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9 Het retorisch exploiteren van 
begrijpelijkheidsproblemen met 
verzwegen argumenten 

9.1 Inleiding 

Normaliter zullen schrijvers niet de intentie hebben hun lezers met begrijpelijk
heidsproblemen op te zadelen: wie anderen van zijn standpunten wil overtuigen, 
doet er verstandig aan ernaar te streven zoveel mogelijk begrijpelijk te zijn. 
Daarom is het in het belang van de schrijver begrijpelijkheidsproblemen met de 
verzwegen argumenten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar hierop zijn 
uitzonderingen: het komt voor dat schrijvers bewust een begrijpelijkheidspro-
bleem met het verzwegen argument creëren. Een aardig voorbeeld - dat ook is 
genoemd in de inleiding van dit proefschrift - is de volgende tekst, die werd 
aangetroffen op een glasbak (een oefening uit het boekje Argumentatie van Van 
Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans 1995: 56): 

1 op de 30 studerende jonge vrouwen doet een zelfmoordpoging. Kies daarom geen 

CDA, maar een 3,5-daagse werkweek. (Multatuli Economicus) 

Het is waarschijnlijk dat deze enkelvoudige argumentatie voor de meeste lezers 
een begrijpelijkheidsprobleem oplevert: zo op het oog is er immers geen enkel 
verband tussen het argument (in de eerste zin) en het standpunt (in de tweede 
zin). Maar gewone taalgebruikers begrijpen, op grond van algemene communi
catieve principes, heel goed dat er toch een samenhang moet zijn: er zijn geen 
tekenen dat dit een verzinsel is van een geesteszieke of anderszins ontoere
keningsvatbare schrijver en dus zullen de lezers aannemen dat de schrijver toch 
een bepaald verband op het oog moet hebben gehad. Ze zullen aan het denken 
slaan: wat kan er met de argumentatie bedoeld zijn? En dat is precies wat de 
schrijver wil bereiken. 

Soms kiezen schrijvers ervoor hun argumentatie, in plaats van in hapklare 
brokken, op een wat cryptischer manier te presenteren, zodat het verzwegen 
argument niet direct duidelijk is. De lezers kunnen er wel achter komen wat het 
verzwegen argument is, maar daarvoor moeten zij enige moeite doen. Het doel 
van de schrijver in zo'n geval is een retorisch effect te bereiken: hij wil de lezers 
met zijn argumentatie prikkelen, amuseren of verrassen. Het retorisch effect 
bestaat eruit dat de lezers aanvankelijk geen idee hebben wat het verband is 



[250] 'Het verband ontgaat me' 

tussen het argument en het standpunt is, terwijl zij wel weten dat er een 
verband moet zijn; vervolgens begrijpen zij na enig nadenken, als een aha-
ervaring, opeens wat het verzwegen argument is. In zo'n geval heeft de schrijver 
het begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument retorisch geëxploi
teerd. In dit hoofdstuk staan dergelijke voorbeelden van verzwegen argumenten 
centraal. 

Als een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument retorisch 
wordt uitgebuit, moeten de lezers in het algemeen vrij veel informatie aanvullen 
om tot een interpretatie van het verzwegen argument te kunnen komen. Het 
kenmerk van het retorisch uitbuiten van een verzwegen argument is namelijk 
dat het argument en het standpunt inhoudelijk ver uit elkaar liggen, veel verder 
dan gewoonlijk bij argumentatie het geval is, en dat is ook de reden dat er 
zolang over moet worden nagedacht. Als een begrijpelijkheidsprobleem met een 
verzwegen argument retorisch is geëxploiteerd, dan is altijd - algemene, maar 
vaker specifieke - contextuele informatie nodig om het verzwegen argument te 
kunnen achterhalen. In de meeste gevallen zal die informatie niet in de co-tekst, 
maar in de ruimere context moeten worden gezocht. De taak van de lezer is te 
bedenken welke contextuele informatie aan de orde is en op welke manier die 
informatie het verband tussen het argument en het standpunt kan verklaren. Dit 
kan bij een retorisch gebruikt verzwegen argument erg ingewikkeld zijn, zoals 
een (mogelijke) analyse van het eerder genoemde voorbeeld illustreert: 

De tekst bevat drie gegevens: het argument (in de eerste zin), het standpunt (in de 

tweede zin) en de naam 'Multatuli Economicus' (strikt genomen moet dit worden 

gezien als de co-tekst). Het argument bevat een feitelijk gegeven over het aantal 

studentes dat een zelfmoordpoging doet. Het standpunt is een advies, dat tweeledig 

is: 'Kies niet dit, maar kies dat'. De Latijnse naam is duidelijk bedacht (een parodie 

op de naam van de schrijver Multatuli) en fungeert waarschijnlijk als contextuele 

informatie uit de co-tekst: de vertaling ervan is 'Ik heb economisch veel geleden'. 

De ruimere contextuele informatie die voor de analyse nodig is, lijkt op het eerste 

gezicht specifieke informatie te zijn over een bepaalde situatie: algemene kennis 

lijkt minder aan de orde, net als specifieke informatie over een bepaald onderwerp 

of institutie. De relevante situatie was ten tijde van het schrijven misschien wel erg 

actueel, maar lijkt dat nu niet meer te zijn. Het gedateerde karakter maakt de 

interpretatie van de argumentatie niet gemakkelijker, want wie heeft die informatie 

nu nog paraat? 

