onaanvaardbaar. Goviers verkorte
weergave van McPecks argumentatie daarentegen geeft de indruk dat zij
McPecks argumentatie niet steekhoudend vindt. De lezer stelt zich de vraag hoe
het nu allemaal zit. Is McPeck gebonden aan wat Govier hem toeschrijft? Er is
een analyse nodig waarin ook de co-tekst en de ruimere context worden
betrokken.
Na de weergave van McPecks argumentatie wijdt Govier verschillende
alinea's aan haar analyse en beoordeling van McPecks argumentatie (zie bijlage
2). Zij stelt met name dat McPeck verzuimt een onderscheid te maken tussen
twee verschillende betekenissen van 'formeel':
Betekenissen van 'formeel' volgens Govier
1. formeel =

systematisch, geordend, met algemeen of universeel bereik

2. formeel =

als in een formeel systeem, met regels, criteria voor welgevormdheid van formules en vaste axioma's

Gewoonlijk, zo stelt Govier, wordt met 'formeel' aan de tweede betekenis
gerefereerd.148 Uitgaand van deze betekenis is McPecks argumentatie niet
houdbaar:
Interpretatie op basis van betekenis 2 (Govier)
STP

Een niet-formele theorie (d.w.z. zonder artificiële taal en formele
systemen) over argumentatie is niet mogelijk.

ARG Iedere algemene verklaring waarmee we zouden kunnen komen, zal
formeel (d.w.z. in een artificiële taal en met formele systemen) zijn.
LM

Als iedere algemene verklaring formeel (d.w.z. in een artificiële taal
en met formele systemen) is, dan is een niet-formele theorie (d.w.z.
zonder artificiële taal en formele systemen) over argumentatie niet
mogelijk.

Deze argumentatie is niet steekhoudend, omdat het, zo betoogt Govier, immers
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goed mogelijk is een theorie met algemenere regels en principes te maken die
helemaal geen gebruik maakt van een artificiële taal en dus wel degelijk nietformeel is. In feite bestrijdt Govier daarmee McPecks argument, uitgaande van
betekenis 2 van 'formeel': het argument is niet juist.
Uit de tekst blijkt echter ook duidelijk dat McPeck in zijn argumentatie niet
uitgaat van betekenis 2, maar van betekenis 1. Dit is belangrijk, want de
argumentatie is dan wel steekhoudend:
Interpretatie op basis van betekenis 1 (McPeck)
STP

Een niet-formele theorie (d.w.z. zonder regels en principes) over argumentatie is niet mogelijk.

ARG Iedere algemene verklaring waarmee we zouden kunnen komen, zal
formeel (d.w.z. met regels en principes) zijn.
LM

Als iedere algemene verklaring formeel (d.w.z. met regels en principes) is, dan is een niet-formele theorie (d.w.z. zonder regels en
principes) over argumentatie niet mogelijk.

Govier gaat niet expliciet in op het feit dat McPecks argumentatie, uitgaande
van de betekenis die hij zelf op het oog heeft, wel steekhoudend is, terwijl deze
constatering juist aansluit bij haar eigen betoog. Govier geeft aan dat er twee
betekenissen (1 en 2) in het geding zijn; McPeck hanteert deze twee betekenissen niet door elkaar (dat zou een drogreden opleveren), maar hanteert een
andere betekenis (namelijk 1) dan Govier blijkbaar op het oog heeft (namelijk
2). In de eerste betekenis is de argumentatie wel steekhoudend; in de tweede
niet. Govier lijkt echter van mening te zijn dat zij en McPeck een meningsverschil hebben over de vraag of een niet-formele argumentatietheorie nu wel of
niet mogelijk is. Zij is een voorstander van een niet-formele theorie (die niet
gebaseerd is op een formeel systeem, et cetera). Uit de tekst blijkt dat zij een
theorie op het oog heeft die algemene principes of iets dergelijks beschrijft
(volgens betekenis 1 van 'formeel').
McPeck stelt dat een niet-formele theorie over argumentatie niet mogelijk
is. Hij zou een meningsverschil met Govier hebben als hij ook zou beweren dat
een theorie over argumentatie altijd formeel zal zijn volgens een bepaald
formeel systeem ('formeel' volgens betekenis 2). Govier lijkt dit aan McPeck toe
te schrijven, maar het is niet wat hij beweert. McPeck gaat in zijn argumentatie
uit van de eerste betekenis van 'formeel': hij beweert alleen dat iedere theorie
over argumentatie formeel is in die zin dat de theorie regels en principes zal
omvatten. Hij zegt niet dat het om een formeel systeem in een artificiële taal
moet gaan. Zijn visie en zijn gebondenheden komen duidelijk naar voren als
zijn letterlijke uitspraken in het citaat worden geanalyseerd:
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STP

If informal logicians were ever successfull at developing rules
and principles as would be provided by a general theory of
ordinary argument, they would then have a formal logic of
ordinary argument or reasoning.

ARG 1

The desired theory would render their enterprise a bona fide
logic.

ARG 1.1

The desired theory would vitiate the informal dimension of
their reasoning.

