
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het verband ontgaat me. Begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen
argumenten

van Hoek - Gerritsen, S.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Hoek - Gerritsen, S. (1999). Het verband ontgaat me. Begrijpelijkheidsproblemen met
verzwegen argumenten. [, Universiteit van Amsterdam]. Uitgeverij Nieuwezijds.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/het-verband-ontgaat-me-begrijpelijkheidsproblemen-met-verzwegen-argumenten(72afd263-0d6f-4bea-b93f-02568f946f57).html


Noten 

1. Er is een verschil tussen 'redenering' en 'syllogisme': sommige auteurs gebruiken in 
verband met enthymemen de ene en anderen de andere term. De reden hiervan is dat aan 
het begrip 'enthymeem' meerdere interpretaties worden gegeven. 
2. Deze definitie is algemeen gangbaar, zie onder andere Schellens en Verhoeven (1979: 5), 
Walton (1983: 395), Hitchcock (1987: 289) en Plantin (1990: 177). 
3. Crossley en Wilson spreken van 'arguments' en niet van 'syllogisms'. De reden hiervan is 
dat zij argumentatietheoretisch zijn georiënteerd en niet logisch. Zie ook paragraaf 2.2. 
4. Aristoteles verdeelde redeneringen, die hij alle 'syllogismen' noemde, onder in drie 
typen: apodictische (ook wel: demonstratieve) syllogismen, dialectische syllogismen en 
retorische syllogismen. De apodictische syllogismen heeft hij uitgewerkt in zijn analytica, 
zijn logische theorie, te vinden in de Analytica Priora en de Analytica Posteriori. Bij dit 
type syllogismen is het kennisdoel zekerheid: de premissen in een apodictische redenering 
moeten onomstotelijk waar zijn en de redenering moet logisch geldig zijn. 

De dialectische syllogismen behandelt Aristoteles in zijn dialectica, ofwel de leer van 
het debat, in de Topica en De Sopbisticis Elenchis. Bij dialectische syllogismen is het 
kennisdoel waarschijnlijkheid of algemene aanvaardbaarheid. De premissen van dialectische 
syllogismen bevatten feiten of algemeen aanvaarde uitgangspunten. 

De retorische redeneringen ten slotte werkt Aristoteles uit in de Rhetorica, waarin 
hij de leer van het goed en overtuigend spreken behandelt. Bij retorische syllogismen gaat 
het om aanvaardbaarheid voor het bedoelde publiek: de premissen en de stap van premis
sen naar conclusie moeten in ieder geval voor het bedoelde publiek aanvaardbaar zijn. De 
premissen hoeven niet onomstotelijk waar of feitelijk te zijn (Van Eemeren, Grootendorst 
en Snoeck Henkemans 1996: 29-45). 
5. Er is onduidelijkheid over de vraag of alle retorische redeneringen enthymemen zijn of 
dat enthymemen alleen een subklasse zijn van de retorische redeneringen. Sommige auteurs 
(Coenen 1992, Ryan 1984, Van Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans 1996: 45) 
verdedigen dit laatste: zij stellen dat Aristoteles met enthymemen refereerde aan de 
zogenaamde deductieve retorische redeneringen. De andere soort, de inductieve retorische 
redeneringen, zijn geen enthymemen, maar zogenaamde paradeigmata (voorbeelden). 
Anderen zijn van opvatting dat paradeigmata een subklasse zijn van de enthymemen 
(Sprute en Wörner 1982: 80-88, Braet 1992). Op deze discussie wordt hier verder niet 

ingegaan. 
6. Belangrijke bijdragen aan deze discussie zijn onder meer afkomstig van Cope (1867), 
Solmsen (1929), Bitzer (1959), Sprute (1982) en Burnyeat (1982, 1994, 1996). Ook De Pater 
en Vergauwen (1992) en Braet (1992, 1997) houden zich met de kwestie bezig. 
7. Burnyeat geeft de schuld hier aan de Stoa, maar het is niet te bewijzen dat daar de bron 
van de eventuele, vermeende misverstanden ligt. 
8. Anaximenes van Lampsacus (2e helft vierde eeuw vC), Grieks retor en historicus, zou 
leraar zijn geweest van Alexander de Grote. Dit sluit aan bij de titel van de Rhetorica ad 
Alexandrum, die namelijk betekent 'Retorica voor Alexander'. 
9. De auteur van de Rhetorica ad Alexandrum noemt het gebruik van enthymemen een 
retorisch middel dat zeer effectief kan zijn, maar beschouwt enthymemen niet als sterke 
bewijsmiddelen, omdat ze volgens hem van dezelfde orde zijn als bijvoorbeeld verklaringen 
die onder foltering zijn afgegeven en getuigenverklaringen (1428a 17-25; 1430a 23-26). 
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10. Zie onder meer Barnes (1981), Sprute (1982), Raymond (1984), Ryan (1984), Burnyeat 
(1994, 1996) en Braet (1997). 
11. Burnyeat heeft ook een theorie over de betekenis van tis in syllogismos tis. In zijn visie 
kan het zowel betekenen 'a kind of syllogism' (een soort syllogisme, S.G.) als 'a syllogism 
of a kind' (een syllogisme van een bepaalde soort, S.G.). Dat laatste is volgens hem de 
bedoelde betekenis (Burnyeat 1996: 94-96). In combinatie met de interpretatie die Burnyeat 
aan syllogismos geeft, betekent syllogismos tis bij Aristoteles in Burnyeats visie dus 'een 
geldige redenering van een bepaalde soort' en niet 'een soort categorisch syllogisme'. 

12. Voorbeeld 1 is ontleend aan Medea van Euripides, voorbeeld 2 aan Hecuba van 
Euripides, voorbeeld 3 komt uit een rede van Lysisa en voorbeeld 4 is een toespeling op 
een rede van Isocrates (Braet 1997: 100). 
13. Hierbij is volgens Aristoteles verzwegen gebleven: Wie de Olympische Spelen wint, 
krijgt een krans. 
14. Dit voorbeeld wordt door Aristoteles gepresenteerd als een enthymeem gebaseerd op 
een teken. 
15. Braet spreekt van 'argumenten' en niet van 'premissen', wat te maken heeft met het 
feit dat hij niet op logica maar op argumentatietheorie is georiënteerd. Verg. noot 3. 
16. Plebe (1992: 352) vermeldt dat Quintilianus (in tegenstelling tot Seneca) zelf van 
mening was dat sententiae verschillen van gnome, omdat sententiae oppervlakkiger zijn dan 
gnome. De sententiae vormen volgens Quintilianus een algemeen kader waarbinnen de 
argumentatie in zijn geheel moet worden gezien. Omdat ook Aristoteles' gnome algemene 
uitspraken zijn die al dan niet nader worden ondersteund (net als de sententiae), is het 
eventuele verschil tussen sententiae en gnome niet bij voorbaat duidelijk. Verg. Aristoteles' 
voorbeeld van een gnome 'Niemand is vrij' met Quintilianus' sententia 'Buren zijn 
onmisbaar'. Een inhoudelijk verschil is moeilijk te zien, maar wellicht doelt Quintilianus 
op een functioneel onderscheid: de sententiae zijn misschien te vergelijken met de uitgangs
punten die vooraf gelden bij een discussie, terwijl de gnome standpunten zijn die tijdens de 
discussie worden ingenomen. 