Het argument is een feitelijke uitspraak en in deze vorm is de argumentatieve 

functie ervan niet zichtbaar. Maar omdat de uitspraak bedoeld is om het standpunt 

te ondersteunen, moet er toch een argumentatieve functie zijn. Volgt er iets uit het 

genoemde feitelijke gegeven wat kan leiden tot het standpunt? Het standpunt zegt 

dat we moeten kiezen voor een 3,5-daagse werkweek (en niet voor het CDA) en 

het argument wijst op problemen van jonge vrouwen. Moet het genoemde feit in 

het argument aangeven dat veel hoogopgeleide jonge vrouwen al tijdens de studie 

ernstig in persoonlijke problemen komen (waarbij misschien is geïmpliceerd dat 
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dit alleen maar erger kan worden als zij eenmaal aan het werk gaan)? De stap naar 

het standpunt kan dan zijn dat we om die reden moet stemmen voor plannen en 

ideeën die gunstig zijn voor de arbeidssituatie van vrouwen, zoals de 3,5-daagse 

werkweek. Tegelijkertijd moet je dan niet stemmen op clubs die plannen maken 

die niet gunstig zijn voor vrouwen, zoals het CDA blijkbaar doet (volgens de 

schrijver). De naam Multatuh Economicus - Ik heb economisch veel geleden -

ondersteunt het vermoeden dat de argumentatie betrekking heeft op de econo

misch minder goede positie van vrouwen. 

De schrijver had er ook voor kunnen kiezen de argumentatie volledig uitge
schreven te presenteren, maar dan had de tekst waarschijnlijk niet meer op de 
glasbak gepast. Het retorische effect, de aha-ervaring, zou dan ook niet tot stand 
kunnen komen. Een uitgebreidere presentatie zou als voordeel hebben dat hij 
voor de lezers begrijpelijker is (en meestal ook aanvaardbaarder, omdat de 
argumenten nader kunnen worden ondersteund); de verkorte, retorisch bedoelde 
presentatie heeft als voordeel dat hij voor de lezers aantrekkelijker is. 

Het uitbuiten van een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen 
argument om een retorisch effect te creëren, brengt dus met zich mee dat de 
schrijver, omwille van de aantrekkelijkheid, enige concessies doet aan de 
begrijpelijkheid (en de aanvaardbaarheid) van de argumentatie. De schrijver kan 
daarbij echter niet te ver gaan: de lezers, in ieder geval degenen die hij op het 
oog heeft, moeten de argumentatie uiteindelijk wel kunnen begrijpen, want 
anders komt er helemaal geen effect tot stand. De begrijpelijkheid moet dus wel 
gegarandeerd zijn, om te voorkomen dat een echt begrijpelijkheidsprobleem met 
het verzwegen argument ontstaat. 

Als de beoogde lezers het verzwegen argument uiteindelijk wel begrijpen, is 
er eigenlijk geen sprake van een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen 
argument, in ieder geval niet in dezelfde zin als in de voorbeelden die in de 
voorgaande hoofdstukken zijn behandeld. Een herschrijving is dan ook niet 
nodig en niet gewenst, omdat het beoogde retorische effect erdoor zou verdwij
nen. Toch wordt een aantal voorbeelden in dit hoofdstuk wel tot een vollediger 
en begrijpelijker tekst herschreven, maar dat heeft tot doel te laten zien hoe de 
schrijver door bepaalde informatie impliciet te laten het retorische effect heeft 
weten te creëren. 

9.2 Voorbeeld Holman 

Theodor Holman verschaft in een column in het tijdschrift Nieuwe Revu een 
aardig voorbeeld van het retorisch gebruik van verzwegen argumenten. In dit 
geval is er om het retorische effect te doen optreden kennis nodig van de actuele 
situatie waaraan Holman refereert: 
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Voorbeeld Holman 

Leve Europa 

Rechter: 'Dus u bent - zo bleek uit de blaastest - dronken achter het stuur 
gekropen, daarna hebt u vijf vuurwapens gekocht, u bent vervolgens uw 
fabriek met asbest gaan bekleden om de lucht eens lekker te verontreinigen 
en vervolgens hebt u hersengevaarlijke mobilofoons verkocht en daarna hebt 
u veel te hard gereden?' 
'Dat is juist, edelachtbare.' 
'In dat geval moet ik u vrijspreken.' 

(Th. Holman, Nieuwe Revu, 12 juni 1997) 

De rechter concludeert tot vrijspraak, nadat hij de verschillende vergrijpen die 
de verdachte heeft begaan achter elkaar heeft opgesomd. O p grond van hun 
algemene kennis van de wereld is het voor de meeste lezers duidelijk dat het 
hier om misdrijven gaat die gewoonlijk tot bestraffing zouden leiden en de 
conclusie van vrijspraak zal dan ook vreemd worden gevonden. 

O m de argumentatie te begrijpen, en daarmee ook het grapje van Holman, 
moet de lezer beschikken over specifieke kennis van recente gebeurtenissen in 
juridisch Nederland: het Ministerie van Justitie heeft in 1996 verzuimd bepaalde 
wetten tijdig aan te melden voor Europese goedkeuring, met name wetten op 
het gebied van meetapparatuur en andere technische apparaten. Dit werd de 
'Securitel-affaire' genoemd. Toen in mei 1996 werd ontdekt dat de wetten niet 
waren aangemeld, was het gevolg dat de wetten geen gelding hebben. Holman 
laat de rechter in de argumenten een aantal overtredingen van de bewuste 
wetten noemen, onder andere die over mobilofoons, de maximumsnelheid en 
de blaastest waarmee wordt vastgesteld of iemand dronken achter het stuur zit. 
Er ontstond in Nederland veel commotie over de Securitel-affaire en er werd be
smuikt over deze 'blunder' van Justitie gelachen. Ook dit contextuele gegeven 
over de actuele situatie speelt bij het begrijpen van de tekst een rol: het is de 
aanleiding voor Holman om een grappig stukje over de affaire te schrijven. De 
lezer die niet weet dat het hier over een blunder van Justitie gaat, snapt ook 
niet waarom de column van Holman grappig is. In de titel van de column, 'leve 
Europa!', refereert Holman nog aan een ander relevant aspect van de actuele 
context, namelijk het feit dat de affaire te maken heeft met de eenwording van 
Europa: de eenwording is de reden dat de wetten moeten worden aangemeld. 
Alleen wie de Europese context kent, begrijpt waarom de Europese goedkeuring 
van de Nederlandse wetten aan de orde is. 

