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10 De rol van verzwegen argumenten 
bij het schrijven 

10.1 Verzwegen argumenten en de pragmadialectische 
schrijftransformaties 

Van Eemeren en Grootendorst (1989a) bespreken een procedure voor het 
schrijven van betogende teksten op basis van pragmadialectische inzichten. De 
procedure bestaat uit het schrijven van een eerste versie ('T0') van het betoog, 
waarna een analytisch overzicht van de argumentatie wordt gemaakt. Daarna 
wordt op basis van T0 en het analytisch overzicht een herschreven versie ('Th') 
vervaardigd. Bij het maken van het analytisch overzicht voert de schrijver op 
T0 vier analysetransformaties uit: deletie, additie, permutatie en substitutie; bij 
het bewerken van het analytisch overzicht tot Th worden vier presentatietrans
formaties uitgevoerd. De verzwegen argumenten, die in T0 impliciet zijn, 
worden in het analytisch overzicht expliciet gemaakt door middel van de 
analysetransformatie additie. Als Th wordt geschreven, worden de verzwegen 
argumenten in principe weer impliciet gelaten door de presentatietransformatie 
deletie uit te voeren. Op grond van deze procedure zou men verwachten dat bij 
het herschrijven van argumentatie met een minder begrijpelijk verzwegen 
argument de presentatietranformatie additie het meest van toepassing is. Het 
verzwegen argument is moeilijk aan te vullen, dus lijkt de voor de hand 
liggende oplossing dat in Th het verzwegen argument niet wordt gedelet, maar 
juist expliciet wordt opgenomen: de lezers zullen dan in ieder geval geen 
problemen meer hebben met de begrijpelijkheid van het verzwegen argument. 
De behandelde voorbeelden in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 laten echter zien 
dat de benodigde bewerkingen bij het herschrijving complexer zijn dan vooraf 
zou worden verwacht en dat toevoeging van het verzwegen argument in 
expliciete vorm zelden de meest passende oplossing is. 

In hoofdstuk 6 van de voorbeeldanalyses bleek dat begrijpelijkheidsproblemen 
met verzwegen argumenten soms worden veroorzaakt door tekortkomingen in 
de presentatie van de expliciete argumentatie. De tekortkomingen zijn onder te 
verdelen in vier soorten: onjuiste argumentatieve indicatoren, onjuiste of 
onduidelijke verwijzingen, een onduidelijke weergave van de argumentatiestruc
tuur en vage of ambigue bewoordingen van het argument of het standpunt. 
Dergelijke problemen kunnen worden opgelost door de argumentatieve 
indicatoren, de verwijzingen, de presentatie van de argumentatiestructuur of de 
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bewoordingen te verbeteren, zoals in hoofdstuk 6 is gebeurd. De belangrijkste 
transformatie die is uitgevoerd om deze problemen op te lossen is dus niet 
additie, maar substitutie: een presentatie die voor begrijpelijkheidsproblemen 
zorgt, werd door een betere vervangen. 

De ingrepen in hoofdstuk 6 zijn echter niet beperkt tot substitutie alleen: 
soms zijn er ook andere transformaties nodig om een betere presentatie te 
realiseren. Zo kan een additie wel een onderdeel van de herschrijving zijn: er 
wordt bijvoorbeeld een extra argumentatieve indicator toegevoegd om de 
samenhang van de beweringen nader te verduidelijken. Het kan ook om een 
permutatie gaan: het verbeteren van de weergave van de argumentatiestructuur 
betekent dat de standpunten en argumenten in de tekst in een andere volgorde 
worden geplaatst. Zelfs deletie is bij het herschrijven van de voorbeelden in 
hoofdstuk 6 soms aan de orde, bijvoorbeeld als de tekst woorden of zinsneden 
bevat die verwarring scheppen over het verzwegen argument en daarom beter 
kunnen worden geschrapt. Al deze transformaties kunnen nodig zijn, maar 
kenmerkend voor de voorbeelden in hoofdstuk 6 is dat het nooit nodig is een 
additie toe te passen van nieuwe informatie die in de oorspronkelijke argumen
tatie afwezig was. In principe kunnen de lezers alle relevante informatie zelf 
aanvullen en het is dan ook niet nodig (en in verband met de aanvaardbaarheid 
ook niet gewenst) het verzwegen argument in Th expliciet te vermelden. Bij de 
voorbeelden in hoofdstuk 6 heeft de schrijver de afweging van wat impliciet kan 
blijven op zichzelf goed gemaakt, maar de gekozen presentatie van wat er 
expliciet wordt gezegd, biedt de lezer onvoldoende aanknopingspunten om het 
verzwegen argument in te vullen. 

Soms werd bij de voorbeelden in hoofdstuk 6 in de herschrijving wel nieuwe 
informatie expliciet gemaakt, een ingreep die verder met name bij de voorbeel
den in de hoofdstukken 7 en 8 aan de orde is. Dit heeft te maken met het feit 
dat de begrijpelijkheidsproblemen vaak in combinatie voorkomen: een probleem 
met de presentatie sluit niet uit dat er ook een probleem is met de hoeveelheid 
impliciete informatie. Soms zijn de beide problemen lastig te scheiden en een 
goede herschrijving vereist dat alles wat de begrijpelijkheid in de weg staat, 
wordt verbeterd. De kern van de begrijpelijkheidsproblemen in hoofdstuk 6 is 
echter dat er een tekortkoming is in de presentatie van de expliciete argumenta
tie. 

Bij de voorbeelden in de hoofdstukken 7 en 8 zijn andere transformaties aan de 
orde dan bij de voorbeelden in hoofdstuk 6. Daar moest telkens wel nieuwe, 
oorspronkelijk afwezige informatie worden toegevoegd om het verzwegen 
argument voor de lezers voldoende begrijpelijk te maken. De presentatie is op 
zichzelf zonder problemen, maar desondanks is de lezer niet in staat het 
verzwegen argument te begrijpen als gevolg van het feit dat er bepaalde 
informatie vereist is, terwijl de beoogde lezers deze informatie niet kennen of 
niet paraat hebben. Dit betekent dat het voor een oplossing van de begrijpelijk
heidsproblemen in de hoofdstukken 7 en 8 altijd vereist is dat er in Th een addi-
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tie wordt toegepast van informatie die in T0 afwezig was. 
Anders dan de verwachting vooraf echter, houdt de additietransformatie ook 

hier meestal niet in dat het verzwegen argument in expliciete vorm in Th wordt 
opgenomen. Meestal gaat om de toevoeging van uitspraken met een andere 
argumentatieve functie: als deel van een nevenschikking of onderschikking. De 
toegevoegde argumenten maken duidelijker wat de verbanden tussen de 
onderdelen van de argumentatie zijn en daarmee wat de verzwegen argumenten 
zijn, waardoor het eenvoudiger is de verzwegen argumenten te formuleren. Het 
heeft een specifieke reden dat de toegevoegde argumenten de functie krijgen van 
nevenschikkingen en onderschikkingen. Meestal hoeft het standpunt niet te 
worden gewijzigd: daar ligt de oplossing voor een begrijpelijkheidsprobleem met 
het verzwegen argument in de meeste gevallen niet. Het ligt ook niet voor de 
hand dat het voor de oplossing van het begrijpelijkheidsprobleem nodig is een 
meervoudige argumentatie te maken. Dit zou immers betekenen dat er een 
geheel nieuw verzwegen argument wordt toegevoegd, terwijl er een begrijpelijk
heidsprobleem was met een verzwegen argument bij een al bestaande argumenta
tie. Als er informatie moet worden toegevoegd om een onduidelijkheid in een 
enkelvoudige argumentatie op te lossen, dan moet de informatie functioneel 
gezien in - of in de buurt van - de problematische argumentatie worden 
opgenomen, dus in nevenschikkingen of onderschikkingen. 