17. Volgens Isidorus van Sevilla kan het onuitgesproken deel een premisse of de conclusie 
zijn. 
18. De consequentie hiervan is vanzelfsprekend dat bepaalde dingen wel en andere niet 
expliciet in rede worden genoemd. Dat elementen op deze manier verzwegen blijven, is 
echter niet het centrale aandachtspunt in deze retorische benaderingen (en daarmee ook 
niet de vraag hoe de verzwegen onderdelen expliciet moeten worden gemaakt). 
19. De door Toulmin gebruikte term 'argument' vertaal ik als 'redenering'. 
20. Toulmin heeft later wel meegewerkt aan een praktisch leerboek dat is gebaseerd op zijn 
model: An Introduction to Reasoning (1979) van Toulmin, Rieke en Janik. 
21. Zie bijvoorbeeld Cooley (1959), Castaneda (1960) en Abelson (1961). Van Benthem 
(1995) meent dat met drie van Toulmins belangrijkste stellingen in de moderne logica wel 
wordt ingestemd. Ten eerste gaat het om Toulmins stelling dat redeneren niet uniform is 
en dat het beoordelingscriterium kan afhangen van het onderwerp. Ten tweede betreft het 
Toulmins stelling dat redeneren een complexere structuur heeft dan het standaardschema 
van premissen en conclusie doet geloven. Ten derde: cruciaal in redeneren is niet de vorm, 
maar zijn eerder de dynamische aspecten van het afleiden van conclusies uit bepaalde 
premissen. Het zijn onder meer deze inzichten die hebben geleid tot de ontwikkeling van 
nieuwe logica's, waarvan de niet-monotone logica's, zoals die van default reasoning, de 
belangrijkste zijn. Deze logica's zijn echter nog niet zo ver ontwikkeld dat zij (kunnen) 
worden toegepast binnen de argumentatietheorie. 

22. Het model wordt door retorici gewaardeerd omdat het minder strak zou zijn dan het 
traditionele, formeel-logische model van het syllogisme en meer zou aansluiten bij de 
werkelijkheid. Ehninger en Brockriede, die het model hanteren, noemen de volgende vier 
voordelen van het Toulmin-model voor het debatteren (1963: 98-99): 
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a. Het Toulmin-model gaat uit van de dynamische relatie tussen bewijs en de conclusie 
die uit dat bewijs volgt, terwijl deze relatie in het syllogisme relatief statisch is. 

b. Het Toulmin-model voorziet in de mogelijkheid van een nadere ondersteuning van de 
warrant, terwijl het syllogisme deze mogelijkheid in principe niet biedt. 

c. In het Toulmin-model ligt de nadruk bij de feitelijke beoordeling van het bewijs en het 
model is gericht op, wat wordt genoemd, materiële geldigheid (in tegenstelling tot 
formeel-logische geldigheid, S.G). 

d. Het Toulmin-model biedt expliciet de mogelijkheid claims te kwalificeren en te 
beperken. 

23. Bijvoorbeeld Ehninger en Brockriede (1963), Trent (1968), Crable (1976), Freeley 
(1976), Keene (1979), Toulmin, Rieke en Janik (1979), Goodnight (1982; 1993), Stratman 
(1982), Wenzel (1982), Stygall (1987) en Willard (1989). Voor andere praktisch gerichte 
publicaties over Toulmin en het Toulmin-model zie Foss, Foss en Trapp (1991: 359-364). 
24. Zie onder andere Willard (1976), Hample (1977), Schmidt (1977), Kneupper (1978) en 
Van Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans (1996). Van Eemeren en Grootendorst 
verwoordden hun commentaar op het Toulmin-model ook al eerder (Van Eemeren en 
Grootendorst 1978). 
25. Johnson (1981b: 22) wijst er in zijn bespreking van Toulmin, Rieke en Janik (1979) op 
dat in dit leerboek en de bijbehorende docentenhandleiding verschillende omschrijvingen 
van warrant worden gegeven, wat maakt dat het concept onduidelijk blijft. Warrants 
worden omschreven als algemene uitspraken (general statements), regels (rules), afleidings-
garanties (licenses) en aannames (assumptions). 
26. Zie Van Eemeren en Grootendorst (1992a: 69). 
27. Zie ook Schmidt (1977: 184-186). 
28. Het is in dit verband dan ook vreemd dat Toulmin zegt dat warrants veldonafhankelijk 
zijn en backings veldafhankelijk. Deze stelling heeft wellicht te maken met Toulmins idee 
dat warrants algemene uitspraken zijn, terwijl backings specifieke gegevens bevatten. Maar 
ten eerste is niet duidelijk waarom algemene uitspraken altijd veldonafhankelijk zouden 
zijn. Ten tweede is aannemelijk dat warrants en backings inhoudelijk sterk met elkaar 
verband houden, iets wat Goodnight (1993), die de relatie warrant-backing onderzoekt, ook 
constateert. In het licht hiervan is moeilijk voorstelbaar dat warrants veldonafhankelijk en 
backings veldafhankelijk zijn. 

In 1992 geeft Toulmin een wat andere visie op veldafhankelijkheid. Hij stelt dan dat de 
veldafhankelijkheid niet zo zeer over de individuele uitspraken gaat, maar eigenlijk over de 
argumentatieve activiteit in zijn geheel, omdat die plaatsvindt in een bepaalde (onder-
werps)context (Toulmin 1992: 9). Dit betekent dat Toulmin tegenwoordig blijkbaar niet 
meer van mening is dat er een verschil is tussen warrants en backings als het gaat om de 
veldafhankelijkheid. 
29. In Toulmin, Rieke en Janik (1979) wordt evenmin aangegeven hoe precies te werk 
moet worden gegaan bij het formuleren van warrants. In de uitleg ligt het accent op het 
aspect van de 'brugfunctie' en het regelachtige karakter van warrants. Er worden geen 
concrete aanwijzingen gegeven voor het expliciet maken van warrants (1979: 43-56). In de 
bijbehorende oefeningen wordt de student gevraagd de warrants toe te voegen aan - vrij 
uitgebreide - voorbeelden van argumentatie. Ook hierbij wordt niet aangegeven hoe te 
werk moet worden gegaan (1979: 53-36). Voor de uitleg en oefeningen over backings geldt 
hetzelfde (1979: 57-67). 
30. De genoemde auteurs waren destijds werkzaam bij het Instituut De Vooys van de 
Rijksuniversiteit Utrecht. 
31. In Nederlandstalige publicaties worden voor de onderdelen van het Toulminmodel 
meestal de Engelse benamingen gebruikt. Als met vertalingen wordt gewerkt, heet de war
rant meestal 'rechtvaardiging', bijvoorbeeld bij Van Eemeren en Grootendorst (1978) en 
Schellens en Verhoeven (1988). 
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32. Een gegeven premisse wordt bijvoorbeeld overbodig gemaakt als de conclusie als 
premisse aan de redenering wordt toegevoegd (Schellens en Verhoeven 1979: 6). 
33. Het is vreemd dat Schellens en Verhoeven deze logische aanvulling van de impliciete 
premisse vergelijken met de warrant, aangezien Toulmins warrant juist niet is gebaseerd op 
het concept van logische geldigheid, althans niet in Toulmins eigen visie. 
34. Zie voor een overzicht van deze kritiek Van Eemeren, Grootendorst en Snoeck 
Henkemans (1996: 155-157). 
35. Welke redeneringen precies problematisch zijn, blijft hierdoor onduidelijk. Blijkbaar 
gaat het om redeneringen met een bepaalde vorm, maar Schellens specificeert ze niet. De 
voorbeelden bevatten zo op het oog ook geen specifieke kenmerken. Daarom kan niet 
worden nagegaan in hoeveel gevallen het Toulmin-model volgens Schellens niet toepasbaar 
is. Hij zegt dat het gaat om 'uitzonderingen', maar de voorbeelden die hij geeft, lijken juist 
algemeen voor te komen. 
36. Schellens ziet dit overigens niet als een onoverkomelijk bezwaar, omdat het, naar hij 
zegt, om uitzonderingen gaat (maar zie noot 35). In de meeste gevallen van argumentatie 
kan volgens hem eenvoudig de modus ponens-vorm worden herkend (1979: 240). Wat 
Schellens hier precies mee bedoelt, is onduidelijk. Bovendien kan met niet al te veel moeite 
ook in het voorbeeld dat hij geeft de modus ponens-vorm worden herkend ('p' staat voor 
'Er wordt geld gegeven aan landen met een dictatoriaal regime', 'q' staat voor 'De hulp 
komt niet terecht waar hij nodig is' en 'z' staat voor 'De hulp is weggegooid geld'): 

