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12 Conclusie 

12.1 Resultaten 

Het doel van dit proefschrift was na te gaan welke adviezen aan schrijvers 
kunnen worden gegeven om te voorkomen dat er in hun betogende teksten 
begrijpelijkheidsproblemen optreden met verzwegen argumenten in hun 
argumentaties. Omdat het concept 'verzwegen argument' niet eenduidig is, 
begon het onderzoek met een vergelijkend overzicht van de theorievorming 
over verzwegen argumenten. Daarna is aan de hand van analyses van voorbeel
den aangegeven wat voor begripsproblemen lezers bij teksten waarin een 
argument verzwegen is, kunnen ondervinden en wat een schrijver daar in een 
herschrijving aan kan doen. De bevindingen zijn vertaald in een schrijfpro
cedure. Het onderzoek is afgesloten met een empirisch onderzoek waarin is 
nagegaan of bepaalde teksten voor de beoogde lezers begripsproblemen oplever
den die verband houden met het verzwegen argument en of de herschrijvingen, 
waarin was geprobeerd deze problemen op te lossen, beter werden begrepen. 

In hoofdstuk 1 heb ik duidelijk gemaakt wat ik onder een begrijpelijkheidspro-
bleem met een verzwegen argument versta: de schrijver meent dat het impliciet 
gelaten verband tussen zijn standpunt en argument afdoende begrijpelijk is, 
maar voor de beoogde lezers is dit niet het geval. Ik heb dit probleem primair 
vanuit een pragmatisch conversationeel perspectief benaderd. 

In hoofdstuk 2 ben ik ingegaan op de verschillende manieren waarop het 
verschijnsel van verzwegen onderdelen in argumentatie in de loop der tijd is 
benaderd. Hoewel de logische benadering lange tijd dominant is geweest, bleek 
dat de belangstelling voor verzwegen onderdelen in eerste instantie retorisch 
gemotiveerd was. Aristoteles hield zich in zijn enthymeemtheorie bezig met 
verzwegen delen van de argumentatie in relatie tot het publiek waarvoor de 
argumentatie was bedoeld. Zijn pogingen om zijn logische ideeën op het 
enthymeem toe te passen, hebben als gevolg gehad dat er een tijd lang twee 
opvattingen van het enthymeem naast elkaar bestonden: een retorische en een 
logische opvatting. De beschrijving van het enthymeem van de Romeinse 
retoricus Isidorus van Sevilla liet zien dat deze twee opvattingen destijds niet 
strijdig werden gevonden: het enthymeem had tegelijk retorische aspecten (het 
onderwerp, de mate van overtuigingskracht, de relatie met het beoogde publiek) 
en logische aspecten (een premisse of de conclusie ontbreekt). Pas in de 
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Middeleeuwen verdween de retorische belangstelling voor het enthymeem naar 
de achtergrond en werd de logische invalshoek dominant, ten gevolge van de 
toegenomen belangstelling voor de logica. Dit betekende dat vanaf die tijd een 
essentieel aspect van enthymemen min of meer buiten beschouwing bleef. De 
constatering dat er in een enthymeem een premisse ontbreekt, bleef overeind, 
maar voor de pragmatische oorzaken daarvan had men nauwelijks oog meer. De 
dominantie van de logische opvatting hield lange tijd stand. 

Typerend voor de ontwikkelingen in de afgelopen vijftig jaar is de herleving 
van de aandacht voor de retorische, communicatieve en interactionele aspecten 
van het verzwegen argument. Deze belangstelling werd gemotiveerd door het 
tekortschieten van de logische standaardbenadering: vanuit logisch perspectief 
is het nodig dat de ontbrekende premisse wordt toegevoegd, maar het bleek 
onmogelijk alleen op logische gronden een passende kandidaat te kiezen. 