De additietransformaties die bij de voorbeelden in hoofdstuk 7 en 8 moeten 
worden uitgevoerd, zijn niet altijd dezelfde: de additietransformatie bij de 
voorbeelden in hoofdstuk 7 heeft een andere inhoud dan die in hoofdstuk 8. Bij 
de voorbeelden in hoofdstuk 7 staat de informatie die nodig is om het 
verzwegen argument te begrijpen niet in (de buurt van) de enkelvoudige 
argumentatie, maar wel elders in de co-tekst. De schrijver had in die gevallen 
verzuimd belangrijke informatie nog eens op de juiste plek te herhalen of in 
herinnering te roepen en als gevolg daarvan kon de lezer het verzwegen 
argument in bepaalde argumentaties niet aanvullen. Dit kan worden opgelost 
door de noodzakelijke informatie in Th in de een of andere vorm dicht in de 
buurt van de problematische argumentatie te herhalen. Deze transformatie is 
dus geen additie van informatie die in T0 geheel afwezig is, maar een additie die 
eigenlijk bestaat uit het kopiëren van informatie die elders in de co-tekst van T0 

vermeld is. Omdat de informatie ook op de oorspronkelijke plaats blijft staan 
en niet wordt gedelet, kan deze transformatie niet als permutatie worden gezien: 
er wordt strikt genomen niets verplaatst. Deze specifieke vorm van additie 
wordt door Van Eemeren en Grootendorst (1989a) niet apart onderscheiden. 
Omdat het gaat om de toevoeging van informatie die al is opgenomen in de 
tekst, gebruik ik voor deze vorm van additie de term 'interne additie'. 

In hoofdstuk 8 werden voorbeelden behandeld van verzwegen argumenten 
waarbij de benodigde informatie ook niet in de co-tekst aanwezig is: de lezers 
kunnen ze alleen met behulp van voldoende kennis van de ruimere context 
interpreteren, terwijl de vraag telkens is of de beoogde lezers daartoe voldoende 
in staat zijn. O m te garanderen dat het verzwegen argument voldoende 
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begrijpelijk is, moet er in Th dus informatie van buiten de tekst worden 
opgenomen. O m deze vorm van additie te onderscheiden van interne additie 
gebruik ik de term 'externe additie'. 

O m een interne of externe additie te kunnen uitvoeren, moet de herschrijver 
over veel informatie beschikken. De voorbeelden in hoofdstuk 6 kunnen in 
principe ook worden herschreven door iemand die niet in detail op de hoogte 
is van de (ruimere) context, omdat alleen de beweringen die standpunt en 
argument vormen, moeten worden verbeterd. Een goede analyse van de 
desbetreffende enkelvoudige argumentatie volstaat meestal. De voorbeelden in 
hoofdstuk 7 kan echter alleen iemand die de relevante context kent bevredigend 
herschrijven, omdat de herschrijver moet kunnen bepalen of het nodig is 
informatie elders uit de tekst te herhalen en op welke manier dat het best kan 
gebeuren. Bij de voorbeelden in hoofdstuk 8 geldt nog sterker dat de herschrij
ver goed op de hoogte moet zijn van de context: om die voorbeelden afdoende 
te kunnen herschrijven, is eigenlijk bij voorkeur informatie van de schrijver zelf 
nodig. Niet-ingewijden kunnen in geval van een externe additie vaak niet 
bepalen om welke informatie het precies gaat en dan is herschrijven onmogelijk, 
zoals bleek bij het voorbeeld Financiële Instrumenten III in hoofdstuk 8. 
Zonder toelichting van de schrijver kunnen derden in zo'n geval hooguit op 
basis van veronderstellingen proberen tot een verbeterde tekst te komen. 

De retorische voorbeelden in hoofdstuk 9 hoefden voor wat hun begrijpe
lijkheid betreft niet te worden herschreven: het begrijpelijkheidsprobleem in die 
voorbeelden is (als het goed is) tijdelijk en bovendien welbewust door de 
schrijver gecreëerd. De belangrijkste constatering naar aanleiding van hoofdstuk 
9 is dat een schrijver een retorisch effect kan bereiken door argumentatie met 
een verzwegen argument op een specifieke manier te presenteren. Als dat effect 
tot stand komt, wat vereist dat de lezers het verzwegen argument uiteindelijk 
wel kunnen aanvullen, is het niet nodig in Th bepaalde presentatietransformaties 
uit te voeren om de begrijpelijkheid van het verzwegen argument te vergroten. 
O m de retorische voorbeelden te begrijpen, moet de lezer, zoals is gebleken, wel 
altijd in zijn hoofd een externe additie uitvoeren in de lijn van de voorbeelden 
uit hoofdstuk 8. Kenmerkend voor de retorische voorbeelden is immers dat het 
argument en het standpunt in eerste instantie weinig of niets met elkaar te 
maken lijken te hebben: de beweringen liggen inhoudelijk ver uit elkaar. De 
lezer moet daarom algemene of specifieke contextuele informatie van buiten de 
tekst toevoegen om een verband te kunnen zien. De voorbeelden in hoofdstuk 
9 laten zien dat dit erg ingewikkeld kan zijn. Soms maakt de vorm waarin de 
retorische argumentatie is gepresenteerd al per definitie nodig dat contextuele 
informatie wordt gebruikt: om een betoog dat uit één enkelvoudige argumenta
tie bestaat te kunnen begrijpen, moet de lezer wel informatie van buiten de 
tekst aanwenden. Dit geldt bijvoorbeeld bij de stellingen uit de proefschriften 
en het voorbeeld over mevrouw Lodders-Elferich van het CDA in hoofdstuk 
9. Maar voor een retorisch effect is zo'n verkorte versie van de argumentatie 
niet per se nodig: de tekst van Holman is vrij uitgebreid, maar ook hier berust 
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het retorische effect op veronderstelde voorkennis bij de lezer. 
De voorbeelden in hoofdstuk 9 zijn bijzondere gevallen van het soort 

voorbeelden dat in hoofdstuk 8 is besproken: het retorische gebruik van een 
begrijpelijkheidsprobleem met een verzwegen argument behelst blijkbaar dat 
bepaalde contextuele informatie in de tekst geheel impliciet wordt gelaten, zodat 
er een beroep wordt gedaan op essentiële voorkennis, kennis van de ruimere 
context, van de lezer. Het is misschien in theorie denkbaar dat argumentaties 
zoals in de voorbeelden in hoofdstuk 6 (waar de presentatie van de expliciete 
argumentatie tekortkomingen vertoonde) en hoofdstuk 7 (waar de co-tekst de 
informatie bevatte die nodig was om het verzwegen argument te begrijpen) reto
risch worden gebruikt, maar ik heb dat in mijn materiaal niet aangetroffen. 

10.2 Een procedure voor het omgaan met verzwegen 
argumenten tijdens het schrijven 

Welke schrijfadviezen kunnen aan de behandelde voorbeelden worden ontleend? 
Uit de voorbeelden kan een aantal eisen voor de begrijpelijkheid van een 
verzwegen argument worden afgeleid. Ten eerste: het verzwegen argument moet 
als er een analytisch overzicht van T0 wordt gemaakt zonder problemen kunnen 
worden aangevuld. Ten tweede: de kennis of informatie die nodig is om het 
verzwegen argument aan te vullen, moet de lezers bekend zijn en zij moeten 
deze kennis op het juiste moment paraat kunnen hebben. Ten derde: de 
presentatie van de expliciete argumentatie moet de lezers voldoende in staat 
stellen het verzwegen argument in te vullen. O p basis van deze eisen kan een 
procedure worden opgesteld waarmee de schrijver in het schrijfproces kan 
nagaan of de verzwegen argumenten in T0 voor de lezers voldoende duidelijk 
zijn. De procedure geeft weer welke vragen de schrijver moet stellen, welke 
handelingen hij moet uitvoeren, in welke gevallen T0 moet worden verbeterd 
en welke transformaties daarbij nodig zijn. De schrijver moet natuurlijk 
uiteindelijk wel zelf bepalen welke inhoud hij aan de uit te voeren transforma
ties geeft. 