Als p, dan q 
(en: als q dan z) 

P 

Dus z 

37. De Nederlandse vertalingen van respectievelijk 'Given D, one may take it that C' en 
'Data as D entitle us to draw conclusions, or make claims, like C' zim van Steehouder. 
38. In eerste instantie lijken de laatste twee vragen op hetzelfde neer te komen, maar dit is 
niet het geval. De tweede vraag is min of meer technisch van aard, namelijk de vraag of 
binnen de juiste klasse wordt verruimd. De derde vraag gaat erom te bepalen of een juist 
verruimde warrant ook daadwerkelijk mag worden aangevuld in de redenering in kwestie. 
39. Steehouder verwijst hier niet naar Toulmin, maar wekt de indruk het vereiste op de 
een of andere manier uit Toulmins werk af te leiden. Maar het is niet duidelijk waarop het 
advies precies is gebaseerd en waarom het met zo veel nadruk wordt gepresenteerd. Ook 
bij Drop en De Vries (1981) en Schellens en Verhoeven (1988) komt het voor, in combina
tie met de opmerking dat verruiming aan de consequens-kant vaak niet mogelijk is. 
40. Verruiming van de claim-kam is volgens Drop en De Vries een veel gebruikte truc in 
het debat: 

'U bent toch een Christen? Dan moet u tegen abortus zijn. Christenen zijn toch tegen 
het doden van mensen?'. De warrant: als u Christen bent, dan bent u tegen het doden 
van mensen, is aan de claim-kant verruimd. De ongeboren vrucht, bijv. in de eerste 
drie maanden, mag niet verruimd worden tot 'mensen'!' (Drop en De Vries 1977: 94) 

41. Missing premise is de meest gebruikte benaming. Er wordt ook wel gesproken van 
hidden (Cough en Tindale 1985), implicit (Hitchcock 1985, 1987), suppressed (Freeman 1992) 
en unstated premise (Burke 1985). Er zijn twee Engelse spellingsvarianten van het woord 
'premisse': premise en premiss. De laatste spelling wordt soms geprefereerd, bijvoorbeeld 
door Hitchcock, om verwarring te voorkomen. Premise heeft naast die van 'premisse in 
een redenering' nog andere betekenissen. 
42. De standaardbenadering is ook te vinden bij Rescher (1964) en Kahane (1973). 
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43. Met behulp van de syllogistische schema's is het niet moeilijk de verzwegen premissen 
te formuleren. In het eerste voorbeeld ontbreekt de premisse 'The soul is ever in motion'. 
In het tweede voorbeeld ontbreekt 'All physicians are members of the American Medical 
Association'. 
44. Het onderscheidende kenmerk is dat deductieve redeneringen over zekerheid gaan en 
inductieve redeneringen over waarschijnlijkheid. Inductieve redeneringen worden niet 
beoordeeld op basis van een expliciet gemaakte verzwegen premisse, maar op basis van 
specifieke criteria. Copi (1986: 384) noemt als criterium voor een analogieredenering bij
voorbeeld dat er niet teveel verschillen moeten zijn tussen het geval in de conclusie en het 
geval waarmee het in de premissen wordt vergeleken. 
45. Met reconstructive bedoelt Govier dat de redenering in de analyse wordt uitgebreid en 
aangepast om te zorgen dat de conclusie noodzakelijk uit de premissen volgt (1987: 100). 
Daarbij kan geabstraheerd worden van de bedoelingen van de spreker of schrijver. Omdat 
'reconstructief' in de pragma-dialectiek een andere betekenis heeft, gebruik ik de term 
'reparatief'. 
46. Een analyse in deze zin is meer een filosofisch onderzoek naar de waarheid van 
proposities; veel informele logici zijn opgeleid als filosoof. 
47. Voor Nederlandse taalbeheersers en argumentatietheoretici lijkt deze doelstelling 
misschien vanzelfsprekend, maar dat is hij voor informele logici niet, zeker niet in de 
beginperiode. Informele logici zien als probleem van de pragmatische doelstelling vooral 
dat in de praktijk vaak moeilijk te bepalen is wat de bedoelingen van de spreker of 
schrijver zijn. Deze complicatie van een interpretatieve werkwijze wordt wel als argument 
voor de reparatieve werkwijze genoemd. 
48. Informele logici gebruiken soms de term reasoning (zoals Thomas doet) of argument. 
Deze laatste term laat zich vertalen als 'redeneren/redenering' en als 'argumenteren/argu
mentatie'. Informele logici bedoelen met argument in ieder geval niet een redenering in 
formeel-logische zin. Waar passend, is argument dan ook vertaald als 'argumentatie'. 
49. De begrippen 'analyse' en 'beoordeling' hebben voor informele logici vaak een andere 
betekenis dan bijvoorbeeld voor pragma-dialectici. Analyse en beoordeling zijn niet per 
definitie twee stappen in hetzelfde proces, maar twee verschillende activiteiten die gericht 
zijn op een verschillend doel. 'Analyse' gaat vooral om interpretatie en reconstructie van 
de bedoelingen van een spreker in een bepaalde context. 'Beoordeling' gaat over de vraag 
of de conclusie afdoende verdedigd is, waarbij geabstraheerd wordt van de spreker en zijn 
bedoelingen en van de context. Sommige informele logici richten zich op beide activiteiten, 
zoals Thomas: zijn tweede analysefase gaat over de beoordeling in informeel-logische zin. 
Anderen houden zich alleen met een van beide activiteiten bezig, bijvoorbeeld Hitchcock 
(1985, 1987). Hij meent dat Govier zich exclusief op de analyse richt; hijzelf richt zich 
exclusief op de beoordeling. 

50. Het is opvallend dat Thomas het aan de analysator overlaat om in de eerste analysefase 
al dan niet verzwegen aannames aan te vullen. De reden daarvan kan zijn dat de final 
analysis toch niet plaatsvindt op basis van de aanvullingen uit de eerste analysefase. 
Thomas lijkt ze van ondergeschikt belang te vinden. 
51. In de eerste twee drukken van zijn boek (1976, 1981) hanteert Thomas een andere 
term, namelijk formal suppressed assumptions (1981: 171). Het is aannemelijk dat hij in de 
derde druk aan sufficient de voorkeur geeft, omdat formal associaties oproept met formele 
logica. 
52. Dit is voor Thomas geen aantrekkelijke optie vanwege zijn filosofische doelstelling: hij 
wil nagaan of de conclusie afdoende kan worden verdedigd, los van wat de spreker of 
schrijver bedoelde. 
53. Deze passage staat op gespannen voet met de beperkte aandacht die Thomas schenkt 
aan de eerste fase van de analyse en de nadruk die hij op de tweede fase legt. In deze 
passage doet hij het immers voorkomen alsof in de eerste fase normaliter al allerlei 
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verzwegen aannames zijn aangevuld. 
54. Deze tweedeling in soorten argumentaties motiveert Thomas verder niet. De eerste 
soort wordt in ieder geval traditioneel tot de inductieve redeneringen gerekend. Maar dat 
geldt ook voor de tweede soort: in ethische redeneringen bijvoorbeeld gaat het ook zelden 
over zekerheid. 