De verzwegen argumenten in McPecks betoog kunnen als volgt worden
geformuleerd (de argumentatie is vertaald in het Nederlands):
STP

Als informele logici er ooit in slagen de regels en principes te
ontwikkelen die onderdeel zouden uitmaken van een algemene
theorie over alledaagse argumentatie, dan zouden zij als
resultaat een formele logica van alledaagse argumentatie hebben
verkregen.

ARG 1

De nagestreefde theorie zou hun onderneming tot een echte
logica maken.

LM

Als de nagestreefde theorie hun onderneming tot een echte
logica zou maken, dan zouden informele logici, als zij er ooit
in slagen de regels en principes te ontwikkelen die onderdeel
zouden uitmaken van een algemene theorie over alledaagse
argumentatie, een formele logica van alledaagse argumentatie
hebben verkregen.

PO,

Als de theorie (met regels en principes etc.) neerkomt op een
logica, dan is het resultaat van het ontwikkelen van die theorie
een formele logica.

ARG 1.1

De nagestreefde theorie zou de informele dimensie van argumentatie krachteloos maken.

LM

Als de nagestreefde theorie de informele dimensie van argumentatie krachteloos zou maken, dan zou de nagestreefde
theorie de onderneming van informele logici tot een echte
logica maken.

P02

Een theorie over argumentatie zonder informele dimensie is
een echte logica.
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McPeck baseert zich in zijn argumentatie op impliciet gebleven aannames, de
twee verzwegen argumenten hierboven. In vereenvoudigde versie kunnen ze als
volgt worden weergegeven:
PO]

Een theorie met regels en principes is formeel/is een logica.

P02

Een theorie zonder informele dimensie is formeel/is een logica.

Voorafgaand aan zijn argumentatie geeft McPeck er blijk van dat hij van nog
een derde aanname uitgaat: 'For one thing, the theory would provide a set of
rules or principles to which we could appeal in the evaluation of arguments'.
De drie verzwegen aannames zijn dus:
1. Een theorie omvat in ieder geval regels en principes.
2. Een theorie met regels en principes is formeel/is een logica.
3. Een theorie zonder informele dimensie is formeel/is een logica.
Uit deze analyse van de verzwegen aannames blijkt duidelijk hoe McPeck
'formeel' opvat en waarom een theorie over argumentatie volgens hem altijd
formeel zal zijn: zijn visie blijkt vooral uit aanname 1 en 2. Het kan zijn dat
Govier een andere betekenis van 'formeel' zou willen hanteren, maar het is
McPeck niet verboden van de door hem beoogde betekenis uit te gaan en hij
verhult deze beoogde betekenis ook niet in zijn betoog. Hoewel Govier eerst
zelf op mogelijke verwarring over de betekenis van 'formeel' wijst, verwerpt zij
desondanks vervolgens McPecks argumentatie op basis van de betekenis die
McPeck duidelijk niet op het oog had.
Govier geeft een heldere analyse van het begrijpelijkheidsprobleem in deze
discussie over de betekenis van 'formeel', maar verzuimt deze analyse ook goed
toe te passen op haar vermeende verschil van mening met McPeck. Als gevolg
daarvan komt niet aan het licht dat McPecks in het citaat verwoorde visie in
principe niet in strijd is met Goviers opvattingen. Beiden houden het voor
mogelijk een argumentatietheorie op te stellen zonder gebruik te maken van een
formeel-logisch systeem in traditionele zin. Als Govier op grond van het citaat
meent dat McPeck en zij het op dit punt oneens zijn, voert zij een schijndiscussie.
Wat McPecks opvatting is over zo'n niet-formele argumentatietheorie en dat
Govier een schijndiscussie met hem voert, blijkt nog eens duidelijk uit het begin
van de volgende paragraaf in Goviers tekst (zie bijlage 2). McPeck, zegt zij,
presenteert in zijn boek zelf een niet-formele argumentatietheorie, namelijk een
theorie op basis van algemene regels en principes. Dit geeft nog eens aan van
welk soort theorie McPeck blijkbaar een voorstander is ('formeel' in betekenis
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1). Dat hij een niet-formele argumentatietheorie voorstelt, is dan ook niet in
strijd met zijn argumentatie in het voorbeeld: daarin gaat hij immers ook uit
van 'formeel' in betekenis 1. Govier impliceert dat McPeck inconsistent is door
zo'n niet-formele argumentatietheorie voor te stellen:
Though he contends (....) that there can be no such thing as a nonformal theory
of argument, John McPeck in fact states a nonformal theory of argument in the
same work. H e puts forward a discipline-specific theory in which the understanding and evaluation of arguments is left as a task for particular disciplines. (Govier
1987: 15)