Flower en Hayes (1986) maken een onderscheid tussen twee soorten 
strategieën om teksten te herzien: de detectiestrategie en de diagnosestrategie. 
De detectiestrategie is gericht op het opsporen en verbeteren van losse 
problemen en fouten in de tekst. De diagnosestrategie houdt in dat eerst een 
grondige analyse wordt gemaakt, zodat er een goed inzicht en overzicht is van 
de problemen en fouten in het geheel (de 'diagnose'). De eerste soort strategie 
achten Flower en Hayes beperkter (maar niet minder waardevol) dan de tweede. 
Om als docent commentaar te kunnen leveren op de tekst, is volgens Flower 
en Hayes de tweede strategie nodig. De procedure die hier wordt gepresenteerd, 
lijkt in eerste instantie een detectiestrategie, ogenschijnlijk wordt er immers 
gekeken naar één 'los' probleem, namelijk de eventuele onbegrijpelijkheid van 
de verzwegen argumenten. 
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Een procedure voor het herschrijven van argumentatie met een verzwegen argument 

1. Kan het verzwegen argument op basis van T 0 direct en zonder problemen 
worden aangevuld (zonder specifiek te denken aan de bedoelde lezers)? 

' NEE la . Kun je wel bedenken welke argumentatie en 
welk verzwegen argument je bedoelde? 

»JA • * SUB ARG 

-NEE SUB/DEL ARG 

JA 

(Formuleer het verzwegen argument) 

2. Welke informatie moet de lezer hebben om het verzwegen argument te 
begrijpen en heeft de beoogde lezer deze informatie zonder meer paraat? 

JA 

NEE 2a. Staat de informatie wel elders in Tn vermeld? 

•JA 

o 

-+ * ADD-intern ARG 

-•NEE- -> * ADD-extern ARG 

Stelt de presentatie van de expliciete argumentatie de beoogde lezer 
voldoende in staat het vetzwegen argument toe te voegen? 

NEE -> * SUB ARG 

JA 

Einde: verzwegen argument is begrijpelijk 
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Maar dit probleem kan onmogelijk worden opgelost zonder een goed idee 
van het doel en de subdoelen, de beoogde lezers en nog een heel scala andere 
tekstaspecten. Verzwegen argumenten kunnen moeilijk los van de rest van de 
tekst worden bekeken, omdat ze verband houden met informatie die op allerlei 
niveaus in de tekst een rol kan spelen. De procedure voor verzwegen 
argumenten is daarom eerder een diagnosestrategie. Dit wordt in paragraaf 10.4 
met een voorbeeldherschrijving van een tekst geïllustreerd. 

De procedure is opgesteld vanuit het perspectief van de schrijver: er wordt 
van uitgegaan dat duidelijk is wat het doel van de tekst is, wie de beoogde lezers 
zijn en wat met de verschillende argumentaties moet worden overgebracht. Het 
uitgangspunt bij de procedure is dat de schrijver zich als redelijke analysator en 
kritische beoordelaar van zijn eigen betoog opstelt. De procedure kan ook wor
den toegepast door een analysator die niet de schrijver is, maar deze herschrijver 
kan met de beperking te maken krijgen dat hij met kan achterhalen wat met 
een bepaalde tekstpassage precies is bedoeld. De procedure begint nadat de schrij
ver een analytisch overzicht heeft gemaakt van de expliciete argumentatie in T0 

en is aangekomen bij het moment waarop de verzwegen argumenten expliciet 
moeten worden gemaakt door middel van de analysetransformatie additie. 

10.3 Toelichting bij de procedure 

In de procedure staan de drie eisen centraal waaraan het verzwegen argument 
moet voldoen. Ze zijn vertaald in drie hoofdvragen die de schrijver (of 
analysator) moet beantwoorden. Als de verzwegen argumenten in T0 begrijpelijk 
zijn, is het antwoord op de drie hoofdvragen telkens 'Ja'. Dan wordt alleen de 
linkerhelft van de procedure doorlopen en hoeft de schrijver voor wat de ver
zwegen argumenten betreft T0 niet te wijzigen. Dit is de door de schrijver na 
te streven situatie. 

Hierbij geldt wel dat er alleen 'Ja' moet worden geantwoord als dat 
antwoord met enige zekerheid kan worden gegeven. Twijfelt de schrijver 
bijvoorbeeld of de lezers bepaalde informatie wel of niet paraat hebben (vraag 
2), dan is het waarschijnlijk verstandig om toch iets in T0 te veranderen om de 
begrijpelijkheid zoveel mogelijk te garanderen. Een 'Ja'-antwoord betekent dus 
dat het verzwegen argument direct zonder problemen kan worden aangevuld. 
In geval van twijfel kan beter 'Nee' worden geantwoord. 

Bij het beantwoorden van de drie hoofdvragen moet de schrijver telkens 
bepaalde handelingen uitvoeren. Bij vraag 1 moet hij op basis van T0 en het 
analytisch overzicht de verzwegen argumenten expliciteren: dit vergt enige 
analysevaardigheid. Het best kan hierbij systematisch te werk worden gegaan, 
bijvoorbeeld met behulp van de pragmadialectische methode. De schrijver moet 
zich vooral afvragen: 'Wat bedoel ik nu eigenlijk te zeggen met deze enkel
voudige argumentatie in het kader van mijn betoog en kunnen mijn lezers dat 
ook begrijpen?' en deze vragen ook beantwoordt. 
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In veel gevallen zijn de verzwegen argumenten bekende en gemakkelijk te 
formuleren uitspraken in de trant van: 'Wat je belooft, moet je doen' en 'Wie 
ziek is, kan niet werken' enzovoort. Als er van een dergelijk verzwegen 
argument sprake is, kan het in T0 meestal eenvoudig worden aangevuld en luidt 
het antwoord op vraag 1 dus 'Ja'. Het komt echter voor dat de schrijver 
eigenlijk zelf niet goed kan aangeven hoe een bepaald verzwegen argument 
luidt. Dit blijkt als bij het maken van het analytisch overzicht bewust wordt 
geprobeerd het verzwegen argument expliciet te formuleren: de schrijver 
ontdekt dan dat hij niet direct onder woorden kan brengen welk verband tussen 
het argument en het standpunt hij op het oog had. In dat geval is het antwoord 
op vraag 1 'Nee' . Als de schrijver zelf niet goed in staat is het verzwegen 
argument in T0 aan te vullen, is dit zonder meer een aanwijzing dat er in T0 iets 
moet worden verbeterd. Het is dan immers te verwachten dat de lezers ook 
begrijpelijkheidsproblemen zullen ondervinden met het verzwegen argument. 

Als het antwoord bij vraag 1 'Nee' is, moet de schrijver zich vervolgens 
vraag la stellen: hij moet preciezer naar de argumentatie kijken en bedenken of 
hij alsnog een goed verzwegen argument kan toevoegen. Dan kunnen zich twee 
situaties voordoen. Het kan zijn dat de schrijver zich na enig nadenken reali
seert wat hij precies bedoelde en welk verzwegen argument aan de lezer moet 
worden overgebracht. De schrijver antwoordt dan bij vraag la 'Ja'. Meestal zal 
dit met zich meebrengen dat hij, om het bedoelde verzwegen argument beter 
naar voren te laten komen, wijzigingen in zijn tekst aanbrengt: hij vervangt 
(substituteert) bijvoorbeeld bepaalde woorden in het oorspronkelijke argument 
door duidelijker bewoordingen. Deze ingreep is in het schema aangegeven met 
'SUB ARG'. Vervolgens werkt de schrijver de procedure opnieuw vanaf het 
begin af. 