55. Men zou kunnen verwachten dat Thomas bij het verantwoorden van een keuze voor 
een bepaalde verzwegen premisse naar het Principle of Charity zou verwijzen. Hij noemt 
het namelijk wel eerder in zijn boek, waar het gaat om het kiezen van een argumentatieve 
of verklarende interpretatie van een bepaald stuk tekst. Daar zegt hij dat een tekst op basis 
van het Principle of Charity als niet-argumentatief moet worden gezien als er geen 
argumentatieve indicatoren zijn en als de enige argumentatie die de tekst eventueel zou 
bevatten een zwakke verdediging van de conclusie is (1986: 21). Volgens Johnson (1981a: 4) 
is Baum (1975) de eerste die het Principle of Charity met verzwegen premissen in verband 
heeft gebracht. Zie ook Govier (1980, 1987: 133-158) voor een discussie over het Principle 
of Charity. 
56. Het is opvallend dat een aanvulling op basis van deze aanwijzing toegepast op Thomas' 
voorbeeld over weerstanden tot een geheel ander soort verzwegen premisse leidt dan de 
verzwegen premisse die Thomas toevoegt. Vergelijk de conditional: 

If without any current to heat the resistor, the resistor has practically no change with 
age, then the shelf life of resistors is usually no problem, 

met Thomas' aanvulling: 
When resistors are just sitting on shelves in a store, there is no current going through 
them. 

Dit zijn twee geheel verschillende uitspraken. Thomas gaat echter niet op deze discrepantie 
in. 

57. Toevoeging van de conditional maakt de redenering overigens in traditionele, formele 
zin geldig. 
58. Alleen waar Thomas over de conditional spreekt, is zijn opvatting gelijk aan de logische 
standaardbenadering. 
59. Dit wordt in de pragmadialectiek de drogreden van het opblazen van het verzwegen 
argument genoemd (Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger 1986: 84). 
60. Scriven legt niet uit waarom dit zo is, maar stelt dat aanvulling van een onware 
premisse per definitie neerkomt op het begaan van de drogreden van de stroman. Dit is 
vreemd, omdat Scrivens stelling impliceert dat mensen nooit op basis van onware uitspra
ken zouden redeneren. Dat is niet in overeenstemming met zijn pragmatische doelstelling. 
61. Het lijkt alsof Scriven hier op twee gedachten hinkt. Aan de ene kant is hij op zoek 
naar aanvullingen van verzwegen premissen die ook interpretatief juist zijn. Aan de andere 
kant lijkt hij op zoek te zijn naar de uitspraken die nodig zijn om de argumentatie zo 
sterk mogelijk te maken. Het 'aanvallen van de spreker' correspondeert met de interpreta
tieve werkwijze; het 'aanvallen van de argumentatie' correspondeert met de reconstructieve 
werkwijze. Het is niet altijd duidelijk waarop Scriven zich precies richt. Burke (1985: 115) 
geeft als kritiek op Scriven dat er veel terminologische verwarring is en dat Scriven niet 
consequent op zoek is naar hetzelfde soort uitspraken. 

62. Het Principle of Charity acht Scriven op alle onderdelen van de analyse van toepassing: 
The Principle of Charity requires that we make the best, rather than the worst, possi
ble interpretation of the material we're studying. That is, even if, as a matter of strict 
grammar, we could shoot the writer down for having said something that doesn't 
follow or isn't strictly true, it may be more charitable to reinterpret the passage 
slightly in order to make more "sense" out of it, that is, to make it mean something 
that a sensible person would be more likely to have really meant. We'll do this all the 
time. (Scriven 1976: 71). 

Volgens Johnson (1981a: 4) is Scriven de eerste die het Principle of Charity op alle 
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onderdelen van de analyse toepast. 
63. Scriven hanteert het Principle of Charity hier wel op wat ongewone wijze: hij laat expli
ciet gedane uitspraken uit zijn analyse weg, omdat ze afbreuk doen aan de kracht van de 
argumentatie. Deze aanpak is niet interpretatief, maar eerder reparatief. 
64. In dit citaat legt Scriven juist weer veel nadruk op zijn pragmatische doelstelling. 
65. Relevantie wordt in het algemeen door informele logici genoemd als een eis waaraan de 
(verzwegen) premissen moeten voldoen, onder andere door Govier (1985: 61). Blair (1992) 
en Freeman (1992) gaan uitgebreid in op de eis dat de premissen relevant moeten zijn en 
brengen dit vereiste ook in verband met verzwegen premissen (zie ook paragraaf 4.4.4 voor 
hun opvattingen). In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het verband tussen relevantie en 
logische geldigheid. 
66. In Thomas' aanpak moeten meestal meer premissen expliciet worden gemaakt: dat is 
nodig om te zorgen dat de inhoud van de premissen garandeert dat de conclusie noodzake
lijk is. In Barry's aanpak wordt als gevolg van het criterium van de logische vorm maar 
één premisse toegevoegd: om aan dat criterium te voldoen, kan met toevoeging van één 
premisse worden volstaan. Onder informele logici is het een punt van discussie of er in een 
analyse normaliter maar één of juist meer premissen expliciet moeten worden gemaakt. 
67. Ook Govier (1979, 1980), Johnson (1980) en Weddie (1979, 1980) leverden bijdragen 
aan deze discussie. 
68. Het voorbeeld illustreert de informeel-logische opvatting van logische geldigheid: de 
vraag of de vorm van de redenering geldig is, speelt geen rol. Het is zelfs nauwelijks 
mogelijk deze argumentatie tot een redenering met een bepaalde vorm te herleiden. 
69. Het is niet duidelijk waarom het volgens Hitchcock blijkbaar niet mogelijk is om de 
tweede en derde premisse uit redenering 1 aan redenering 2 toe te voegen. Die twee pre
missen waren de oorzaak van de deductieve geldigheid van 1 en je zou daarom denken dat 
ook 2 deductief geldig is als 2 met deze twee premissen wordt aangevuld, omdat er dan 
geen enkel verschil meer is tussen de beide redeneringen. Maar Hitchcock beweert dat 2 
alleen met behulp van zwakke premissen deductief geldig kan worden gemaakt en dat het 
resultaat per definitie niet sterk is. 