In hoofdstuk 3 heb ik beschreven op welke wijze Toulmin in zijn model het 
verzwegen argument, door hem de warrant genoemd, een nieuwe invulling 
heeft proberen te geven. Het grote belang van het model van Toulmin voor 
verzwegen argumenten is dat na de langdurige dominantie van de logische 
opvatting voor het eerst een uitgewerkte poging werd ondernomen vanuit een 
communicatief perspectief een model van argumentatie op te stellen. Hoewel 
door Toulmin niet als analysemodel bedoeld, is het model vanwege de meer 
pragmatische invalshoek voor de analyse van verzwegen onderdelen van 
alledaagse argumentatie beter geschikt dan de logische benadering. Het is dan 
ook begrijpelijk dat een groep Utrechtse onderzoekers het Toulmin-model in 
de jaren zeventig als uitgangspunt heeft genomen en verder heeft uitgewerkt, 
onder meer door een oplossing te zoeken voor de conceptuele problemen die 
het concept 'warrant' oplevert. Dat de geformuleerde oplossingen niet afdoende 
zijn, is een gevolg van het feit dat in het Toulmin-model, ondanks de goede 
intenties, het logische niveau en het pragmatische niveau van analyse niet goed 
van elkaar onderscheiden zijn. 

De informele logica, besproken in hoofdstuk 4, vormt een andere reactie op 
het tekortschieten van de logische standaardbenadering. Diverse informele logici 
hebben zich vanaf de jaren zeventig met verzwegen argumenten, door hen 
meestal 'verzwegen premissen' genoemd, beziggehouden. Aanvankelijk werden 
vooral nieuwe visies op verzwegen argumenten geformuleerd, bijvoorbeeld door 
Thomas en Scriven. De conceptuele onduidelijkheden en de verschillen tussen 
deze nieuwe visies gaven aanleiding tot discussie over de vraag op basis van 
welke criteria het verzwegen argument moet worden geselecteerd. Welke 
uitspraken zijn mogelijk kandidaten? Wat is het verschil tussen het verzwegen 
argument en andere typen verzwegen uitspraken? Wat moet het doel zijn bij de 
analyse van verzwegen argumenten? Uit het overzicht van de stand van zaken 
dat Govier (1987) heeft gegeven, bleek dat de meeste van deze vragen nog niet 
beantwoord waren. Een extra complicatie is dat veel informele logici tegenstan
der zijn van een deductivistische benadering van verzwegen argumenten. In hun 
opvatting moet worden uitgegaan van een pluralistische opvatting, waarin 
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verschillende typen geldigheid worden onderscheiden, niet alleen deductieve 
geldigheid. Een uitgewerkte pluralistische argumentatietheorie is er nog niet en 
dus is er ook geen duidelijk alternatief voor het deductivisme. In de informele 
logica zijn er wel duidelijke tendensen in de richting van een meer pragmatische 
visie op verzwegen argumenten, bijvoorbeeld in het kader van een toenemende 
belangstelling voor argumentatieschema's. 

De pragmadialectische benadering, die aan de orde kwam in hoofdstuk 5, is 
de enige opvatting van verzwegen argumenten waarin een duidelijk onderscheid 
wordt gemaakt tussen het logische en het pragmatische niveau van analyse en 
waarin aan beide niveaus ook een duidelijke invulling is gegeven. Het accent ligt 
daarbij op het pragmatische niveau en dat is in mijn optiek voor verzwegen 
argumenten ook erg zinvol. Van Eemeren en Grootendorst hebben het concept 
'verzwegen argument' gekoppeld aan communicatieve principes; aanvankelijk 
aan de stelregels van Grice, daarna aan de door hen geformuleerde 'communica
tieve spelregels'. Met behulp van die spelregels kan niet alleen worden verklaard 
waarom taalgebruikers onderdelen van hun argumentatie impliciet laten, maar 
kan ook worden bepaald aan welke eisen een aan te vullen verzwegen argument 
moet voldoen. Die eisen hebben voor een deel betrekking op het logische 
niveau (het verzwegen argument moet de onderliggende redenering logisch 
geldig maken) en voor een ander deel op het pragmatische niveau (het 
verzwegen argument moet tot de gebondenheden van de spreker/schrijver 
behoren en in overeenstemming zijn met de communicatieve spelregels). Van 
Eemeren en Grootendorst hebben deze inzichten uitgewerkt in een procedure 
voor het aanvullen van verzwegen argumenten. 