Het is ook mogelijk dat de schrijver bij vraag la nog steeds niet het 
verzwegen argument kan bedenken en dus nogmaals 'Nee' moet antwoorden. 
In dat geval is er iets ernstig mis met de argumentatie in T0. Meestal gaat het 
om aanvaardbaarheidsproblemen: het expliciete argument is bijvoorbeeld niet 
goed gekozen (onware uitspraak) of het hoort niet bij het desbetreffende stand
punt (irrelevant argument): de formulering van het verzwegen argument levert 
dan onzinnige of onaanvaardbare uitspraken op. In dergelijke gevallen moet 
meestal (een deel van) de argumentatie worden verwijderd (gedelet) of worden 
vervangen (gesubstitueerd) door andere argumentatie. 'Nee ' bij vraag la leidt dus 
tot een substitutie- of deletietransformatie: een deel van de argumentatie wordt 
vervangen door betere argumentatie of geheel geschrapt. In het schema is dit 
aangegeven als 'SUB/DEL ARG'. (Dit wil overigens niet noodzakelijk zeggen 
dat gedelete argumentatie geheel uit de tekst moet verdwijnen: het is goed moge
lijk dat deze wel op een andere plek in de tekst kan worden opgenomen.) 
Daarna begint de schrijver opnieuw met de procedure. 

Als de schrijver bij vraag 1, al dan niet na het uitvoeren van ingrepen zoals 
die hiervoor zijn besproken, uiteindelijk 'Ja' kan antwoorden, betekent dit dat 
het analytisch overzicht alleen argumentaties bevat waarin de schrijver in ieder 
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geval zelf de verzwegen argumenten zonder problemen kan toevoegen en dat 
alle verzwegen argumenten expliciet zijn gemaakt. De volgende stap is na te 
gaan of dat ook voor de lezers geldt door vraag 2 te beantwoorden. Bij vraag 
2 moet de schrijver eerst bepalen van welk soort informatie in het (expliciet 
geformuleerde) verzwegen argument sprake is: gaat het om algemene informatie 
of om specifieke informatie? En in het laatste geval: is het specifieke informatie 
over de situatie, de institutie of het onderwerp? Als duidelijk is om welke 
informatie het gaat, moet worden nagegaan in hoeverre de lezer over de kennis 
beschikt die voor het begrijpen van het verzwegen argument nodig is. Dit 
vereist dat de schrijver bedenkt welke lezers hij op het oog heeft en probeert 
te schatten welke kennis zij hebben. 

Als algemene informatie nodig is, geldt de vraag of het lezerspubliek een 
voldoende algemeen kennisniveau heeft om te kunnen aannemen dat zij de 
informatie kennen. Als het bijvoorbeeld gaat om de volgende informatie 
'Elektrische straling van printers en andere elektrische apparaten is slecht voor 
de gezondheid', dan mag eerder worden aangenomen dat het publiek 'Volks
krantlezers' dan het publiek 'brugklassers' hiermee bekend is. Voor dat laatste 
publiek kan de informatie dus beter niet impliciet blijven. Als er specifieke 
informatie voor het begrijpen van het verzwegen argument vereist is, dan is het 
nog meer van belang dat de schrijver nagaat in hoeverre de beoogde lezers hier
over beschikken: specifieke informatie is per definitie alleen voor specifieke 
lezers beschikbaar en zijn dat de lezers waarop de schrijver de tekst heeft 
afgestemd? De schrijver kan in dit geval beter geen risico's nemen: vaak denken 
schrijvers dat hun lezerspubliek dezelfde opvattingen en denkbeelden heeft als 
zijzelf, terwijl dit niet of maar ten dele het geval is. Dit kan het welslagen van 
een betoog in de weg staan en het is in het algemeen beter iets te vermelden wat 
al bekend is dan iets noodzakelijks weg te laten wat de lezers niet weten. 

Bij de beantwoording van vraag 2 gaat het er niet alleen om of de beoogde 
lezers over de vereiste kennis beschikken, maar ook of zij die kennis tijdens het 
lezen snel genoeg kunnen mobiliseren. Vaak weten lezers ergens in hun achter
hoofd wel bepaalde dingen, maar dan is het toch bevorderlijk voor de 
begrijpelijkheid als de schrijver deze in de tekst op de een of andere wijze nog 
eens in herinnering roept. De schrijver moet er niet te snel op vertrouwen dat 
de lezers bepaalde kennis zelf wel paraat hebben. 

Als het antwoord op vraag 2 'Nee' is, betekent dit dat de lezers bepaalde 
noodzakelijke informatie waarschijnlijk niet zomaar kunnen aanvullen. Dat 
vraagt om een additie. Afhankelijk van de vraag waar de informatie te vinden 
is, gaat het om een interne of externe additie. Staat de informatie wel elders in 
de co-tekst vermeld? Als dit zo is, maar de informatie staat ver weg of heeft 
weinig nadruk, dan is de kans groot dat de lezers de informatie niet meer paraat 
hebben op het moment dat dit nodig is. Het advies is dan een interne additie 
uit te voeren (in het schema 'ADD-intern') door de informatie in (of in de 
buurt van) de bewuste argumentatie expliciet te herhalen, zoals bij de 
voorbeelden in hoofdstuk 7 is gedaan. Als de informatie ook niet in de co-tekst 
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staat, is het antwoord op vraag 2a 'Nee' en is het advies een externe additie (in 
het schema 'ADD-extern') uit te voeren, zoals bij de voorbeelden in hoofdstuk 
8 is gebeurd. Dit houdt meestal in dat de benodigde informatie als argument 
wordt opgenomen in een nevenschikking of in een onderschikking. Als vraag 
2 is doorlopen, betekent dit dat de verzwegen argumenten voor wat betreft de 
hoeveelheid impliciete informatie voor de beoogde lezers begrijpelijk zijn. 

Ook al is het antwoord op vraag 1 en 2 'Ja\ dan toch moet nog vraag 3 
worden bekeken: als de hoeveelheid informatie goed is, kan er immers nog een 
probleem zijn met de presentatie van de argumentatie. Vraag 3 houdt in dat de 
schrijver kijkt of de presentatie van de expliciete argumentatie in de weg staat 
dat het verzwegen argument kan worden aangevuld. Het gaat dan om de in 
hoofdstuk 6 besproken factoren die voor begrijpelijkheidsproblemen met het 
verzwegen argument kunnen zorgen. Zijn de argumentatieve indicatoren 
correct, zijn de verwijzingen duidelijk en correct, is de argumentatiestructuur 
goed weergegeven en zijn de bewoordingen helder en ondubbelzinnig? Zo niet, 
dan is het antwoord bij vraag 3 'Nee': het advies is de presentatie van de 
expliciete argumentatie te wijzigen en te vervangen door een verbeterde 
presentatie (in het schema 'SUB ARG'). Daarbij moet vooral worden gelet op 
de juistheid van de argumentatieve indicatoren, van de verwijzingen, van de 
weergave van de argumentatiestructuur en van de bewoordingen. Ook meer 
algemene formuleerkwesties spelen soms een rol: tangconstructies moeten 
worden vermeden, de zinnen moeten niet te lang zijn, de formuleringen moeten 
zo concreet mogelijk zijn enzovoort. Het gaat erom ervoor te zorgen dat er 
geen interpretatieproblemen kunnen ontstaan met de beweringen die het 
argument en het standpunt vormen en ook niet met het verband tussen beide 
dat in de tekst wordt gesuggereerd. 