70. Ennis noemt nog een tweede reden om nodige verzwegen aannames toe te voegen: 
seeking support. Dit houdt in dat een spreker verzwegen aannames in de argumentatie van 
de tegenstander formuleert met het doel de tegenstander te laten zien dat hij vanwege die 
verzwegen aannames gebonden is aan het standpunt van de spreker (1982: 66). Ook 
Hitchcock noemt seeking support als een reden voor het formuleren van verzwegen 
premissen (1985: 96). 
71. Ennis geeft bij het bespreken van het verschil tussen presupposities en premisse-achtige 
verzwegen aannames geen voorbeelden. In veel benaderingen, zoals bij Thomas en Scriven, 
wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen verzwegen premissen en presupposities. 
In andere benaderingen wordt wel een verschil gemaakt, zie bijvoorbeeld Purtill: hij 
behandelt assumptions, waaronder ook presupposities (1972: 44-49). In het hoofdstuk 
Deduction gaat hij in op enthymemen en verzwegen premissen (1972: 118-120). Zie ook 
noot 72. 
72. Ennis gaat bijvoorbeeld niet in op recentere pogingen een zogenoemde pragmatische 
notie van presuppositie te formuleren, in tegenstelling tot de klassieke, semantische of 
linguïstische notie. Zie bijvoorbeeld Keenan (1973), Karttunen (1974) en Stalnaker (1974, 
1975, 1978). Franck (1973) en Bellert (1973) geven een overzicht van de ontwikkeling van 
het onderzoek naar presupposities. 
73. Voor didactische doeleinden zou een betere beschrijving van het verschil tussen 
presupposities en verzwegen argumenten gewenst zijn: studenten verwarren presupposities 
bijvoorbeeld vaak met verzwegen argumenten. Een basis voor de beschrijving van het 
verschil is wellicht dat presupposities bij een propositie horen (dus bij het standpunt of bij 
het argument) en verzwegen premissen bij de argumentatie als geheel (ze verbinden het 
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standpunt en het argument). 
74. Een uitzondering zijn bepaalde drogredenen: presupposities zijn bijvoorbeeld wel in het 
geding bij de meervoudige vraag. In boeken op het gebied van logica en argumentatietheo
rie komt het onderwerp 'presupposities' in verband met deze drogredenen dan ook meestal 
wel (kort) aan de orde, bijvoorbeeld in Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger (1986: 94). 
75. De term gap-filler is moeilijk te vertalen, maar betekent zoiets als 'kloofopvuller' of 
'hiaatstopper'. Aangezien dit geen Nederlandse woorden zijn, wordt hier verder het 
Engelse begrip gebruikt. 
76. Verzwegen premissen kunnen volgens Ennis ook back-ups zijn, dus dit criterium geldt 
alleen voor de verzwegen premissen die gap-fillers zijn. 
77. Dit komt overeen met de visie die Hitchcock (1981) verwoordt en die bijvoorbeeld ook 
bi| Nolt (1984) te vinden is. Zij prefereren een inductieve analyse als dat een sterkere 
argumentatie oplevert. Uit Ennis' opmerking blijkt dat het bij gap-filling om inductieve 
redeneringen kan gaan en daaruit kan worden afgeleid dat hij ook in inductieve redene
ringen verzwegen premissen aanvult. In dit opzicht wijkt zijn visie af van de logische 
standaardbenadering en die van Hitchcock (1981), maar komt hij overeen met die van 
Nolt: ook Nolt voegt ongeacht het type argumentatie verzwegen premissen toe (1984: 94-
103). 

78. Ennis maakt niet duidelijk wat een niet-deductieve aanpak concreet inhoudt. Dit is 
vreemd, omdat hij wel de mogelijkheid openlaat dat toevoeging van de gap-filler in een 
redenering resulteert die niet deductief geldig is. 
79. Ennis brengt het criterium van plausibiliteit niet expliciet in verband met het Principle 
of Charity. Anderen die (expliciet of impliciet) het plausibiliteitscriterium hanteren, zoals 
Scriven (1976: 166) en Schwartz (1980: 152), doen dit wel. In hun visie vloeit uit de toepas
sing van het Principle of Charity voort dat de meest aannemelijke kandidaat moet worden 
gekozen. 
80. Het criterium van preservation lijkt op Ennis' fidelity-cntevium, maar ze verschillen 
wel. Ennis stelt dat de expliciete argumentatie bij een bepaald analysedoel mag worden 
gewijzigd. Burke stelt dat de expliciete premissen nooit mogen worden gewijzigd. 
81. Naast Schwartz geeft ook Nolt een zwakkere versie van het criterium van deductieve 
geldigheid. Hij verwoordt het als volgt: 'Add premises only if they strengthen the 
reasoning' (1984: 98). 
82. Burke geeft aan dat het niet gaat om de vraag hoe plausibel het is dat een spreker een 
bepaalde aanname gedaan heeft, maar om de vraag hoe plausibel het is dat een bepaalde 
aanname waar is. Dit in tegenstelling tot Scriven (1976: 4166), die volgens Burke het 
plausibiliteitscriterium in de eerste betekenis gebruikt. 
83. Er bestaat verwarring over de precieze betekenis van 'zwakst', 'sterkst' en 'meest 
algemeen'. Burke vergelijkt in dit verband de betekenis die hijzelf aan 'sterkst' geeft met de 
betekenis in Johnson (1981a: 7). 
84. Burke maakt hierbij een onderscheid tussen zogenaamde initial plausibility en final 
plausibility: '(Ennis) could hardly suggest that we always select the candidate with 
maximum initial plausibility. Sometimes we find decisive objections to that candidate 
while discovering strong support for one of the others. But if we are to choose on the 
basis of final plausibility, then since we realize that the reiterative candidate is entailed by 
any of its validating competitors, the plausibility criterion will always be powerless to 
justify our preference for one of those competitors' (1985: 109). 

85. Wat een ultimate reason is, blijft onduidelijk. Burke vermeldt bij zijn bespreking van 
Schwartz achter ultimate reason tussen haakjes: 'basic proposition?' (1985: 111). 
86. Burke gebruikt hier zelf het plausibiliteitscriterium, hoewel hij het eerder had verwor
pen. 
87. Deze gegevens over Hitchcocks opvattingen zijn ontleend aan persoonlijke correspon
dentie tussen Hitchcock en de auteur. Hitchcock heeft deze opvattingen ook wereldkundig 
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gemaakt, want Govier (1987) bekritiseert ze expliciet. 
88. Goviers bespreking van verzwegen premissen is in een Nederlandse vertaling opgeno
men in Van Eemeren en Grootendorst (1997: 80-110). 
89. Thomas (1986: 262) geeft een analyse van een verzwegen premisse in een statistische 
generalisatie en bespreekt kritiek zoals die van Govier. Hij zegt dat een punt van kritiek 
bij zijn analyse kan zijn dat de conclusie in het geanalyseerde voorbeeld toch nooit met 
zekerheid uit de premissen kan volgen, zodat we met een deductieve analyse de waarheid 
geweld aandoen. Zijn antwoord op dat bezwaar is dat we in gevallen zoals statistische 
berekeningen accepteren dat er een zeker risico bestaat dat de conclusie niet waar is terwijl 
de premissen wel waar zijn. 
90. Hitchcock heeft in 1985 een andere benadering gepresenteerd, die niet methodologisch-
deductivistisch is, maar blijkbaar kende Govier zijn nieuwe benadering ten tijde van het 
schrijven van haar boek nog niet. Om deze reden wordt hier eerst ingegaan op Govier 
(1987) en daarna pas op Hitchcock (1985). 
91. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de vraag of in de pragma-dialectiek sprake is van 
(methodologisch of heuristisch) deductivisme. 
92. Volgens Govier luidt de definitie van drogreden op grond van de traditie: 'A fallacy is 
an error in reasoning' (1987: 26). Het zou volgens haar onjuist zijn van deze traditie af te 
wijken, alleen om een ad ^oc-theorie over verzwegen premissen te kunnen handhaven die 
gericht is op het in stand houden van deductivistische uitgangspunten. Bovendien willen 
veel deductivisten volgens Govier het traditionele concept van formele drogreden zelf niet 
loslaten (1987: 35n). 
93. In een pluralistische argumentatietheorie worden in ieder geval deductieve en inductie
ve redeneringen onderscheiden. Govier (1985) onderscheidt ook conductieve redeneringen, 
evenals Hitchcock (1985). Zij noemt ze ook wel good reasons arguments (1987: 65-74); Berg 
(1992) gebruikt de term best reasons arguments. Het concept is vergelijkbaar met het 
pragma-dialectische concept van nevenschikking. Bybee (1991) bespreekt 'abductie': 
redeneringen waarin één premisse tot meer conclusies leiden. Ook Hitchcock (1985) 
onderscheidt abductie. 