Vanwege de expliciete communicatieve invalshoek biedt de pragmadialecti
sche benadering het meeste houvast bij het zoeken naar oplossingen voor 
praktische problemen bij het schrijven van betogen. Bovendien hebben Van 
Eemeren en Grootendorst ook een schrijfprocedure op pragmadialectische leest 
ontwikkeld, die gebaseerd is op het idee dat er voor het analyseren en 
herschrijven van een betoog bepaalde (analyse- of presentatie)transformaties 
nodig zijn. Daarom werd de pragmadialectische benadering als uitgangspunt 
genomen bij de analyses en herschrijvingen van niet-begrijpelijke verzwegen 
argumenten die in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 zijn uitgevoerd. 

Uit de analyses bleek dat begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen 
argumenten grofweg twee oorzaken kunnen hebben. De eerste oorzaak kan zijn 
dat de schrijver de expliciete argumentatie (het standpunt, het argument of het 
verband tussen beide) in de tekst op een problematische manier heeft 
gepresenteerd. In de voorbeelden die in hoofdstuk 6 zijn besproken, was een 
argumentatieve indicator soms ten onrechte of verkeerd gebruikt, soms ging het 
om een verkeerde of onduidelijke verwijzing, soms was de argumentatiestruc
tuur verkeerd of onduidelijk in de tekst weergegeven of bleken vage of ambigue 
bewoordingen van de proposities die het argument en het standpunt vormen tot 
begrijpelijkheidsproblemen met het verzwegen argument te leiden. Deze 
begripsproblemen maakten dat er bij het herschrijven een substitutietransforma-
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tie moest worden uitgevoerd: de problematische presentatie moest door een 
onproblematische worden vervangen. 

De tweede oorzaak van begrijpelijkheidsproblemen is dat lezers bepaalde 
noodzakelijke contextuele informatie ontberen. Het verzwegen argument is 
sterk contextafhankelijk: om het verzwegen argument te kunnen aanvullen, is 
altijd informatie uit de context nodig. Soms verzuimen schrijvers de nodige 
informatie te verstrekken, terwijl de lezers die zelf niet hebben en niet kunnen 
aanvullen. De informatie kan worden onderverdeeld in algemene informatie 
(kennis van de wereld en dergelijke) en specifieke informatie (over het onder
werp, de situatie of de institutie die in de argumentatie aan de orde is). O m in 
de herschrijving een tekort aan informatie op te kunnen lossen, bleken er 
specifieke additietransformaties te moeten worden uitgevoerd. In hoofdstuk 7 
zijn voorbeelden besproken waarin het begrijpelijkheidsprobleem kon worden 
verholpen door informatie uit de rest van de tekst (de co-tekst) in de buurt van 
de argumentatie die het minder begrijpelijke verzwegen argument bevat te 
herhalen: deze transformatie heb ik 'interne additie' genoemd. In hoofdstuk 8 
kwamen voorbeelden aan bod waarin informatie van buiten de tekst (uit de 
ruimere context) in de tekst moest worden opgenomen, een transformatie die 
ik 'externe additie' heb genoemd. 

Uit het voorbeeldmateriaal bleek dat schrijvers een begrijpelijkheidsprobleem 
met het verzwegen argument ook retorisch kunnen uitbuiten. Voorbeelden 
hiervan zijn besproken in hoofdstuk 9. Het ging vooral om argumentaties in de 
lijn van de voorbeelden in hoofdstuk 8, waarbij de lezer informatie uit de 
ruimere context nodig heeft om het verzwegen argument te begrijpen. Het 
verschil met de voorbeelden in hoofdstuk 8 was dat de schrijver het begrijpelijk
heidsprobleem bewust heeft gecreëerd om een retorisch effect te bereiken. 