In het schema is niet apart opgenomen dat begrijpelijkheidsproblemen met 
verzwegen argument een retorisch doel kunnen hebben, zoals bij de voorbeel
den in hoofdstuk 9. De procedure is echter ook op retorisch bedoelde gevallen 
van toepassing, want daarvoor gelden in grote lijnen dezelfde drie eisen. Maai
er zijn wel wat nuanceringen nodig. Wat vraag 1 betreft: daar geldt bij de 
retorische voorbeelden dat de verzwegen argumenten in ieder geval na enige, 
maar niet al te veel, moeite moeten kunnen worden aangevuld: het hoeft dus 
niet 'direct' en 'zonder problemen' te gaan, zoals in het schema staat vermeld. 
Verder is het advies bij vraag 2, 'Pas een interne of externe additie toe', bij de 
retorische gevallen normaliter niet aan de orde. Als een additie van benodigde 
contextuele informatie zou worden uitgevoerd, is het retorische effect 
waarschijnlijk meteen teniet gedaan. Als de schrijver constateert dat in zijn 
retorisch bedoelde argumentatie het verzwegen argument misschien onvoldoen
de begrijpelijk is, dan staan hem maar twee middelen ter beschikking. Als het 
argument niet passend of niet aanvaardbaar is, moet hij het deleten of 
substitueren (denk aan het voorbeeld over mevrouw Lodders-Elferich van het 
CDA). Als de argumentatie in principe in orde is, maar de presentatie voor de 
begrijpelijkheidsproblemen zorgt, is alleen het advies bij vraag 3 aan de orde: de 
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presentatie van het standpunt en/of het argument moet worden verbeterd. Als 
deze ingrepen niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan is het blijkbaar 
lastig het bewuste verzwegen argument retorisch te exploiteren: de schrijver kan 
dan waarschijnlijk beter voor een niet-retorische presentatie kiezen. 

Samengevat kan de procedure voor het herschrijven van argumentatie met 
een verzwegen argument drie uitkomsten hebben. Een negatieve uitkomst bij 
vraag 1 betekent dat argumentatie moet worden of gesubstitueerd of gedelet. 
Een negatieve uitkomst bij vraag 2 betekent dat een interne of externe additie 
moet worden uitgevoerd. Een negatieve uitkomst bij vraag 3 leidt tot een 
substitutie. Dit geldt ook voor retorische gevallen, met dien verstande dat een 
interne of externe additie hier niet als oplossing geldt. 

10.4 Toepassing van de procedure 

De hiervoor beschreven procedure om tijdens het schrijfproces om te gaan met 
verzwegen argumenten doet de werkelijkheid in drie opzichten geweld aan. Ten 
eerste suggereert de procedure dat er tijdens het herschrijven drie verschillende, 
afzonderlijke beslissingsniveaus kunnen worden onderscheiden, die bovendien 
lineair geordend zijn (vraag 1, 2 en 3). Dat is in principe wel zo, maar in de 
praktijk lopen de beslissingen door elkaar heen, worden er delen van de 
procedure overgeslagen of meer malen doorlopen. Ten tweede suggereert de 
procedure dat eenduidig vaststaat welke ingrepen er moeten worden uitgevoerd 
om T0 te verbeteren. In de werkelijkheid staat de schrijver echter een heel scala 
aan middelen ter beschikking om een bepaalde transformatie uit te voeren. Zo 
is bij een interne additie vereist dat de schrijver bepaalde informatie herhaalt, 
maar iets herhalen kan op veel verschillende manieren gebeuren. De procedure 
laat dus niet zien dat de schrijver bij de uitvoering van de adviezen ook nog 
allerlei beslissingen moet nemen. Ten derde suggereert de procedure dat het 
mogelijk is tijdens het herschrijfproces alleen naar een bepaald onderdeel te 
kijken. In de werkelijkheid kan een herschrijving, zoals gezegd, niet op een 
dergelijke geïsoleerde manier plaatsvinden, omdat het onmogelijk is de 
enkelvoudige argumentaties los van elkaar te beschouwen en te herschrijven 
zonder de rest van het betoog en het geheel van de tekst in ogenschouw te 
nemen: het echte schrijfproces omvat veel meer beslissingen dan alleen die in 
verband met verzwegen argumenten. O m te laten zien op welke wijze de 
beschreven procedure voor verzwegen argumenten in het gehele schrijfproces 
past, wordt hieronder een voorbeeldbetoog geanalyseerd en herschreven. 

De tekst Ingezonden brief aan de redactie van NRC Handelsblad (zie bijlage 3) is 
de eerste, ruwe versie van een betoog dat iemand heeft geschreven: T0 dus. De 
schrijver stelt zich op als een ideale taalgebruiker, die volgens de pragmadialecti-
sche schrijfmethode probeert tot een verbeterde tekst Th te komen. De eerste 
taak van de schrijver is een analytisch overzicht te maken van het betoog T0. 
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Daarvoor moet hij bedenken welke functies de verschillende onderdelen van T0 

hebben. 

De eerste alinea van T0 fungeert als de inleiding: dat tekstonderdeel is niet 
betogend en het bevat vooral specifieke informatie uit de context, namelijk over 
de situatie: Freriks schreef een betoog in het NRC Handelsblad, Sonnen schreef 
een reactie naar het NRC Handelsblad die niet is geplaatst (zie bijlage 4) en 
Toneel Theatraal gaat op de discussie in. De laatste zin geeft aan dat er sprake 
is van een verschil van mening, waarbij Toneel Theatraal en NRC Handelsblad 
betrokken zijn en waarin de eerste een negatief standpunt heeft ten aanzien van 
het handelen van het NRC Handelsblad. 

In de tweede alinea wordt weergegeven wat er precies in Toneel Theatraal 
stond. Het blijkt dat redacteur De Graaf een bepaalde argumentatie naar voren 
heeft gebracht: NRC Handelsblad had Sonnens reactie op Freriks en andere 
ingezonden brieven over het onderwerp wel moeten plaatsen. De tweede alinea 
heeft een argumentatieve functie, omdat deze expliciet het standpunt van de 
tegenpartij van de schrijver weergeeft. Deze alinea behoort daarom analytisch 
gesproken tot de confrontatiefase van de discussie (Van Eemeren, Grootendorst 
en Snoeck Henkemans 1995: 25). 

Dat de schrijver De Graaf als de tegenpartij beschouwt, blijkt vooral uit de 
derde en vierde alinea. Daar brengt de schrijver namelijk zijn eigen betoog naar 
voren. Hij blijkt zich op te stellen als antagonist van De Graafs standpunt en 
als protagonist van het tegengestelde standpunt. De derde en vierde alinea bevat
ten de eigen argumentatie en de conclusies van de schrijver en vormen daarmee 
de argumentatie- en afsluitingsfase van het betoog. Het analytisch overzicht van 
T0 zal dan ook vooral op basis van de derde en vierde alinea moeten worden 
opgesteld. 

De eerste vraag in verband met het opstellen van het analytisch overzicht is: 
welk hoofdstandpunt wordt er in T0 verdedigd? Het hoofdstandpunt is niet heel 
gemakkelijk te vinden, maar het meest aannemelijk is dat het staat in de eerste 
zin van de vierde alinea, waarin de schrijver aangeeft de bijdrage van redacteur 
De Graaf negatief te beoordelen: 

Hoofds tandpunt in T0 

STP De uithaal van Rob de Graaf naar NRC Handelsblad is niet op zijn 
plaats. 