De lezer moet al deze kennis van de actuele achtergronden paraat hebben 
om de column van Holman te begrijpen. Dat dit zo is, blijkt uit het feit dat 
degene die de context niet kent (iemand die bijvoorbeeld een jaar op wereldreis 
is geweest en geen Nederlands nieuws heeft gehoord) alleen na uitgebreide 
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toelichting begrijpt waar de redenering van de rechter op is gebaseerd en wat 
er grappig aan is. De specifieke contextuele kennis verklaart waarom de 
argumenten (de misdrijven die de rechter opsomt) tot het standpunt ('de 
verdachte moet worden vrijgesproken') leiden en waarom de argumentatie van 
de rechter grappig is. 

De relevante informatie uit de context kan in expliciete uitspraken worden 
weergegeven. In de argumentatiestructuur vervullen die uitspraken vooral de 
functie van ondersteuningen bij de verzwegen argumenten (PO.l, PO. l . l a en 
PO.l.lb). In de geëxpliciteerde verzwegen argumenten (PO„ P 0 2 , P 0 3 en P 0 4 ) 
worden algemene verbanden verwoord. De argumentatie van de rechter ziet er 
in geëxpliciteerde vorm als volgt eruit: 

STP U wordt vrijgesproken. 

ARG la U bent dronken achter het stuur gekropen. 

ARG la . l Zo bleek uit de blaastest. 

Blaastesten leveren het bewijs voor dronkenschap. 

U hebt vijf vuurwapens gekocht. 

U bent uw fabriek met asbest gaan bekleden om de lucht eens 
lekker te verontreinigen. 

U hebt hersengevaarlijke mobilofoons verkocht. 

U hebt veel te hard gereden. 

Wie al deze dingen heeft gedaan, wordt vrijgesproken. 

De wetten die deze zaken strafbaar stellen, zijn niet rechtsgel
dig. 

Als de wet niet rechtsgeldig is, dan moet je worden vrijge
sproken. 

PO. l . la De wetten zijn door het Ministerie van Justitie niet aangemeld 
voor Europese goedkeuring. 

PO. l . lb Aanmelding voor Europese goedkeuring is verplicht en nood
zakelijk voor rechtsgeldigheid. 

PO1 

ARG lb 

ARG le 

ARG ld 

ARG le 

po2 

PO.l 

PO, 
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P 0 4 Als wetten niet zijn aangemeld voor goedkeuring terwijl dit 
verplicht en noodzakelijk is voor rechtsgeldigheid, dan zijn die 
wetten niet rechtsgeldig. 

Omdat retorische opzet is geslaagd, is een herschrijving niet nodig. Holmans 
doel is duidelijk de lezers te amuseren. Hij richt zich op lezers die voldoende 
kennis hebben van de actuele context om de verzwegen argumenten te kunnen 
aanvullen: die lezers moeten misschien eerst even nadenken, maar begrijpen dan 
wat Holman naar voren brengt en zijn geamuseerd. Op lezers die niet op de 
hoogte zijn van de actuele context, kan de tekst dit retorische effect niet 
hebben. Zij zullen wel een begrijpelijkheidsprobleem hebben met het verzwegen 
argument (hoe komt de rechter nu aan dat standpunt?), maar zijn niet in staat 
dit probleem op te lossen. Holmans column is duidelijk niet op deze lezers 
gericht. 

9.3 Voorbeeld Bijsluiter 

Een van de stellingen bij het proefschrift van H.J. Voerman (1993) luidt: 

Voorbeeld Bijsluiter 
In zijn huidige vorm leidt de bijsluiter van geneesmiddelen tot het ontstaan 
van veel bijwerkingen. De tekst moet daarom worden beperkt tot klachten 
die nopen tot het onmiddellijk staken van het gebruik, 
(gepubliceerd in NRC Handelsblad, 18-1-1994) 

Deze stelling is gepresenteerd in de vorm van een enkelvoudige argumentatie. 
Het is het daarom eigenlijk geen 'stelling', want dan zou er alleen een standpunt 
zijn. Dit is een stelling bij een academisch proefschrift en die bestaan vaak uit 
een standpunt en een kernachtig argument. Dergelijke stellingen hebben in de 
regel een serieuze strekking (het is meestal niet de bedoeling dat er consessies 
aan de aanvaardbaarheid worden gedaan), maar ze zijn tegelijkertijd retorisch 
bedoeld: de stellingen moeten de lezer amuseren en prikkelen. O p welke wijze 
wordt in deze stelling een retorisch effect bereikt? De eerste zin bevat het 
argument en de tweede zin bevat het standpunt: 

STP De tekst van de bijsluiter van geneesmiddelen moet worden beperkt 
tot klachten die nopen tot het onmiddellijk staken van het gebruik. 

ARG In zijn huidige vorm leidt de bijsluiter tot het ontstaan van veel 
bijwerkingen. 

LM Als de bijsluiter van geneesmiddelen in zijn huidige vorm leidt tot het 
ontstaan van veel bijwerkingen, dan moet de tekst worden beperkt tot 
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klachten die nopen tot het onmiddellijk staken van het gebruik. 

Voor de doorsneelezer zal wel duidelijk zijn dat het hier gaat om argumentatie 
die berust op het algemene verband dat iets dat tot ongewenste gevolgen leidt, 
moet worden veranderd. Dat is causale argumentatie, om precies te zijn prag
matische argumentatie. Het eventuele begrijpelijkheidsprobleem met deze argu
mentatie gaat vooral over de vraag om welke specifieke causale relatie het gaat: 
wat is de oorzaak en wat is het gevolg en hoe houden ze verband met elkaar? 