O p basis van de resultaten van de voorbeeldanalyses en de herschrijvingen 
is in hoofdstuk 10 een procedure geschetst waarmee schrijvers kunnen nagaan 
of hun verzwegen argumenten voor de lezers begrijpelijkheidsproblemen 
opleveren. Aansluitend bij de pragmadialectische schrijfmethode, was het 
uitgangspunt dat de schrijver eerst een ruwe eerste versie heeft geschreven van 
het betoog en dan een analytisch overzicht maakt van zijn argumentatie. 
Daarbij moet hij onder andere de verzwegen argumenten expliciet maken (stap 
1 van de procedure voor het herschrijven van verzwegen argumenten). Kan de 
schrijver zijn eigen verzwegen argumenten zonder problemen aanvullen, dan 
moet hij nagaan of dit ook voor de lezers zal gelden door te bekijken welke 
informatie het verzwegen argument bevat en of de lezers deze informatie 
kennen en kunnen aanvullen (stap 2 van de procedure). Is ook dit het geval, dan 
moet hij nagaan of de presentatie van de expliciete argumentatie begripsproble
men kan opleveren (stap 3). In hoofdstuk 10 werd aan de hand van een 
voorbeeldtekst aangegeven hoe de procedure past in het herschrijfproces. 

Het empirisch onderzoek, waarvan in hoofdstuk 11 verslag is gedaan, was 
bescheiden van doelstelling en omvang. De resultaten moeten met enige 
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Ze laten zien dat de analyses en 
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herschrijvingen voor het grootste deel succesvol zijn geweest: de meeste 
herschrijvingen werden door de proefpersonen beter begrepen dan de 
oorspronkelijke teksten. Dit bevestigt dat de aanpak die in de hoofdstukken 6, 
7, 8 en 9 is gevolgd effectief is: door de argumentatie met het verzwegen 
argument te analyseren en te herschrijven zoals in die hoofdstukken is gebeurd, 
worden de begrijpelijkheidsproblemen met het verzwegen argument verholpen. 
Hieruit blijkt dat het zinvol is de pragmadialectische inzichten te vertalen in 
praktische aanwijzingen voor schrijvers. 

Het empirisch onderzoek leverde een belangrijke aanvulling op bij de 
bevindingen uit de hoofdstukken 6, 7, 8, 9 en 10. Het bleek dat een klein deel 
van de herschrijvingen door de proefpersonen niet beter of zelfs slechter 
begrepen werd dan de oorspronkelijke teksten. Dit is een interessant gegeven, 
dat om nader onderzoek vraagt. Uit de uitgevoerde vooronderzoeken kan de 
hypothese worden afgeleid dat er een verband is tussen de mate van voorkennis 
van de lezers en de mate waarin zij problemen hebben met de oorspronkelijke 
tekst. Het vooronderzoek onder studenten Neerlandistiek liet zien dat zij de 
teksten in de oorspronkelijke versies niet goed begrepen en de herschreven 
versies veel beter. Het vooronderzoek onder economen bevestigde de 
uitkomsten van het hoofdonderzoek min of meer: de economen begrepen de 
bewuste teksten in oorspronkelijke vorm al redelijk goed en waren minder te 
spreken over de herschreven versies. Dit betekent dat als de benodigde 
voorkennis groot en het begrijpelijkheidsprobleem bij de beoogde lezers klein 
of afwezig is, een herschrijving niet effectief en in sommige gevallen zelfs 
contra-productief is: door de verzwegen elementen te expliciteren, wordt 
blijkbaar slecht aangesloten bij de lezer en die kan dit als problematisch ervaren. 
Als de benodigde voorkennis niet al te groot is en er voor de beoogde lezers 
duidelijk een begrijpelijkheidsprobleem bestaat, dan is een herschrijving in het 
algemeen effectief. De belangrijkste les die hieruit moet worden getrokken, is 
dat men terughoudend moet zijn met herschrijven: als de analysator een 
begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument denkt te hebben 
geconstateerd, moet hij eerst zorgvuldig nagaan of de beoogde lezers dit 
probleem ook zullen ondervinden. 