94. Hitchcock omschrijft non sequiturs als redeneringen waarin de premissen geen topical 
relevance (onderwerpsrelevantie, een concept dat Walton (1982) bespreekt) hebben voor de 
conclusie, terwijl onderwerpsrelevantie volgens hem een noodzakelijke voorwaarde is voor 
enthymemen. 
95. In de pragma-dialectische visie zou het juist vereist zijn het verzwegen argument te 
formuleren om te laten zien dat er van een drogreden sprake is. 
96. Het concept is bijzonder problematisch: wat hebben zinnen met dezelfde atomic form 
precies met elkaar gemeen behalve eenzelfde grammaticale structuur en dezelfde of 
vergelijkbare semantische klassen? 
97. Overigens is deze redenering in een bepaalde context wel denkbaar: het hangt ervan af 
om welke reden de buren ruzie hadden. Ook dit geeft al aan dat de tegenvoorbeeldproce
dure niet werkt. 
98. In de praktijk is Hitchcocks advies niet erg bruikbaar: aangezien het van de context 
afhangt hoe ver de generalisatie in een concreet geval moet gaan, kan niet als algemeen 
advies worden gegeven dat zoveel mogelijk termen over de hele klasse moeten worden 
gegeneraliseerd. Een beroep op het Principle of Charity in geval van minder vergaande 
generalisaties is dan ook overbodig. 
99. De benadering van de impliciete aanname als (afleidings)regel en met als premisse is 
volgens Hitchcock ook te vinden bij Bolzano (1837), Ryle (1954), Toulmin (1958) en 
George (1972, 1983). Zoals ook Govier betoogde, geldt zo'n afleidingsregel voor informele 
logici in het algemeen niet als een premisse van de redenering. 
100. Het kan eventueel, zegt Hitchcock, nodig zijn de impliciete aanname van een 
enthymeem nader te ondersteunen met andere redeneringen. De premissen van die 
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ondersteunende redeneringen zijn volgens Hitchcock hetzelfde als Toulmins backings, 
Ennis' backups en Scrivens optimal assumptions: ze vormen uiteindelijk de beste rechtvaar
diging voor de afleiding van de premissen uit de conclusie. 
101. Een voorbeeld van een best reasons argument: de verschillende redenen die iemand 
ertoe brengen een bepaald huis te kopen (Berg 1992: 105) 
102. Groarke vertelt niet hoe kan worden bepaald of het om een niet-waarschijnlijke 
redenering gaat. Hij lijkt hier vooral uit te gaan van gevallen waarin de presentatie 
voldoende aanwijzingen geeft voor de mate van zekerheid. 
103. Stove (1970) houdt een pleidooi tegen deductivisme. 
104. Dit is een interessante observatie: Berg heeft geconstateerd dat bij deze argumentaties 
generalisaties van het logisch minimum niet passend zijn. Dat is juist: het gaat vaak om een 
bijzonder en niet om een algemeen verband (zie ook paragraaf 5.4.1 voor een bespreking 
van de vraag of generalisaties altijd nodig zijn). Berg noemt dit 'triviale' toevoegingen, 
maar dat is mijns inziens niet correct: soms zijn geen generaliserende, maar juist specifice
rende premissen nodig. De specificerende premissen zijn identiek aan of blijven dichtbij het 
logisch minimum. 

105. Freeman geeft een analyse van dit voorbeeld die onder andere het verband tussen de 
premisse en conclusie zou verklaren, maar de analyse is erg uitgebreid, doet gezocht aan en 
wordt hier daarom niet weergegeven (1992: 222-223). 
106. Freeman verwijst hierbij naar Hitchcocks betoog dat de impliciete aanname bij een 
afleiding niet als een premisse moet worden gezien. Een afleidingsregel geldt voor Freeman 
en Hitchcock met als een premisse, een propositie wel. 
107. Freeman gebruikt in het vervolg dan ook alleen nog de term warrant. 
108. Freeman wijst erop dat Toulmin er, net als hij, de voorkeur aan geeft de warrant als 
een afleidingsregel te formuleren (Toulmin 1958: 98). 
109. Freeman definieert de associated generalized conditional niet nader, maar lijkt er een 
generalisatie van het logisch minimum mee te bedoelen. 
110. Bij een conversationele implicatuur impliceert een spreker iets, zonder het met zo veel 
woorden te zeggen, en de luisteraar begrijpt desondanks wat de spreker, naast wat hij 
letterlijk naar voren heeft gebracht, nog meer aan de luisteraar wil overbrengen. In zo'n 
geval buit de spreker de conversationele stelregels als het ware uit: ogenschijnlijk schendt 
hij een stelregel, omdat hij bijvoorbeeld niet informatief genoeg is. Maar als de luisteraar 
geen aanwijzing heeft dat de spreker zich heeft onttrokken aan het Samenwerkingsbeginsel, 
zal hij ervan uitgaan dat de spreker impliciet iets anders over wil brengen en zal hij 
proberen te achterhalen wat de impliciete boodschap is (Grice 1975: 49). 

111. Grice noemt dit voorbeeld overigens een conventionele implicatuur: de implicatuur 
komt met tot stand als gevolg van een (ogenschijnlijke) schending van een conversationele 
stelregel, maar berust op de betekenis van bepaalde woorden, in dit geval op het woord 
'therefore' (Grice 1975: 44). Van Eemeren en Grootendorst bestrijden deze visie niet, maar 
zeggen dat (1) ook als een voorbeeld van een conversationele implicatuur kan worden 
gezien. Grice zegt namelijk dat het criterium om te spreken van een conversationele impli
catuur is dat de implicatuur moet kunnen worden weergegeven in de vorm van een expli
ciete redenering (1975: 50). Van Eemeren en Grootendorst laten zien dat dit in het geval 
van (1) mogelijk is (1982a: 104; 1984: 32-3). 
112. In de weergave van de afleiding van het verzwegen argument in (1) gaan Van Eemeren 
en Grootendorst voor het moment voorbij aan het in het oog springende probleem dat 
logisch geldig maken niet automatisch betekent dat (3) wordt geformuleerd: er zijn meer 
uitspraken denkbaar die net als (3) de redenering geldig maken. Van Eemeren en Grooten
dorst erkennen dit probleem echter wel. 
113. Dit is overigens tot op zekere hoogte een schijndiscussie (althans vanuit Goviers 
perspectief gezien), aangezien Goviers opvatting van geldigheid niet gelijk is aan die 
waarover Van Eemeren en Grootendorst het hebben. In Goviers informeel-logische opvat-
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ting van geldigheid garandeert geldigheid wel degelijk relevantie van de premissen, maar 
haar opvatting van geldigheid is in de ogen van een pragma-dialecticus, die van formele 
geldigheid uitgaat, vreemd en onduidelijk. 
114. De communicatieve spelregels komen volgens Van Eemeren en Grootendorst tot op 
grote hoogte overeen met de Griceaanse stelregels, maar de stelregels zijn nu geformuleerd 
als regels voor de uitvoering van taalhandelingen (1989b: 373). De communicatieve 
spelregels houden ook verband met de voorwaarden voor taalhandelingen zoals die 
geformuleerd zijn door Searle (1979): de eerste spelregel sluit aan bij Searles propositionele 
inhoudsvoorwaarde, de tweede spelregel correspondeert met Searles oprechtheidsvoorwaar-
de en de derde en vierde spelregel corresponderen met de voorbereidende voorwaarde. De 
vijfde spelregel heeft geen Searleaanse tegenhanger. 