Om de argumentatie te begrijpen, moet de lezer een beroep doen op 
bepaalde kennis van de wereld. Het betreft in dit geval vooral kennis van de 
tekst van bijsluiters bij medicijnen en van de manier waarop mensen met zo'n 
tekst en met ziektes in het algemeen omgaan. De kennis waarom het gaat, is in 
de tekst vervat in één compacte uitspraak, namelijk in het argument. Achter dat 
argument gaan complexere oorzaak-gevolgrelaties schud, die alleen kunnen 
worden ingevuld door wie over de relevante kennis van de wereld beschikt en 
deze op een juiste manier weet aan te wenden. 

De kennis van de wereld is nodig om te achterhalen wat het argument 
precies betekent: 'In zijn huidige vorm leidt de bijsluiter tot het ontstaan van 
veel bijwerkingen'. De eerste vraag is: wat is die huidige vorm? Kennis van de 
wereld leert dat de tekst van bijsluiters uitgebreid is en dat er allerlei mogelijke 
complicaties en bijwerkingen worden opgesomd, vaak ook minder ernstige en 
veel voorkomende algemene klachten als hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, 
en dergelijke. De tweede vraag is: hoe kan het gegeven dat de bijsluiter een 
bepaalde vorm heeft, 'leiden tot het ontstaan van veel bijwerkingen'? O p grond 
van kennis van de wereld kan daarbij worden bedacht dat mensen zich soms 
ziektes inbeelden als zij in de tekst van de bijsluiter lezen welke bijwerkingen 
er allemaal kunnen optreden. Wie deze kennis van de wereld aanwendt, begrijpt 
waarom het standpunt uit het argument volgt: als mensen zich nu op grond van 
de tekst van de bijsluiter van alles gaan inbeelden, is het misschien beter geen 
slapende honden wakker te maken en alleen klachten te vermelden die het 
nodig maken dat de patiënt onmiddellijk met het medicijn stopt. Volgens de 
schrijver zouden dus alleen de ernstige bijwerkingen in de bijsluiter moeten 
worden vermeld. 

Het is mogelijk de stelling te herschrijven tot een tekst die geen enkel 
begrijpelijkheidsprobleem oplevert. Daarvoor moet vooral de oorzaak
gevolgketen, die vervat is in het expliciete argument, worden geëxpliciteerd. Dit 
betekent dat er argumentatie moet worden toegevoegd: 

Herschrijving Bijsluiter 
In de huidige vorm worden in de tekst van bijsluiters bij geneesmiddelen allerlei 
mogelijke, ernstige en minder ernstige bijwerkingen opgesomd. Daardoor ga je 
als patiënt al snel denken dat er in jouw geval van een van die bijwerkingen 
sprake is, terwijl dat helemaal niet het geval is. Om geen slapende honden 
wakker te maken, moet de tekst van bijsluiters daarom worden beperkt tot 
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klachten die nopen tot het onmiddellijk staken van het gebruik. 

In deze tekst is het oorspronkelijke argument in letterlijke vorm verdwenen en 
vervangen door een uitgebreidere weergave van de oorzaak-gevolgrelaties, die 
uit drie onderschikkende argumenten bestaat. Omdat hierdoor veel duidelijker 
wordt wat de verbanden zijn waarop de argumentatie berust, kunnen de 
verzwegen argumenten zonder problemen worden aangevuld: 

STP De tekst van de bijsluiter bij geneesmiddelen moet worden be
perkt tot klachten die nopen tot het onmiddellijk staken van 
het gebruik. 

A R G 1 Op die manier worden geen slapende honden wakker gemaakt 
(zoals nu wel het geval is).149 

P O , Men moet geen slapende honden wakker maken. 

A R G 1.1 Bij de huidige bijsluiter ga je als patiënt al snel denken dat er 
in jouw geval van een van die bijwerkingen sprake is, terwijl 
dat helemaal niet het geval is. 

P 0 2 Als je op grond van bepaalde informatie denkt dat iets het 
geval is terwijl je dat anders niet had gedacht, dan is dat een 
geval van slapende honden wakker maken. 

A R G 1.1.1 In de tekst van de bijsluiter worden allerlei mogelijke, ernstige 
en minder ernstige bijwerkingen opgesomd. 

P 0 3 Als in de tekst van bijsluiters allerlei mogelijke, ernstige en 
minder ernstige bijwerkingen worden opgesomd, dan ga je al 
snel denken dat er in jouw geval sprake is van een bijwerking, 
terwijl dat niet het geval is. 

De oorspronkelijke tekst was een stelling bij een academisch proefschrift, die 
retorisch is bedoeld. Door de tekst te herschrijven zoals hierboven is gedaan, is 
het retorische effect teniet gedaan. De herschreven tekst is dan ook niet geschikt 
als vervanging, maar maakt wel zichtbaar welke kennis van de wereld er precies 
nodig is om het verband tussen het argument en het standpunt te begrijpen. 
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9.4 Voorbeeld Wereldvreemde Intellectuelen 

Een van de stellingen bij het proefschrift van T. de Vries (1996) luidt: 

Voorbeeld Wereldvreemde Intellectuelen 

Intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld om zich heen verdienen de 
kwalificatie van intellectueel niet. 'Wereldvreemde intellectuelen' is dan ook 
een contradictio in terminis, 
(gepubliceerd in Folia, 12-4-1996) 

Ook met deze academische stelling wordt een retorisch effect beoogd. O o k deze 
stelling is gepresenteerd in de vorm van een enkelvoudige argumentatie. De 
eerste zin bevat het argument en de tweede zin het standpunt, die met elkaar 
verbonden zijn door de standpuntsindicator 'dan ook': 

STP 'Wereldvreemde intellectuelen' is een contradictio in terminis. 

ARG Intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld om zich heen verdie
nen de kwalificatie van intellectueel niet. 

LM Als intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld om zich heen de 
kwalificatie van intellectueel niet verdienen, dan is 'wereldvreemde 
intellectuelen' een contradictio in terminis. 