Met 'uithaal' bedoelt de schrijver het verwijt van De Graaf dat N R C Handels
blad bepaalde ingezonden brieven niet heeft geplaatst, terwijl dat volgens De 
Graaf wel had gemoeten. Het standpunt wordt in de tweede zin van de vierde 
alinea gevolgd door een argument, dat lijkt bedoeld om het standpunt direct te 
ondersteunen. De functie van de derde zin in die alinea is minder duidelijk: 
maximaal argumentatief geanalyseerd, zou deze eventueel een tweede, 
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nevengeschikt argument kunnen weergeven (Van Eemeren, Grootendorst en 
Snoeck Henkemans 1995: 70). Dit leidt tot de volgende analyse van de 
argumentatie in de vierde alinea: 

Argumentatie in vierde alinea T 

STP De uithaal van Rob de Graaf naar NRC Handelsblad is niet op 
zijn plaats. 

ARG la De toegankelijkheid van de discussie is terecht te klein 
bevonden. 

ARG l b Dat is spijtig. 

Ook de derde alinea maakt deel uit van het betoog. Daar wordt gezegd dat de 
reactie van Sonnen niet goed is. Overgebracht wordt dat Sonnens reactie niet 
voor een breed publiek bestemd is en waarom dit zo is: dit spreekt met name 
uit de inhoud van de eerste en de tweede zin van de derde alinea. Daarmee 
lijken de beweringen in deze alinea als ondersteuning van argument la bedoeld: 
ze geven aan waarom de schrijver vindt dat de toegankelijkheid van de discussie 
terecht te klein is bevonden. Dit leidt tot de volgende analyse van de argumen
tatie in de derde en vierde alinea van T0: 

Argumentatiestructuur van T0 

STP De uithaal van Rob de Graaf naar NRC Handelsblad is niet 

op zijn plaats. 

ARG l a De toegankelijkheid van de discussie is terecht te klein 

bevonden. 

ARG l b Dat is spijtig. 

(ARG la . l ) Sonnens tekst spreekt geen breed publiek aan, maar meer 
een publiek van theaterfanaten. 

ARG la. 1.1 Sonnens reactie is fel, gedetailleerd en gericht tot lezers die, 
net als de schrijver, aan het theater verknocht zijn. 

Uit deze analyse kan worden afgeleid dat de argumentatie in T0 (min of meer) 
bottom-up is gepresenteerd: het eigenlijke betoog begint in de derde alinea met 
het onderste argument uit de keten en wordt dan naar boven afgewerkt. O p 
zichzelf is dit een voor lezers begrijpelijke presentatie, zoals in hoofdstuk 6 is 
behandeld. Er zijn echter wel wat algemene constateringen bij de analyse die 
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straks aandacht vragen bij de herschrijving van T0. 
De bottom-up-presenzztie is niet consequent volgehouden: het hoofdstand

punt is niet aan het eind van het betoog gepresenteerd, maar halverwege, 
namelijk aan het begin van de vierde alinea. Dit kan mede bijdragen aan de 
moeite die het bij de analyse kost om het standpunt te vinden, want dit is geen 
voor de hand liggende plaats. Daarnaast heeft de schrijver in T0 de argumenta
tieve functies en argumentatieve verbanden niet overal even helder weergegeven. 
In het betoog zijn ook helemaal geen argumentatieve indicatoren gebruikt. 
Verder moet de zin die in de argumentatiestructuur is terug te vinden in argu
ment la . l (de tweede zin van de derde alinea) worden gereconstrueerd voordat 
de argumentatieve functie goed duidelijk is.136 Ten slotte is de laatste zin, 
argument 1.1b, in eerste instantie vreemd: de inhoud ervan lijkt in tegenspraak 
met de rest van de tekst. Bevat de laatste zin wel een argument? Deze ondui
delijkheden maken de analyse in algemene zin lastig. Hoe eenvoudiger de 
analyse is, hoe begrijpelijker het betoog. Uitgaande van deze stelregel is het ge
wenst dat de onduidelijkheden in Th niet voorkomen. 

N u er een analytisch overzicht van de expliciete argumentatie voorhanden 
is, kunnen de verzwegen argumenten in T0 nader worden bekeken met behulp 
van de procedure uit de vorige paragraaf. De verwachting is dat de meeste 
verzwegen argumenten onproblematisch zullen zijn, zoals meestal het geval is. 
Als het goed is, bevat de tekst verbanden die de lezers moeiteloos kunnen 
invullen en begrijpen, maar dat is nu juist wat we in dit stadium van het 
schrijfproces zeker willen weten. We beginnen met stap 1 uit de procedure: hoe 
luiden de verzwegen argumenten? In de argumentatie uit T0 moeten drie ver
zwegen argumenten worden aangevuld. Men kan de argumenten één voor één 
bekijken, maar het kan ook goed in combinatie en dat is in dit geval efficiënter. 
De logische minima vormen het uitgangspunt: ze kunnen altijd eenvoudig 
worden geformuleerd en op basis ervan kan goed worden bekeken wat de 
pragmatische optima zijn. We vullen daarom eerst de logische minima aan: 

Argumentatiestructuur van T0 met logische minima 

STP De uithaal van Rob de Graaf naar NRC Handelsblad is niet 
op zijn plaats. 

ARG l a De toegankelijkheid van de discussie is terecht te klein 
bevonden. 

ARG l b Dat is spijtig. 

LMj Als de toegankelijkheid van de discussie terecht te klein is 
bevonden en dat spijtig is, dan is de uithaal van Rob de 
Graaf naar NRC Handelsblad niet op zijn plaats. 
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(ARG l a . l ) Sonnens tekst spreekt geen breed publiek aan, maar meer 
een publiek van theaterfanaten. 

LM2 Als Sonnens tekst geen breed publiek aanspreekt, maar 
meer een publiek van theaterfanaten, dan is de toegankelijk
heid van de discussie terecht te klein bevonden. 

ARG la . 1.1 Sonnens reactie is fel, gedetailleerd en gericht tot lezers die, 
net als de schrijver, aan het theater verknocht zijn. 

LM3 Als Sonnens reactie fel, gedetailleerd en gericht is tot lezers 
die, net als de schrijver, aan het theater verknocht zijn, dan 
spreekt Sonnens tekst geen breed publiek aan, maar meer 
een publiek van theaterfanaten. 

Vervolgens kan ieder logisch minimum op zichzelf worden bekeken: wat is het 
verzwegen argument, gaat het om een algemene of een specifieke uitspraak, is 
het zeker dat de lezers over de benodigde kennis beschikken? De beantwoor
ding van vraag 1 uit de procedure gaat hier dus over in de beantwoording van 
vraag 2. 

LM, kan (ten dele) eenvoudig worden gegeneraliseerd en het is een 
begrijpelijke uitspraak: als iemand terecht iets heeft afgewezen, dan is het niet 
gepast boos te worden, zoals De Graaf boos werd op het NRC Handelsblad. Het 
enige minder begrijpelijke aspect in LM, is de aanwezigheid van 'en dat is spij
tig' (argument lb, de laatste zin van T0). In T0 verwijst 'dat' naar het voor
afgaande, namelijk het te gering bevonden zijn van de toegankelijkheid van de 
discussie. Aangezien de schrijver zegt dat hij die afwijzing van de discussie 
'terecht' vindt (daar gaat het de schrijver juist om), is het vreemd dat hij daarna 
stelt dat het 'spijtig' is. Dit is met elkaar in tegenspraak en dat komt duidelijk 
naar voren uit LM,. Deze constatering vraagt om een ingreep in T0. Voor wat 
dit punt betreft, moet vraag 1 uit de procedure dus met 'Nee' worden 
beantwoord: het verzwegen argument kan niet goed worden geformuleerd als 
het gaat om de bewering 'Dat is spijtig'. 