12.2 Aanknopingspunten voor verder onderzoek 

Het onderzoek levert verschillende inzichten en aanknopingspunten op voor 
verder onderzoek. Het overzicht van de theorievorming over verzwegen 
argumenten maakt duidelijk dat er in de vakliteratuur verschillende definities 
van 'enthymeem' en 'verzwegen premisse/argument' naast elkaar bestaan. De 
definitie die in een concreet geval wordt gehanteerd, zou moeten zijn gebaseerd 
op het doel dat met een argumentatieve analyse wordt nagestreefd. O m die 
reden is het te verdedigen en ook niet problematisch dat er naast elkaar 
bijvoorbeeld retorische en argumentatietheoretische opvattingen van het 
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verzwegen argument bestaan, als men zich tenminste maar van het verschil 
daartussen bewust is. Zoals uit het onderzoek naar voren komt, leidt in de 
informele logica, die er in principe op gericht is alledaagse argumentatie te 
analyseren en te beoordelen, het hanteren van verschillende definities echter wel 
degelijk tot problemen. Onderzoekers die met de analyse van argumentatie 
hetzelfde beogen, zijn erbij gebaat van één invulling van het verzwegen 
argument uit te gaan. 

Een aanknopingspunt van verder onderzoek zijn de andere verzwegen 
onderdelen die naast het verzwegen argument een rol kunnen spelen bij de 
analyse. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het onduidelijk is hoe en in 
welke gevallen presupposities bij de analyse moeten worden betrokken. Ook 
blijkt dat delen van nevengeschikte en ondergeschikte argumentatie verzwegen 
kunnen zijn, terwijl dit in de theorie geen aandacht heeft. Omdat alle 
verzwegen onderdelen van argumentatie een rol kunnen spelen bij de 
aanvaardbaarheid en dus bij de beoordeling, is het nodig ook andere verzwegen 
onderdelen dan het verzwegen argument een duidelijke en uitgewerkte plaats 
in een argumentatietheorie te geven. 

Uit de analyses van de voorbeelden blijkt dat verzwegen argumenten voor lezers 
allerlei begripsproblemen kunnen opleveren. Deze begripsproblemen hebben 
ook gevolgen voor de begrijpelijkheid (en de aanvaardbaarheid) van het betoog 
als geheel. Maar deze problemen zijn in de theorie over het schrijven van 
betogende teksten nog niet als zodanig onderkend. In schrijfonderwijs zou meer 
aandacht moeten worden besteed aan de manier waarop schrijvers argumentatie 
met een verzwegen argument presenteren en aan de fouten die zij daarbij 
kunnen maken. De analyses van de voorbeelden laten zien welke problemen 
zich kunnen voordoen, welke oorzaken eraan ten grondslag liggen en welke 
herschrijfmogelijkheden er zijn. De gepresenteerde procedure geeft schrijvers de 
mogelijkheid de begrijpelijkheid van hun verzwegen argumenten tijdens het 
schrijfproces systematisch na te gaan en eventueel te verbeteren. Het verdient 
aanbeveling deze bevindingen in praktische adviezen voor het schrijven van 
betogen te verwerken. 

Uit de geanalyseerde voorbeelden komt duidelijk naar voren dat de 'context' 
bij verzwegen argumenten een essentiële rol speelt. Schrijvers moeten op de 
juiste manier keuzes maken met betrekking tot de contextuele informatie die 
zij wel en niet expliciet vermelden. Dit vereist dat zij weten welke rol 
contextuele informatie bij de begrijpelijkheid speelt en hoe zij de informatie op 
de beoogde lezers kunnen afstemmen. Meer nog dan bij de andere aspecten van 
betogende teksten, moet een schrijver zich bij verzwegen argumenten 
verplaatsen in het perspectief van de lezer. Nader onderzoek moet uitwijzen wat 
precies moet worden verstaan onder 'context' en hoe schrijvers (en analysators) 
kunnen inschatten wat hun lezers wel en niet weten. 