Wie het verband tussen argument en standpunt wil invullen en dus het verzwe
gen argument probeert te formuleren, komt in eerste instantie niet verder dan 
het logisch minimum en dat logisch minimum verklaart onvoldoende hoe het 
argument tot het standpunt leidt. Als de argumentatie nader wordt geanalyseerd, 
lijken met name twee factoren het begrijpelijkheidsprobleem te veroorzaken. 

Om te beginnen, kan het de lezer enige moeite kosten de inhoud van het 
standpunt te rijmen met zijn kennis van de wereld. Het standpunt refereert aan 
een begrip dat voor iedereen bekend is, dat van de 'wereldvreemde intellectueel'. 
Dit begrip koppelt de doorsneelezer misschien zelfs aan een concreet beeld van 
hoe een gemiddelde wereldvreemde intellectueel eruit ziet en hoe zo iemand is: 
voor de lezer bestaan wereldvreemde intellectuelen dus echt. Het standpunt 
vertelt de lezers echter dat 'wereldvreemde intellectueel' een 'contradictio in 
terminis' is: het is een innerlijke tegenspraak en kan dus niet waar of juist zijn. 
Het komt er dus op neer dat de schrijver in het standpunt zegt dat 'wereld
vreemde intellectuelen' eigenlijk niet kunnen bestaan (het is een 'contradictio 
in terminis'), terwijl de lezers tot nu toe op grond van hun kennis van de we
reld dachten dat ze wel bestonden. Het is voorstelbaar dat de tegenspraak die 
door het standpunt wordt opgeroepen voor de lezer lastig kan zijn. 

Het argument moet verklaren waarom het begrip 'wereldvreemde intellectue
len' een contradictio in terminis is. Het is een normatieve uitspraak. Het 
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refereert aan een bepaalde groep mensen: 'intellectuelen die zich onttrekken aan 
de wereld om zich heen'. Daarover geeft de schrijver een negatief oordeel: 
dergelijke intellectuelen verdienen de kwalificatie van intellectueel niet. De 
combinatie van de inhoud van het standpunt en het argument levert voor de 
lezer een tweede tegenspraak op. In het expliciete argument wordt de lezer 
duidelijk dat 'intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld' echt bestaan; 
anders hoef je het er immers niet op deze manier over te hebben. In het stand
punt wordt vervolgens echter gezegd dat het begrip 'wereldvreemde intel
lectueel' een contradictio in terminis is, oftewel dat wereldvreemde intellec
tuelen niet bestaan. Als 'intellectueel die zich onttrekt aan de wereld' hetzelfde 
betekent als 'wereldvreemde intellectueel', wat mag worden aangenomen, dan 
vertelt het argument dat iets het geval is, terwijl het standpunt vertelt dat het 
niet het geval is. 

Deze twee tegenstrijdigheden tussen de inhoud van het standpunt, het 
argument en de relevante kennis van de wereld leiden ertoe dat de lezers moeite 
kunnen ondervinden bij het formuleren van het verzwegen argument. Omdat 
de argumentatie retorisch is bedoeld, zouden de lezers in principe wel in staat 
moeten zijn te achterhalen wat de correcte interpretatie is. Daarvoor is het 
nodig te bedenken hoe de tegenstrijdigheden in de argumentatie kunnen worden 
opgeheven en welk aannemelijk verband er tussen het argument en het stand
punt is. De betekenis van 'wereldvreemde intellectueel' vervult een centrale rol. 

Er zijn een aantal dingen die lezers op grond van kennis van de wereld over 
het begrip 'wereldvreemde intellectueel' weten. Ten eerste: het feit dat er over 
'wereldvreemde intellectuelen' kan worden gesproken, betekent dat men 
aanneemt dat er in de werkelijkheid ook intellectuelen bestaan die niet we
reldvreemd zijn. 'Wereldvreemd' is een adjectief dat aan 'intellectueel' kan 
worden gekoppeld, maar op zichzelf heeft intellectueel niet per definitie met 
wereldvreemdheid te maken. Het begrip 'wereldvreemde intellectuelen' verwijst 
dus naar een bepaalde deelverzameling, zo zou je kunnen zeggen, van de 
hoofdverzameling 'intellectuelen'. Ten tweede is kennis van de betekenis van 
de begrippen 'intellectueel' en 'wereldvreemdheid' nodig. Voor de doorsneelezer 
verwijst 'intellectueel' vooral naar een bepaald opleidingsniveau: intellectuelen 
zijn mensen met een academische opleiding. 'Wereldvreemd' zijn mensen die 
zich niet verdiepen in de wereld om zich heen en zich afzijdig houden. Juist bij 
intellectuelen komt dit blijkbaar nogal eens voor, getuige het feit dat er een 
vaste uitdrukking voor bestaat die iedereen kent: 'wereldvreemde intellectueel'. 

In de argumentatie doet de schrijver iets bijzonders met de combinatie van 
de twee begrippen 'intellectueel' en 'wereldvreemd', met name in het argument. 
Zij zegt daar dat de kwalificatie 'intellectueel' alleen passend is als een intellectu
eel niet wereldvreemd is. De schrijver breidt aldus de betekenis van 'intellectu
eel' als het ware uit: intellectueel zijn heeft niet alleen betrekking op het 
opleidingsniveau, maar ook op de mate van betrokkenheid bij de wereld. De 
schrijver bedoelt het argument duidelijk normatief en niet descriptief: 
wereldvreemde intellectuelen bestaan in het echt wel, maar volgens de schrijver 
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behoren ze niet te bestaan. Het normatieve karakter van de bewering die het 
argument vormt, blijkt vooral uit de zinsnede 'verdienen de kwalificatie ... niet'. 