LM, is voor de lezers begrijpelijk en kan worden aangevuld, maar daar komt 
wel enige kennis van de wereld bij te pas. De algemene gedachtegang van de 
schrijver, eigenlijk het verzwegen argument, is dat iets wat alleen voor een 
specifiek publiek is, niet geschikt is voor NRC Handelsblad. De lezer moet 
hierbij met zijn kennis van de wereld aanvullen dat NRC Handelsblad voor een 
breed publiek bedoeld is. De meeste lezers zullen dit wel weten en begrijpen, 
zij het misschien met enige moeite. Toch kan worden overwogen deze 
informatie in Th voor de duidelijkheid expliciet op te nemen, omdat ze een 
belangrijke rol speelt in het betoog. 

Dan LM,. Hier is de algemene gedachte dat iets wat fel, gedetailleerd is en 
gericht tot een specifiek publiek een breed publiek niet aanspreekt. Deze 
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uitspraak kan bij de lezer twee vragen oproepen. De eerste vraag is: is die reac
tie van Sonnen dan zo fel, gedetailleerd en alleen gericht tot theaterfanaten? De 
schrijver ondersteunt deze bewering, argument la.1.1, niet in T0: hij had ook 
voorbeelden kunnen geven. De schrijver heeft de tekst van Sonnen wel 
bijgevoegd (zie bijlage 4), maar laat het verder aan de lezer over om na te gaan 
waarom de tekst fel, gedetailleerd en alleen gericht tot een bepaald publiek zou 
zijn. Hoewel deze vraag over argument la.1.1 voornamelijk over de aanvaard
baarheid gaat,157 is ook de begrijpelijkheid in het geding: het is niet duidelijk 
wat de schrijver bedoelt met 'fel', 'gedetailleerd' enzovoort. 

De tweede vraag naar aanleiding van LM, gaat over de inhoud van het 
verzwegen argument. Waarom is het stuk van Sonnen nu precies niet geschikt 
voor een breed publiek? Sonnen reageert immers op een artikel van Freriks over 
hetzelfde onderwerp dat wel in NRC Handelsblad is geplaatst en hij gaat in op 
beweringen die Freriks heeft gedaan. En staan er niet vaker felle, gedetailleerde 
en tot een bepaald publiek gerichte stukken in NRC Handelsblad} Ook hier kan 
een aanvaardbaarheidsaspect aan de orde zijn, maar de begrijpelijkheid speelt 
ook een rol: als preciezer naar de argumentatie wordt gekeken, is niet duidelijk 
wat de schrijver wil beweren. 

De uitkomst van de analyse van de verzwegen argumenten is tot nu toe als 
volgt. Bij het verzwegen argument bij LM, is het probleem dat een deel van de 
inhoud ervan strijdig is met de rest van het betoog. Bij het verzwegen argument 
bij LM, is bepaalde specifieke informatie uit de ruimere context nodig om het 
te begrijpen en deze informatie had misschien beter expliciet kunnen zijn. Bij 
het verzwegen argument bij LM3 ten slotte bestaat behoefte aan een nadere 
uitleg of ondersteuning. Hiermee zijn de vragen bij stap 1 en 2 uit de procedure 
voor het herschrijven van argumentatie met een verzwegen argument afgerond. 

Vraag 3 moet ook worden doorlopen, maar dat kan zinvoller gebeuren als de 
uitkomsten van vraag 2 eerst in Th zijn verwerkt: het best kan nu eerst een 
herschrijving worden gemaakt en vervolgens kan worden nagegaan of er nog 
presentatieproblemen zijn. De adviezen zijn duidelijk: een negatief antwoord bij 
vraag 1 vraagt om een substitutie of deletie van argumentatie; een negatief 
antwoord bij vraag 2 leidt tot een additie. Nu is aan de orde op welke manier 
de schrijver deze transformaties het best kan uitvoeren om een zo begrijpelijk 
mogelijke Th te krijgen. Welke beslissingen moet hij nemen? 

Bij LM, is alleen de aanwezigheid van argument lb een probleem. De inhoud 
is in strijd met de rest van de argumentatie en er bestaat twijfel over de vraag 
of de bewering wel als een argument is bedoeld. De functie van de zin is ondui
delijk. Misschien is de zin alleen een stoplap, een min of meer betekenisloze uit
spraak om een eind aan de tekst te breien. Maar de stoplap leidt mogelijk tot 
onduidelijkheden en daarom is het verstandig argument lb te deleten en niet in 
Th op te nemen. Het lijkt niet nodig in plaats ervan een ander argument te ver
zinnen, omdat argument la het hoofdstandpunt ook ondersteunt. Hier wordt 
dus het standaardadvies (deletie) dat bij vraag 1 uit de procedure hoort, 
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toegepast. 
Bij LM, lijkt het niet onverstandig in Th expliciet de informatie op te nemen 

dat NRC Handelsblad voor een breed publiek bedoeld is. Dit geeft de 
tegenstelling met de op een beperkt publiek gerichte tekst van Sonnen beter aan 
en daarmee ook waarom Sonnens tekst niet geschikt is voor plaatsing. Er moet 
dus een externe additie worden uitgevoerd in de vorm van de toevoeging van 
een argument dat relevante (specifieke) informatie geeft over het onderwerp 
'NRC Handelsblad', bijvoorbeeld: 

NRC Handelsblad is op een breed publiek gericht. 

In de argumentatiestructuur (zie verderop) is dit argument onderdeel van een 
nevenschikking. 

Bij LM3 zijn ingrijpender aanpassingen nodig. Uit de analyse kwam naar 
voren dat zowel de ondersteuning van argument la. 1.1 als de inhoud van LM3 

tot vragen aanleiding kan geven, omdat onvoldoende duidelijk is waarom 
Sonnens stuk volgens de schrijver niet in NRC Handelsblad hoort. Argument 
la.1.1 en LM3 kunnen worden verduidelijkt door in Th nadere uitleg op te 
nemen over de tekst van Sonnen en waarom deze tekst volgens de schrijver 
voor NRC Handelsblad niet geschikt is. Deze informatie staat niet in de tekst, 
moet dus van buiten de tekst komen en vereist ook een externe additie. Het is 
een additie van specifieke informatie over het onderwerp, namelijk over de 
inhoud van Sonnens tekst. 

Wie naar de benodigde informatie zoekt, constateert op basis van de tekst 
van Sonnen dat de beweringen dat de tekst gedetailleerd is en gericht is op 
theaterfanaten wel eenvoudig kunnen worden ondersteund, maar de bewering 
dat het artikel 'fel' is niet. Het woord 'fel' wordt daarom uit aanvaardbaarheids-
overwegingen uit het argument gedelet. Aan argument l . la . l kan dan bijvoor
beeld de volgende ondersteuning worden toegevoegd: 

Sonnen geeft een diepgaande technische verhandeling over het bewerken van 
romans voor het toneel. 

De toepassing van de procedure resulteert in de volgende aangepaste argumenta
tiestructuur. Bij LM, is argument lb gedelet, bij LM, is met behulp van een 
externe additie een argument 1.1b toegevoegd, bij LM3 is 'fel' in argument l . l a . l 
gedelet en is door middel van een additie ondersteuning l . la . l .1 opgenomen: 

Verbeterde argumentatiestructuur van T 

STP De uithaal van Rob de Graaf aan NRC Handelsblad is niet 
op zijn plaats. 

ARG 1 De toegankelijkheid van de discussie is door NRC Handels-
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blad terecht te klein bevonden. 