115. Ook de tweede communicatieve spelregel kan volgens Van Eemeren en Grootendorst 
(1992a: 62) m het geding zijn: de spreker is onoprecht als hij zelf niet gelooft dat de 
redenering geldig is. 
116. Waarom spreekt de spreker het verzwegen argument dan niet direct expliciet uit? 
Volgens Van Eemeren en Grootendorst zou dat een overbodige taalhandeling opleveren 
(een schending van spelregel 3), omdat de luisteraar het verzwegen argument gemakkelijk 
zelf kan afleiden (1992a: 62). 
117. Van Eemeren en Grootendorst (1992a, 32n) motiveren waarom zij aan de term 
'verantwoordelijkheidsvoorwaarde' de voorkeur geven boven 'oprechtsheidsvoorwaarde': 
het gaat er niet om of de spreker daadwerkelijk oprecht is, maar dat de luisteraars ervan 
mogen uitgaan dat hij oprecht is. 
118. Dit wordt ook betoogd door bijvoorbeeld Dascal (1977), Werth (1981) en Sperber en 
Wilson (1986). 
119. Van Eemeren en Grootendorst relateren dit vereiste met expliciet aan een van de 
communicatieve spelregels. 
120. Gerritsen (1995) geeft ook een verdediging van deductivisme in de pragma-dialectiek. 
121. Dat deze uitspraak een betere kandidaat is voor het verzwegen argument, heeft niets 
te maken met eventuele liefdadigheid, zoals de term 'Principle of Charity' impliceert, maar 
vloeit voort uit algemene communicatieve principes. 
122. In de pragma-dialectiek ligt deze veronderstelling niet voor de hand, omdat het op 
grond van de communicatieve spelregels niet aannemelijk is dat een taalgebruiker daadwer
kelijk logisch ongeldig redeneert. Maar de informeel-logische benaderingen van verzwegen 
premissen zijn niet op dergelijke pragmatische uitgangspunten gebaseerd. 
123. Haack (1978) beschrijft verschillende logische systemen, waaronder moderne pogingen 
beter aan te sluiten bij de natuurlijke taal, zoals de modale logica. 
124. Conversationele benaderingen van verzwegen argumenten, zoals in Jackson en Jacobs 
(1980), hebben wel betrekking op het pragmatische niveau, maar deze benaderingen zijn 
vooral descriptief bedoeld en niet geschikt voor normatieve toepassingen als de beoordeling 
van argumentatie. 
125. Het gaat hier dus niet om kritische vragen bij de argumentatieschema 's. Die kritische 
vragen hebben ten doel de aanvaardbaarheid van het expliciete argument en het verzwegen 
argument te toetsen. De kritische vragen hebben dan ook per definitie geen betrekking op 
andere mogelijke verzwegen elementen, zoals presupposities. (De functie van uitspraken die 
het antwoord zijn op de kritische vragen kan ook alleen zijn dat ze het expliciete 
argument of het verzwegen argument ondersteunen.) Het gaat hier juist erom ook vragen 
te stellen die betrekking hebben op andere elementen dan de aanvaardbaarheid van het 
argument of standpunt met als doel tot een betere analyse te komen. Om die reden noem 
ik ze 'informatieve vragen'. 
126. Garssen (1997) geeft een grondige bespreking van argumentatieschema's vanuit 
pragmadialectisch perspectief 
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127. Het gaat in dit soort gevallen altijd om nevenschikkingen en niet om meervoudigheid: 
de analysator heeft natuurlijk nooit voldoende aanwijzingen om aparte, extra (dus 
meervoudige) argumenten te expliciteren. Het is juist het expliciete deel van de nevenschik
king op grond waarvan kan worden gezegd dat een ander deel blijkbaar impliciet is. 
128. Ook in Van Eemeren en Grootendorst (1987b) wordt ingegaan op de identificatie van 
standpunten in een maximaal argumentatieve analyse. 
129. Of optie A het goedkoopst is of alleen maar goedkoper dan B, kan niet met zekerheid 
worden aangegeven: het deel van de nevenschikking dat over optie A gaat, was immers 
impliciet. Optie A is wel noodzakelijkerwijs 'niet te duur', wat dat dan ook precies 
betekent: dit moet zo zijn, want anders zou het standpunt niet uit de argumenten volgen. 
130. Strikt genomen, kan deze uitspraak ook als een ondersteuning, een onderschikking, hij 
het expliciete argument worden opgevat: de uitspraak vormt immers ook een verdediging 
van de bewering dat optie B te duur is. Vrijwel altijd kunnen ondersteuningen van het 
verzwegen argument ook op een andere wijze worden gereconstrueerd: vaak als een deel 
van een nevenschikking, soms als een extra argument onderaan een onderschikking, zoals 
in dit geval. 
131. Toulmin had wel een goede reden een aparte naam te geven aan de ondersteuning van 
de warrant: de juridische context, waarvan hij uitging, stelt specifieke eisen aan de 
ondersteuning van het verzwegen argument en dat maakt het zinvol een aparte term te 
hanteren. 
132. De voorbeelden zijn voor een deel afkomstig uit mijn werkomgeving: het zijn teksten 
van studenten economie of van anderen die verbonden zijn aan de economische faculteit 
waar ik werkzaam ben. Voor een ander deel zijn de voorbeelden afkomstig uit kranten, 
boeken en tijdschriften. 
133. In Van Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans (1995) wordt de pragmadialec-
tische methode voor het analyseren van betogen in praktische zin besproken. Het daar 
gehanteerde begrippenkader wordt ook bij deze voorbeeldanalyses gebruikt. 
134. 'STP' staat voor 'standpunt', 'ARG' voor 'argument'. 
135. De notatie STP' geeft aan dat het standpunt is geherformuleerd. 
136. 'LM' staat voor 'logisch minimum', 'PO' voor 'pragmatisch optimum'. 
137. Het is hier ook mogelijk om te besluiten dat de toevoeging samen met het argument 
een nevenschikking vormt en dus direct het standpunt ondersteunt. Waar een bewering als 
de ondersteuning bij het verzwegen argument kan worden geanalyseerd, is het meestal ook 
mogelijk de bewering als een nevengeschikt argument bij het standpunt te zien. Ik 
prefereer hier de analyse dat de toevoeging een ondersteuning is van het verzwegen 
argument. De toevoeging verenigt elementen van het argument en het standpunt in zich en 
heeft vooral betrekking op het verband tussen het argument en het standpunt. 