Het argument wordt in de stelling verder niet ondersteund: waarom mogen 
wereldvreemde intellectuelen eigenlijk geen intellectueel worden genoemd? De 
schrijver refereert met dit argument impliciet aan opvattingen die ook tot de 
kennis van de wereld moeten worden gerekend, namelijk algemene opvattingen 
over de taken en plichten van intellectuelen. Het intellectueel zijn brengt 
bepaalde maatschappelijke verplichtingen met zich mee, zo is de heersende 
opinie: als intellectueel moet je iets bijdragen aan de maatschappij (dit is 
bijvoorbeeld onderdeel van de formule die wordt uitgesproken bij promoties). 
Dat gebeurt niet als je je aan de wereld om je heen onttrekt en daarom mag een 
intellectueel niet wereldvreemd zijn. Deze opvatting over de maatschappelijke 
plicht van intellectuelen moeten de lezers kennen om het argument te inter
preteren. Het feit dat de schrijver het argument verder niet verdedigt, betekent 
dat hij de inhoud ervan als gemeenschappelijk uitgangspunt ziet en erop rekent 
dat de lezers zelf in staat zijn de ondersteuning toe te voegen. 

Na het argument wordt in de tekst het standpunt gepresenteerd dat 'wereld
vreemde intellectuelen' een contradictio in terminis is. O m te begrijpen hoe het 
argument tot het standpunt leidt, moet de lezer zien dat dit standpunt, net als 
het argument, geen descriptieve maar een normatieve uitspraak is. De lezer zou 
het standpunt in eerste instantie als descriptief kunnen opvatten: de formule
ring, met onder andere het woord 'is', laat deze mogelijkheid open. De lezer 
moet echter zien dat het standpunt geen beschrijving is van de werkelijkheid, 
maar een normatieve uitspraak die voortvloeit uit het argument. 

Ook hier geldt dat de retorische context het onnodig maakt de argumentatie 
te herschrijven: het is juist de bedoeling dat de lezer even moet nadenken over 
de inhoud van het verzwegen argument. Een herschrijving maakt wel zichtbaar 
welke aanvullingen er nodig zijn om de argumentatie te begrijpen. Het gaat om 
kennis van de wereld, vooral over intellectuelen: 

Herschrijving Wereldvreemde Intellectuelen 
Intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld om zich heen, verdienen de 
kwalificatie van intellectueel niet, want intellectuelen hebben de maatschap
pelijke plicht zich met de wereld om zich heen bezig te houden. Intellectuelen die 
dat niet doen, kunnen dus eigenlijk geen intellectueel worden genoemd. In die 
zin is het begrip 'wereldvreemde intellectuelen' dan ook een contradictio in 
terminis. 

De verhouding tussen de inhoud van de beweringen en de relevante kennis van 
de wereld blijkt nu beter uit formuleringen als '... kunnen dus eigenlijk geen ... 
worden genoemd' (het gebeurt in de werkelijkheid dus wel) en 'in die zin is' 
(wat aangeeft dat dit niet een standaardopvatting is, maar een specifieke 
opvatting). Deze formuleringen maken de status van de beweringen duidelijker. 
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De noodzakelijke kennis van de wereld is expliciet gemaakt in de vorm van 
twee argumenten. Het eerste argument ('want ... houden') geeft de ondersteu
ning bij het argument dat wereldvreemde intellectuelen de kwalificatie van intel
lectueel niet verdienen. Het tweede argument ('Intellectuelen ... genoemd') is 
ingevoegd in de enkelvoudige argumentatie, zodat er een onderschikking ont
staat. De functie van dit argument is aan te geven wat uit de normatieve 
uitspraak in het argument voortvloeit: dit maakt de stap naar de inhoud van het 
standpunt eenvoudiger. In de herziene versie wordt minder van de lezer 
gevergd, omdat de relevante informatie op het juiste moment wordt gegeven en 
de interpretatie van de lezer zo beter wordt gestuurd. De analyse van de 
verzwegen argumenten is dan ook niet moeilijk (maar het retorische effect van 
de stelling is verdwenen): 

STP In een bepaalde zin is het begrip 'wereldvreemde intellectuelen' 
een contradictio in terminis. 

A R G 1 Intellectuelen die zich niet bezighouden met de wereld om zich 
heen, kunnen eigenlijk geen intellectueel worden genoemd. 

P O , Als intellectuelen die zich niet bezighouden met de wereld om 
zich heen eigenlijk geen intellectueel kunnen worden genoemd, 
dan is het begrip 'wereldvreemde intellectuelen' in die zin een 
contradictio in terminis. 

ARG 1.1 Intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld om zich heen 
verdienen de kwalificatie van intellectueel niet. 

P 0 2 Als iemand een bepaalde kwalificatie niet verdient, dan kan hij 
eigenlijk niet met die kwalificatie worden aangeduid. 

ARG 1.1.1 Intellectuelen hebben de maatschappelijke plicht zich met de 
wereld om zich heen bezig te houden. 

P 0 3 Als een bepaalde kwalificatie een bepaalde plicht met zich 
meebrengt en je houdt je niet aan die plicht, dan verdien je die 
kwalificatie niet. 

9.5 Voorbeeld CDA 

In de volgende ingezonden brief in de Volkskrant van 19 februari 1997 is de 
argumentatie heel compact gepresenteerd: 



9 • Retorisch exploiteren van begrijpelijkheidsproblemen [261] 

Voorbeeld CDA 
Als Marcel Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-Elferich het 
CDA verder zal brengen (Forum, 10 februari), is dat voor mij het bewijs dat 
Metze onvoldoende kennis bezit van de kwaliteiten van mevrouw Lodders. 
(De Volkskrant, 19-2-1997) 

De ingezonden brief bestaat uit niet meer dan één 'als-dan'-bewering.150 Dit 
vormt op zich al een aanwijzing dat hier sprake is van een retorisch gebruik: 
het wordt blijkbaar met opzet aan de lezer overgelaten het verhaal verder in te 
vullen. Ook de inhoud van de tekst - er wordt op kernachtige wijze kritiek op 
iemand gegeven - leent zich voor een retorisch doel. Als de argumentatie 
retorisch is, dan is het de bedoeling dat de beoogde lezers het verzwegen 
argument uiteindelijk wel kunnen invullen. 

