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"Ik ben niet van plan mee te doen aan die anti-racismedemonstratie, want mijn man is 

Hongaar", schreef ooit een mevrouw uit Amsterdam. De meeste lezers zullen haar niet 

begrijpen, omdat zij niet begrijpen wat het argument (dat haar man Hongaar is) en het 

standpunt (niet meedoen aan een anti-racismedemonstratie) precies met elkaar te ma

ken hebben. 

Het 'verzwegen' argument, de uitspraak die het verband tussen het argument en het 

standpunt aangeeft, leidt vaak tot begrijpelijkheidsproblemen. In 'Het verband ontgaat 

me' staat dit probleem centraal. Naast een bespreking van de theorie over het verzwe

gen argument (van Aristoteles tot Toulmin), analyseert Susanne Gerritsen een groot 

aantal concrete voorbeelden van begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen argumen

ten. Ze geeft aan hoe deze problemen kunnen worden opgelost door teksten te her

schrijven. O m vervolgens te bepalen of de herschreven teksten inderdaad beter worden 

begrepen, heeft Gerritsen de nieuwe teksten in een empirisch onderzoek voorgelegd 

aan een aantal proefpersonen. 

Susanne Gerritsen is werkzaam als docente Communicatieve Vaardigheden aan de 

Universiteit van Amsterdam, geeft praktische trainingen op het gebied van communi

catie en is auteur van het boek Schrijfgids voor economen. 'Het verband ontgaat me' is de 

handelseditie van haar proefschrift. 
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