LM ( Als de toegankelijkheid van de discussie terecht te klein is 
bevonden, dan is de uithaal van Rob de Graaf naar NRC 
Handelsblad niet op zijn plaats. 

(ARG 1.1a) Sonnens tekst spreekt geen breed publiek aan, maar meer 
een publiek van theaterfanaten. 

(ARG 1.1b) NRC Handelsblad is wel op een breed publiek gericht. 

LM2 Als Sonnens tekst geen breed publiek aanspreekt, maar 
meer een publiek van theaterfanaten, dan is de toegankelijk
heid van de discussie terecht te gering bevonden. 

ARG l . l a . l Sonnens reactie is gedetailleerd en gericht tot lezers die, net 
als de schrijver, aan het theater verknocht zijn. 

LM3 Als Sonnens reactie gedetailleerd en gericht is tot lezers die, 
net als de schrijver, aan het theater verknocht zijn, dan 
spreekt Sonnens tekst geen breed publiek aan, maar meer 
een publiek van theaterfanaten. 

ARG 1.1 a. 1.1 Sonnen geeft een diepgaande technische verhandeling over 
het bewerken van romans voor het toneel. 

LM4 Als Sonnen een diepgaande technische verhandeling geeft 
over het bewerken van romans voor het toneel, dan is 
Sonnens reactie gedetailleerd en gericht tot lezers die, net 
als de schrijver, aan het theater verknocht zijn. 

N u kan worden geprobeerd Th te schrijven. De herziene argumentatiestructuur 
vormt daarbij het uitgangspunt. De argumentatiestructuur is verbeterd om de 
verzwegen argumenten duidelijker te maken. In Th kunnen alle verzwegen 
argumenten nu impliciet worden gelaten, zolang alle andere argumenten uit de 
argumentatiestructuur maar wel expliciet worden opgenomen. Dan is namelijk 
gegarandeerd dat de lezers geen problemen zullen ondervinden met de 
hoeveelheid informatie. De uitkomsten van vraag 1 en 2 zijn hiermee op een 
passende wijze verwerkt in Th. 

Bij het schrijven van Th moet nu nog worden gelet op vraag 3: is de 
presentatie van de standpunten en de argumenten voldoende duidelijk? Naar 
aanleiding van de analyse kan ten dele al vooraf worden bedacht op welke 
punten de presentatie ten opzichte van T0 duidelijker moet; voor een ander deel 
blijkt tijdens het formuleren van Th nog welke ingrepen de begrijpelijkheid 



10 • De rol van verzwegen argumenten bij het schrijven [283] 

verder verbeteren. 
Bij de analyse van T0 is gebleken dat de identificatie van het standpunt werd 

bemoeilijkt door het feit dat het op een minder duidelijke plaats stond. In Th 

kan de argumentatiestructuur daarom beter consequent worden aangehouden: 
de bottom-up-presenta.tie uit T0 wordt overgenomen. In Th staat het standpunt 
aan het einde van de tekst. Verder werd de analyse van T0 bemoeilijkt door het 
ontbreken van argumentatieve indicatoren en het feit dat sommige argumenten 
eerst moesten worden gereconstrueerd. Dit zijn twee duidelijke presentatiepro
blemen die in het kader van vraag 3 moeten worden opgelost. In Th worden 
daarom meer argumentatieve indicatoren opgenomen en wordt gekozen voor 
directere bewoordingen van de argumenten. Ten slotte kwam bij de analyse 
naar voren dat de slotzin van T0 'En dat is spijtig' inhoudelijk vreemd is, maar 
deze zin is naar aanleiding van vraag 1 bij LM, al gedelet. Het lijkt niet nodig 
een andere slotzin te bedenken. De herschreven versie van het betoog is nu als 
volgt (de eerste en tweede alinea blijven hetzelfde; de volledige herschreven tekst 
Th staat in bijlage 5): 

Herschrijving Th van argumentatie in T0 

(...) 
Sonnen geeft in deze reactie een diepgaande technische verhandeling over 

het bewerken van romans voor het toneel. Zijn reactie is dus erg gedetail
leerd en gericht tot lezers die, net als de schrijver, aan het theater verknocht 
zijn. Sonnen spreekt daarmee geen breed publiek aan, terwijl NRC Handels
blad wel op een breed publiek gericht is. 

De toegankelijkheid van de discussie die Sonnen wil voeren, is naar mijn 
mening door de redactie van NRC Handelsblad terecht te gering bevonden. 
Het verwijt van Rob de Graaf dat NRC Handelsblad de ingezonden brieven 
hierover wel hadden moeten opnemen, is dan ook niet op zijn plaats. 

In de herschrijving zijn de toevoegingen gecursiveerd, zoals de argumentatieve 
indicatoren die de argumentatiestructuur weergeven. O m de begrijpelijkheid 
daadwerkelijk te verhogen, is natuurlijk wel nodig dat de schrijver in Th de cor
recte indicatoren opneemt, want anders ontstaan er naar aanleiding van de 
presentatie opnieuw begrijpelijkheidsproblemen. In het herschreven betoog zijn 
de volgende standpuntsindicatoren gebruikt: 'dus', 'daarmee', 'naar mijn me
ning' en 'dan ook'. 'Terwijl' is als indicator van een nevenschikking gebruikt. 

Bij het formuleren van Th zijn er ook in algemene zin correcties uitgevoerd 
en verwijzingen en bepalingen toegevoegd die de tekstsamenhang duidelijker 
maken. Zo is 'de uithaal naar NRC Handelsblad' in het standpunt (de op twee 
na laatste zin van T0) vervangen door de duidelijker formulering 'het verwijt dat 
NRC Handelsblad de ingezonden brieven wel had moeten opnemen'. De 
schrijver spreekt in T0 over de te 'kleine' toegankelijkheid van de discussie. Dit 
is geen correct Nederlands: de toegankelijkheid van iets is eerder 'gering', zoals 
in Th wordt gezegd. In de eerste zin van de derde alinea van Th is 'in deze 
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reactie' opgenomen, om het verband met de voorafgaande alinea aan te geven. 
Het woordje 'erg' is in de tweede zin ingevoegd, omdat de zin dan beter loopt. 
In de voorlaatste zin van Th zijn de bepalingen 'die Sonnen wil voeren' en 'door 
het NRC Handelsblad' opgenomen, om de zin concreter te maken. 

Ten slotte is ervoor gekozen de argumentatie, net als in T0, in twee alinea's 
weer te geven, hoewel een weergave in één alinea ook een optie is. De presen
tatie in twee alinea's, met in de laatste alinea het hoofdstandpunt en het 
hoofdargument, levert echter een betere en duidelijker afsluiting van de tekst 
op-

Uit dit voorbeeld komt duidelijk naar voren dat verzwegen argumenten in 
het proces van schrijven en herschrijven onderdeel zijn van een groter geheel. 
De begrijpelijkheid van verzwegen argumenten hangt nauw samen met de 
aanvaardbaarheid van de verzwegen argumenten, met de rest van de argumenta
tie, met de co-tekst en de context. Er zijn om die reden vrijwel altijd veel 
verschillende ingrepen nodig. De procedure voor het herschrijven van 
argumentatie met een verzwegen argument maakt het beter mogelijk om te 
achterhalen van welke problemen voor de lezers sprake kan zijn bij de 
verbanden tussen de standpunten en de argumenten en welke oplossingen in 
grote lijnen mogelijk zijn. Om een goede herschrijving te maken van T0 moet 
uiteindelijk het geheel van de tekst en context in beschouwing worden 
genomen. In bijlage 6 worden alle adviezen die naar aanleiding van het 
onderzoek kunnen worden gegeven voor het omgaan met verzwegen 
argumenten tijdens het schrijven, nog eens samengevat. 