Het doel van de tekst lijkt betogend, maar het standpunt en het argument 
worden niet expliciet genoemd. Ervan uitgaande dat het om een betoog gaat, 
kan de 'als-dan'-bewering worden opgevat als het logisch minimum van een 
enkelvoudige argumentatie die verder impliciet is gelaten. Uit het logisch mini
mum kan worden afgeleid hoe het standpunt en het argument in expliciete 
vorm luiden: 

STP Metze bezit onvoldoende kennis van de kwaliteiten van mevrouw 
Lodders-Elferich. 

ARG Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-Elferich het CDA 
verder zal brengen. 

LM Als Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-Elferich het 
CDA verder zal brengen, dan bezit Metze onvoldoende kennis van de 
kwaliteiten van mevrouw Lodders-Elferich. 

Voor de begrijpelijkheid is vereist dat de lezers in staat zijn deze analyse van de 
tekst uit te voeren. Als ze dat niet kunnen, dan zien ze niet dat het om 
argumentatie gaat. Lezers die het standpunt en het argument wel herkennen, 
moeten vervolgens waarschijnlijk nadenken over de vraag wat nu eigenlijk het 
verband is tussen het standpunt en het argument. Het logisch minimum is een 
uitspraak die vragen oproept: het verklaart niet genoeg. Metze doet volgens de 
schrijver duidelijk iets niet goed, maar waarom vindt de schrijver dat en wat wil 
hij precies beweren? Het is niet gemakkelijk direct een informatievere uitspraak 
dan het logisch minimum aan te vullen. Omdat verdere co-tekst ontbreekt, is 
de lezer op zichzelf aangewezen om tot een goede interpretatie te komen. 

In dit geval lijkt het geen moeilijk te bedenken kennis over de actuele 
situatie, een institutie of het onderwerp te zijn die een rol speelt bij het verkla
ren van het logisch minimum. Belangrijke en noodzakelijke informatie over de 
actuele situatie is wel dat mevrouw Lodders-Elferich blijkbaar benoemd is in het 
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CDA en dat Metze zich kritisch over mevrouw Lodders-Elferich heeft uitge
laten, maar deze informatie kan eenvoudig uit de expliciete uitspraken in de 
tekst worden afgeleid. O m het verzwegen argument te kunnen formuleren, is 
echter meer nodig. Als er geen specifieke kennis is die het logisch minimum kan 
verklaren, dan moet de argumentatie op meer algemene contextuele kennis 
berusten. 

Een belangrijke vraag bij de interpretatie is welk doel de briefschrijver met 
het betoog nastreeft. Door de tekst te plaatsen in de discussie tussen Metze en 
de briefschrijver worden de inhoud van de discussie en de posities van de beide 
partijen duidelijker. Daarmee wordt het gemakkelijker de argumentatie van de 
briefschrijver te analyseren. Het is duidelijk dat de schrijver het niet met Metze 
eens is: hij is dus de antagonist van het standpunt van Metze. Het standpunt 
van Metze is dat mevrouw Lodders-Elferich niet veel kan bijdragen aan het 
CDA, zoals in de tekst expliciet is aangegeven. Misschien heeft Metze als 
argument een gebrek aan kwaliteiten bij mevrouw Lodders-Elferich aangevoerd, 
maar daarover geeft de tekst geen uitsluitsel. De meeste lezers zullen begrijpen 
dat Metze en de schrijver een verschil van mening hebben over mevrouw 
Lodders-Elferich. De schrijver lijkt gebonden te zijn aan het tegengestelde 
standpunt van Metze, namelijk dat mevrouw Lodders-Elferich het CDA wel 
degelijk verder zal brengen: hij vindt dat zij wel de vereiste, goede kwaliteiten 
bezit. Als de schrijver niet aan deze beweringen gebonden zou willen zijn, dan 
is de argumentatie immers niet zinvol. De meeste lezers zullen de gebondenhe
den van de briefschrijver ook als zodanig opvatten. 

Het doel van het betoog kan nog verder worden verduidelijkt door naar de 
inhoud van de expliciete argumentatie te kijken. Dan valt op dat de schrijver 
niet letterlijk het tegengestelde standpunt van Metze naar voren brengt, maar 
iets anders: de expliciete uitspraken van de schrijver gaan over de mate van 
deskundigheid van Metze. Welke gebondenheden kunnen daaruit worden afge
leid? De argumentatie in de tekst berust op een kentekenrelatie (Van Eemeren, 
Grootendorst en Snoeck Henkemans 1995: 87). De schrijver heeft een bepaalde 
observatie gedaan en zegt dat dit 'voor mij het bewijs is' dat iets het geval is 
met Metze. De observatie is dat Metze twijfel heeft geuit over de vraag of 
mevrouw Lodders-Elferich het CDA verder kan brengen. Dat is voor de brief
schrijver een teken dat Metze geen kennis heeft van de kwaliteiten van 
mevrouw Lodders-Elferich. Het feit dat de schrijver dit argumentatieschema op 
deze manier gebruikt, betekent dat hij gehouden kan worden aan de bewering 
dat mevrouw Lodders-Elferich zeer veel kwaliteiten bezit. Als iemand wel aan 
haar kwaliteiten twijfelt (zoals Metze doet), dan kan daar maar één reden voor 
zijn: die persoon heeft te weinig kennis van zaken en weet niet waarover hij het 
heeft. Deze argumentatie kan als volgt worden weergegeven: 

STP Metze bezit onvoldoende kennis van de kwaliteiten van 
mevrouw Lodders-Elferich. 
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ARG Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-Elferich het 
CDA verder zal brengen. 

PO1 5 1 Als Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-
Elferich het CDA verder zal brengen, dan bezit Metze 
onvoldoende kennis van de kwaliteiten van mevrouw 
Lodders-Elferich. 