Schrijvers kunnen begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen argumenten 
retorisch exploiteren, zoals blijkt uit de voorbeeldanalyses. Het zou interessant 
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zijn preciezer na te gaan op welke manier schrijvers dit doen. Hoe speelt 
contextuele informatie in deze gevallen een rol en welke afwegingen en keuzes 
maken schrijvers om het begrijpelijkheidsprobleem een retorisch effect te doen 
hebben? De retorische voorbeelden roepen de vraag op of schrijvers andere 
begrijpelijkheidsproblemen op een vergelijkbare manier retorisch kunnen 
exploiteren. Is het mogelijk aan te geven wat bepaalt of er sprake is van een 
'gewoon' - onbedoeld - begrijpelijkheidsprobleem of een retorisch geëxploiteerd 
- bewust gecreëerd - begrijpelijkheidsprobleem? Door dit te onderzoeken, 
kunnen schrijfadviezen worden ontwikkeld die niet alleen gericht zijn op de 
dialectische, maar ook op de retorische aspecten van betogende teksten. 

Het uitgevoerde empirisch onderzoek zou moeten worden gerepliceerd over een 
grotere steekproef om na te gaan of de gevonden uitkomsten ook dan 
standhouden. O o k verdient het aanbeveling om het empirisch onderzoek in een 
andere opzet te herhalen, zodat duidelijker wordt welke cognitieve processen 
zich bij de proefpersonen afspelen. N u is gebleken dat de proefpersonen de 
herschrijvingen in het algemeen positiever beoordelen dan de oorspronkelijke 
teksten en omdat in de herschrijvingen alleen ingrepen zijn uitgevoerd met 
betrekking tot het verzwegen argument, kan worden aangenomen dat de 
positievere oordelen van de proefpersonen het gevolg zijn van deze ingrepen, 
maar het onderzoek kan niet aantonen of de proefpersonen de verzwegen 
argumenten in de herschrijvingen werkelijk beter begrepen hebben. Ook kan 
niet precies worden aangegeven waarop de proefpersonen hun positievere 
oordelen cognitief gezien baseren, omdat het aan hen is overgelaten een 
invulling te geven aan de bevraagde tekstaspecten 'de leesbaarheid', 'de 
aantrekkelijkheid', 'de duidelijkheid' enzovoort. Dit was gezien de doelstelling 
van het uitgevoerde empirisch onderzoek noodzakelijk, maar het zou zinvol 
zijn vervolgens een empirisch onderzoek uit te voeren om na te gaan wat 
precies tot het positievere oordeel heeft geleid. 

Het uitgevoerde empirisch onderzoek roept ook de vraag op hoe de 
begrijpelijkheid van de verzwegen argumenten voor gewone taalgebruikers 
verband houdt met andere tekstaspecten, zoals de aantrekkelijkheid van de tekst 
en de aanvaardbaarheid van de argumenten. Uit het empirisch onderzoek blijkt 
dat de relatie tussen deze drie aspecten complex en niet eenduidig en waarschijn
lijk lastig nader te definiëren is. Het is belangrijk dat dit wel gebeurt, omdat een 
goede tekst in principe aan alle drie de eisen moet voldoen. In schrijfadviezen 
moet niet alleen naar de begrijpelijkheid worden gekeken, maar ook naar de 
manier waarop begrijpelijkheid interfereert met andere eisen waaraan de tekst 
moet voldoen. Hoe kan een schrijver bijvoorbeeld nagaan of zijn begrijpelijk 
gepresenteerde verzwegen argumenten voor de beoogde lezers ook aanvaardbaar 
zijn? Ook is nog weinig bekend over de aantrekkelijkheid van teksten met 
verzwegen argumenten. Wanneer gaat de begrijpelijkheid ten koste van de aan
trekkelijkheid, hoe ernstig is dit en wat kan een schrijver eraan doen? Het is 
van belang dat deze vragen worden beantwoord, omdat het zinloos is praktische 
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(schrijfadviezen te geven die erop gericht zijn de begrijpelijkheid te vergroten 
als deze adviezen haaks staan op andere eisen waaraan een tekst moet voldoen. 