Uit het voorafgaande is duidelijk geworden dat McPeck zijn eigen theorie in
principe ook 'formeel' zou kunnen noemen voor zover deze theorie op regels
en principes is gebaseerd. Govier noemt McPecks aanpak echter 'nonformal' en
creëert zo opnieuw onduidelijkheid over de betekenis van 'formeel'.
Hadden de begrijpelijkheidsproblemen die zich blijkbaar met McPecks
argumentatie kunnen voordoen, voorkomen kunnen worden als hij een andere
presentatie van zijn argumentatie had gekozen? Er zouden waarschijnlijk minder
gemakkelijk misverstanden ontstaan als McPeck zijn precieze standpunt expliciet
had aangegeven en rekening had gehouden met de mogelijke verwarring over
de betekenis van 'formeel'. De volgende herschrijving is een mogelijkheid (de
herschrijving gebeurt in het Nederlands om de beoogde betekenis zo goed
mogelijk weer te geven):
Herschrijving Govier: citaat McPeck
Eigenlijk kan niet goed worden gesproken van een niet-formele theorie van argumentatie. We zouden ons kunnen afvragen hoe zo'n algemene theorie van
alledaagse argumentatie of redeneren eruit zou zien. In ieder geval zou de
theorie voorzien in een verzameling regels en principes die kunnen worden
gebruikt voor de beoordeling van argumentatie. Maar als informele logici er
ooit in slagen de regels en principes te ontwikkelen die onderdeel zouden
uitmaken van een algemene theorie over alledaagse argumentatie, dan zouden
zij een formele logica van alledaagse argumentatie hebben gemaakt. Oftewel:
iedere theorie bestaat uit regels en principes en kan alleen al om die reden als
'formeel' worden beschouwd.
'Formeel' wordt ook wel gebruikt in een specifiekere betekenis, namelijk voor
een formeel systeem, in een artificiële taal, zoals die van de traditionele formele
logica. Zo'n systeem is niet nodig voor een theorie over argumentatie. In die zin
zou je een argumentatietheorie die geen gebruik maakt van zo'n systeem dan
ook 'niet-formeel' kunnen noemen. Deze betekenis van 'formeel' is hier echter
niet bedoeld.
De herschrijving maakt zichtbaar dat Goviers weergave van McPecks
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argumentatie afwijkt van hetgeen hij letterlijk naar voren heeft gebracht:
McPecks 'eigenlijk niet kunnen spreken over ...' ('the notion is a non-starter...'')
betekent enigszins iets anders dan Goviers 'is niet mogelijk ...' ('could not be
...'). Govier formuleert McPecks standpunt te ongenuanceerd. Haar weergave
van McPecks argumentatie in één argument is ook niet helemaal correct.
McPeck zegt niet direct dat iedere algemene verklaring formeel is, zoals Govier
hem toeschrijft. Hij zegt dat iedere algemene verklaring uit regels en principes
bestaat en op basis daarvan 'formeel' kan worden genoemd. In Goviers verkorte
weergave valt weg op welke grond McPeck zo'n algemene verklaring formeel
noemt en daarom lijkt zijn argumentatie in haar weergave ten onrechte vreemd.
Voor de volledigheid volgt hier nog een herschreven versie van Goviers
weergave van McPecks argumentatie, die overeenkomt met de strekking van
McPecks verhaal (hier wordt het Engels aangehouden, omdat de formuleringen
grotendeels kunnen worden overgenomen uit Goviers tekst):
Herschrijving Govier: argumentatie Govier
According to McPeck, the very notion of a nonformal theory of argument is a
non-starter. Any theory we could produce would be formal, since every theory
provides rules and principles and could as such be called
'formal'.
Het is niet moeilijk om op basis van deze weergave tot een analyse van de
argumentatie van McPeck te komen, inclusief de verzwegen argumenten:
STP

Het is eigenlijk niet goed mogelijk om te spreken van een nietformele theorie over argumentatie.

ARG 1

Iedere theorie die je kunt ontwikkelen, zal formeel zijn.

PO

Als iedere theorie die je kunt ontwikkelen formeel zal zijn, dan
is het eigenlijk niet goed mogelijk om van een niet-formele
theorie over argumentatie te spreken.

ARG 1.1a

Iedere theorie omvat in elk geval regels en principes.

ARG 1.1b

Als een theorie bestaat uit regels en principes dan kun je hem
'formeel' noemen.

PO

Als iedere theorie in elk geval regels en principes omvat en je
kunt iedere theorie met regels en principes 'formeel' noemen,
dan zal iedere theorie die je kunt ontwikkelen formeel zijn.

Als Govier voor deze weergave van McPecks argumentatie had gekozen, had
zij haar aanval vervolgens direct op argument 1.1b kunnen richten, want dat is
het enige argument dat zij niet onderschrijft. In tegenstelling tot McPeck, zou

8 • Ontbrekende informatie: de rol van de ruimere context
Govier iets met regels en principes maar zonder gebruik van een formeel-logisch
systeem 'niet-formeel' noemen. In feite is dat het enige punt waarover de
complexe discussie uiteindelijk gaat.
In dit voorbeeld ging het om een begrijpelijkheidsprobleem met een zeer
complex verzwegen argument. O m de argumentatie te begrijpen (en te
beoordelen), moeten er ingewikkelde bewerkingen worden verricht en moeten
er verschillende dingen worden ingevuld. De co-tekst is daarbij belangrijk, maar
vooral kennis van het onderwerp, van argumentatietheorie in het algemeen en
van de discussie over 'formeel' tegenover 'informeel', is nodig.
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