138. 'IRT' staat voor het 'Interregionaal RechercheTeam'. De discussie ging over de 
toelaatbaarheid van bepaalde opsporingsmethoden die door het IRT waren gebruikt, zoals 
het bewust doorlaten van zendingen drugs aan de Nederlandse grens, met medeweten van 
onder anderen de minister van Justitie. 
139. De notatie (STP) geeft aan dat het standpunt in de geanalyseerde tekst verzwegen was 
en in de analyse is geëxpliciteerd. 
140. Strikt genomen is er theoretisch gezien misschien sprake van presupposities en niet 
zozeer van argumenten. Voor het doel - een goede herschrijving maken met begrijpelijke 
verzwegen argumenten - maakt dit niet uit. Het is in ieder geval een presuppositie die de 
lezer helpt de argumentatie beter te begrijpen en in zoverre is het in dit geval zinvol de 
presuppositie te expliciteren. 
141. Uitgangspunt is immers dat de schrijver zich houdt aan het Communicatiebeginsel en 
dus in principe geen onware beweringen zal willen doen (Van Eemeren en Grootendorst, 
1992a: 50-51). 
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142. Ook de rest van de tekst kan in een aantal opzichten begrijpelijker worden gepre
senteerd. Gewenst is vooral dat bij alle vier de argumenten die worden behandeld 
duidelijker dan in de oorspronkelijke tekst wordt aangegeven wat er nu precies positief of 
negatief aan is. Ook is gewenst dat door middel van de formuleringen telkens een duidelijk 
verband wordt gelegd met het hoofdstandpunt. 
143. Dit argument roept vragen op voor wat betreft de aanvaardbaarheid, bijvoorbeeld of 
er wel een verschil kan worden gemaakt tussen theoretische en niet-theoretische voorwaar
den (zoals lijkt te worden geïmpliceerd) en wat er wordt bedoeld met voorwaarden die niet 
stroken met de werkelijkheid (moeten voorwaarden dan stroken met de werkelijkheid?). 
Deze aspecten verdienen ook aandacht bij het herschrijven van de tekst, maar ze hebben 
geen betrekking op de begrijpelijkheid van het verzwegen argument en blijven daarom 
buiten beschouwing. 
144. Deze tekst is nu alleen gewijzigd voor wat betreft de problematische argumentaties in 
de tweede en derde alinea. Bij een complete revisie zouden ook veel andere aspecten voor 
verbetering vatbaar zijn. 
145. De prestatiebeurs is in het studiejaar 1996-1997 alsnog ingevoerd. 
146. Dit bevestigt overigens dat bij argumentaties 1 en 2 de correcte verzwegen argumenten 
zijn aangevuld. 
147. Dit komt doordat de functie van de enkelvoudige argumentatie verandert als het 
expliciete hoofdstandpunt wordt toegevoegd. De oorspronkelijk enkelvoudige redenering 
wordt dan een soort 'als-dan'-uitspraak, mede vanwege de aanwezigheid van 'altijd', dat, 
anders dan het specifieke standpunt, aan een meer algemene wetmatigheid refereert. Dit 
kan in een analyse het best worden weergegeven in de vorm van een nevenschikking. 
148. Met 'gewoonlijk' bedoelt Govier hier waarschijnlijk 'gewoonlijk binnen de argumen
tatietheorie', aangezien 'formeel' in het alledaagse taalgebruik vaker betekenis 1 heeft. 
Vergelijk: 'De procedure moet nog wel wat meer worden geformaliseerd'. 
149. Dit argument moet enigszins worden gereconstrueerd, aangezien het ondersteunende 
argument 1.1 betrekking heeft op het hier aangevulde deel '(zoals nu wel het geval is)'. 
150. In dit geval is de 'als-dan'-uitspraak geen hypothetische uitspraak in de zin van 'indien 
...': 'op voorwaarde dat het zo is dat ...'. Het is ook geen counter/actual: 'als het zo was dat 
(maar dat is niet zo) ...'. De 'als-dan'-uitspraak is hier een vorm van redeneren op basis van 
vastgestelde gegevens: 'als' betekent hier meer 'gezien het feit dat' en kan vergeleken 
worden met het Engelse 'since ...'. De uitspraak 'Als Marcel Metze betwijfelt of de keus 
voor mevrouw Lodders-Elferich het CDA verder zal brengen, is dat voor mij het bewijs 
dat Metze onvoldoende kennis bezit van de kwaliteiten van mevrouw Lodders-Elferich' 
kan dan ook worden geparafraseerd als: 'Gezien het feit dat Marcel Metze betwijfelt of de 
keus voor mevrouw Lodders-Elferich het CDA verder zal brengen, volgt daaruit de 
conclusie dat Metze onvoldoende kennis bezit van de kwaliteiten van mevrouw Lodders-
Elferich'. Deze parafrasering maakt goed zichtbaar dat het in het voorbeeld om een 
'gewone' alledaagse redenering gaat. De 'als-dan'-presentatie lijkt daarom vooral retorisch te 
zijn gemotiveerd. 

151. De inhoud van het verzwegen argument is hier gelijk aan het logisch minimum, maar 
in combinatie met de ondersteunende argumenten is het logisch minimum een voldoende 
informatieve uitspraak. 
152. Discussieregel 1 luidt: 'Men mag elkaar niet beletten standpunten of twijfel aan 
standpunten naar voren te brengen' (Van Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans 
1996: 283). 
153. Discussieregel 4 luidt: 'Een standpunt mag alleen worden verdedigd door argumentatie 
naar voren te brengen die op dit standpunt betrekking heeft' (Van Eemeren, Grootendorst 
en Snoeck henkemans 1996: 284). 
154. Discussieregel 6 luidt: 'Een partij mag argumenten niet onterecht als gemeenschappe
lijk uitgangspunt presenteren en mag geen argumenten verwerpen die een gemeenschappe-
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lijk uitgangspunt weergeven' (Van Eemeren, Grootendorst en Snoeck Henkemans 1996: 
284). 
155. De schrijver zou dit aanvaardbaarheidsprobleem alleen kunnen oplossen door nieuwe 
argumenten voor zijn standpunt aan de tekst toe te voegen en zo de argumentatie te 
verbeteren. Dat zou erop neerkomen dat een nieuw betoog moet worden geschreven. 
Omdat de oorspronkelijke argumentatie drogredenen bevat, kan die in zo'n herschrijving 
waarschijnlijk uiteindelijk het best gedelet worden. 
156. Deze reconstructie is nog niet zo eenvoudig. De letterlijke uitspraak is: 

Als Sonnen een breder publiek (dan theaterfanaten) wilde aanspreken, dan had hij 
zijn tekst anders moeten opstellen. 

Met behulp van modus tollens kan de volledige redenering als volgt worden gereconstru
eerd: 

Als Sonnen een breder publiek (dan theaterfanaten) wilde aanspreken, dan had hij 
zijn tekst anders moeten opstellen. 
Sonnen heeft zijn tekst niet anders opgesteld (namelijk fel, gedetailleerd etc). 
Sonnen wilde geen breed publiek aanspreken (maar meer een beperkt publiek van 
theaterfanaten). 

In de tekst is deze redenering als volgt gepresenteerd: 
Als p, dan q. Niet q. 

Hierbij mag dan worden aangevuld de conclusie: 
Niet p. 

De premissen zijn expliciet in T0 aanwezig. De conclusie ('niet p') is echter in T0 niet 
expliciet vermeld, terwijl deze voor het betoog juist van belang is. In de analyse is de 'als-
dan'-uitspraak daarom gereconstrueerd als de uitspraak die de conclusie van de redenering 
vormt, in de argumentatiestructuur opgenomen als argument 1.1a. 

157. Uit het feit dat de schrijver geen ondersteuning geeft bij argument la.1.1 terwijl daar 
wel behoefte aan is, kan worden afgeleid dat hij de uitspraak ten onrechte beschouwt als 
een gemeenschappelijk uitgangspunt, een schending van discussieregel 6 (Van Eemeren, 
Grootendorst en Snoeck Henkemans 1996: 301). Het toevoegen van een ondersteuning 
maakt deze drogreden ongedaan. 
158. Aantrekkelijkheid wordt ook wel als onderdeel van de aanvaardbaarheid van een tekst 
gezien, bijvoorbeeld door Van Eemeren en Grootendorst (1989a), maar hier is een 
onderscheid gemaakt tussen de aantrekkelijkheid (hoe prettig vinden de proefpersonen het 
om de tekst te lezen?) en de aanvaardbaarheid van de argumenten (hoe overtuigend vinden 
de proefpersonen de argumenten?). 