Het empirisch onderzoek levert als meest interessante uitkomst op dat de 
proefpersonen een klein aantal teksten niet verbeterd of zelfs verslechterd 
vinden in vergelijking met het origineel. Uit het onderzoek blijkt dat deze 
uitkomsten mogelijk samenhangen met het feit dat de proefpersonen al weinig 
begripsproblemen ondervonden bij de oorspronkelijke versies van deze teksten. 
Het onderzoek geeft daarmee de indruk dat het herschrijven van argumentaties 
die de doelgroep begrijpelijk vindt, ertoe kan leiden dat de herschreven versie 
slechter wordt gevonden dan de oorspronkelijke versie. Dit zou een belangrijk 
nieuw gegeven zijn. Een analysator moet dus niet in alle gevallen waarin hij een 
begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument meent te constateren tot 
een herschrijving besluiten. O p grond van het onderzoek lijken teksten in drie 
typen uiteen te vallen, met gevolgen voor de gewenstheid van een herschrijving. 
Als de beoogde doelgroep begrijpelijkheidsproblemen met een tekst ondervindt, 
is een herschrijving aan te raden en ook effectief. Als de beoogde doelgroep niet 
al te veel begripsproblemen met een tekst heeft, is het twijfelachtig of een 
herschrijving op dit punt nodig is en effect zal hebben. Als de doelgroep 
nauwelijks of geen begripsproblemen ondervindt, kan een herschrijving zelfs tot 
een negatief effect leiden. In dat geval is een herschrijving af te raden. 

Wil een schrijver effectief kunnen herschrijven, dan moet hem zoveel 
mogelijk duidelijk zijn in welke gevallen een herschrijving voor zijn lezers wel 
of niet een positief effect zal hebben. "Wanneer is een tekst voor de beoogde 
lezers overexpliciet en welk effect heeft dat? De tentatieve verklaring die ik aan 
de hand van Griceaanse stelregels en de pragmadialectische communicatieve 
spelregels heb gegeven, is dat overexplicietheid ook tot begripsproblemen kan 
leiden omdat de lezer een andere bedoeling achter de tekst vermoedt. Of dit 
werkelijk zo is, moet vervolgonderzoek uitwijzen. 

In de hoofdstukken waarin de voorbeelden zijn geanalyseerd, is aangegeven 
dat de analysator altijd eerst moet nagaan hoe groot de kans is dat de beoogde 
lezers een begrijpelijkheidsprobleem hebben, voor hij tot een herschrijving 
besluit. In de procedure voor het herschrijven van minder begrijpelijke 
verzwegen argumenten, die is besproken in hoofdstuk 10, is om die reden als 
stap 2 opgenomen dat de analysator moet nagaan of de beoogde lezers - anders 
dan de analysator - misschien wel over de informatie beschikken die nodig is 
om het verzwegen argument te begrijpen. Het empirisch onderzoek laat 
duidelijk zien hoe belangrijk het is de mate van de te verwachten begrijpelijk
heidsproblemen en de voorkennis van de lezers goed te bepalen voordat een 
tekst wordt herschreven. Verder onderzoek zou moeten specificeren hoe een 
analysator dit het best kan doen. Op basis van de uitkomsten hiervan kunnen 
de hier geformuleerde schrijfadviezen worden gepreciseerd. 

Dit onderzoek was gericht op het oplossen van begrijpelijkheidsproblemen 
met verzwegen argumenten in geschreven teksten: het is duidelijker geworden 
welke pragmadialectische analyse- en presentatietransformaties daarbij aan de 
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orde zijn en hoe zij tijdens het herschrijven moeten worden uitgevoerd. Het 
concept van de transformaties vormt mijns inziens een goede manier om het 
(her)schrijfproces zowel in descriptief als in normatief opzicht systematisch te 
beschrijven. De besproken transformaties met betrekking tot verzwegen 
argumenten vormen echter maar een klein deel van alle transformaties die 
schrijvers moeten uitvoeren om een betoog te produceren dat aan de eisen 
voldoet. Naar de andere transformaties is nog weinig theoretisch en praktisch 
onderzoek gedaan. Toch is de pragmadialectische schrijfprocedure pas compleet 
en in de praktijk bruikbaar als ook alle andere noodzakelijke transformaties 
systematisch onderzocht en gepreciseerd zijn. 