P O 1 De enige reden die iemand kan hebben om te betwijfelen of 
mevrouw Lodders-Elferich het CDA verder kan brengen, is dat 
hij onvoldoende kennis heeft van haar kwaliteiten. 

P O 1.1 Wie mevrouw Lodders-Elferichs kwaliteiten kent, zou niet twij
felen. 

P O 1.1.1 Mevrouw Lodders-Elferich bezit de vereiste kwaliteiten. 

De analyse maakt goed zichtbaar op welke manier de briefschrijver Metzes 
argumentatie probeert aan te vallen. Daarbij komt een aantal aanvaardbaarheids-
problemen duidelijk aan het licht. De briefschrijver gaat ten eerste niet in op 
de argumenten van Metze: er wordt niets gezegd over de beweringen die Metze 
heeft gedaan. Het zou voor de hand liggen in een discussie (een gemengd 
verschil van mening) de argumenten van de tegenpartij aan te vallen. Maar 
daarmee houdt de schrijver zich niet bezig: het feit dat Metze in kritische zin 
iets over mevrouw Lodders-Elferich heeft gezegd, is voor hem voldoende om 
te concluderen dat Metze geen verstand van zaken heeft. De schrijver probeert 
op deze manier Metze als discussiepartner uit te schakelen. Dat de briefschrijver 
Metzes argumenten negeert en in plaats daarvan hem persoonlijk beledigt, is een 
schending van discussieregel 1: het gaat om de drogreden argumentum ad 
hominem (de abusive-vurianx of directe persoonlijke aanval) (Van Eemeren, 
Grootendorst en Snoeck Henkemans 1996: 300).152 

Ten tweede valt op dat de schrijver gebonden is aan de bewering dat 
mevrouw Lodders-Elferich de vereiste kwaliteiten bezit, maar dat hij deze 
bewering niet heeft ondersteund met argumenten. De lezer moet maar op gezag 
van de schrijver aannemen dat mevrouw Lodders-Elferich goed is. De schrijver 
ziet zichzelf blijkbaar als ter zake zeer deskundig zonder dat er aanwijzingen 
zijn dat dit het geval is. Het impliciete beroep van de schrijver op de eigen 
deskundigheid terwijl die niet vaststaat, geldt als een schending van discussie
regel 4: het komt neer op de drogreden argumentum ad verecundiam (Van 
Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans 1996: 300).153 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de argumentatie van de schrijver ook 
anderszins niet bijdraagt aan de oplossing van het meningsverschil, omdat de 
schrijver al met al alleen naar voren brengt dat mevrouw Lodders-Elferich de 
vereiste kwaliteiten heeft, terwijl de vraag over de kwaliteiten van mevrouw 
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Lodders-Elferich juist de inzet vormde van het verschil van mening. De schrijver 
presenteert de bewering dat mevrouw Lodders-Elferich over de vereiste 
kwaliteiten beschikt op die manier als ware het een gemeenschappelijk 
uitgangspunt, terwijl dit niet terecht is, want de bewering vormt juist de inzet 
van het geschil. De argumentatie is daardoor circulair: 'Aan mevrouw Lodders-
Elferichs kwaliteiten kan niet worden getwijfeld, want mevrouw Lodders-
Elferich bezit alle noodzakelijke kwaliteiten'. Dit is een geval van de drogreden 
begging the question, een schending van discussieregel 6 (Van Eemeren, 
Grootendorst en Snoeck Henkemans 1996: 301).'M 

De analyse van het verzwegen argument wijst uit dat de argumentatie in de 
brief in verschillende opzichten niet aanvaardbaar is: er wordt een aantal 
drogredenen begaan. Wie de brief voor het eerst leest, is misschien niet direct 
duidelijk welke aanvaardbaarheidsproblemen er zijn. Er moet het een en ander 
worden ingevuld voordat ze goed zichtbaar zijn. De kernachtige presentatie in 
de vorm van een 'als-dan'-bewering, in combinatie met de kernachtige inhoud 
van de beweringen, kan als doel hebben de lezers te imponeren en te maskeren 
dat argumenten eigenlijk ontbreken. Niet al te kritische lezers zouden de 
argumentatie om deze reden misschien toch overtuigend vinden. 

De schrijver rekent er blijkbaar op dat de aanvaardbaarheidsproblemen niet 
al te duidelijk aan het licht komen: anders zou zijn betoog zinloos zijn. De 
lezers worden dus blijkbaar niet geacht te veel in te vullen. Voor het retorische 
effect is het nodig dat zij de argumentatie begrijpen en dus het verzwegen argu
ment kunnen bedenken. De schrijver stelt hen ook in staat de bedoelde 
verzwegen uitspraak zonder al te veel moeite in te vullen. Maar lezers die meer 
proberen te expliciteren dan dit verzwegen argument en zich bijvoorbeeld 
afvragen wat de ondersteuning ervan is, stuiten op de aanvaardbaarheidsproble
men. Zij komen immers uit op het volgende betoog: 

Herschri jving C D A 

Als Marcel Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-Elferich het 
CDA verder zal brengen (Forum, 10 februari), is dat voor mij het bewijs dat 
Metze onvoldoende kennis bezit van de kwaliteiten van mevrouw Lodders-
Elferich. De enige reden die iemand namelijk kan hebben om te betwijfelen of 
mevrouw Lodders-Elferich het CDA verder kan brengen, is dat degene onvol
doende kennis heeft van haar kwaliteiten. Wie mevrouw Lodders-Elf er ichs 
kwaliteiten kent, zou niet aan haar twijfelen, want mevrouw Lodders-Elferich 
beschikt over de vereiste kwaliteiten. 

De kans is groot dat de lezers nu direct opmerken dat goede argumenten voor 
het standpunt ontbreken: de herschreven tekst is zonder meer begrijpelijk, maar 
ook zonder meer niet-aanvaardbaar.155 O m deze tekst te 'redden', helpt 
herschrijven niet: de schrijver moet eerst andere, betere argumenten bedenken. 


