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Argumentatietheoretischee benaderingen van
complexee argumentatie

4.11 Inleiding
Inn een analytische reconstructie van een betoog moet achterhaald worden wat
dee relatie is tussen de argumenten die samen de argumentatie vormen, omdat
dee manier waarop de argumentatie is gestructureerd van invloed is op de
beoordelingg van het betoog. In veel leerboeken en studies op het gebied van
dee (informele) logica en de argumentatietheorie wordt daarom aandacht
besteedd aan typen relaties tussen argumenten en de reconstructie ervan. In de
pragma-dialectischee argumentatietheorie van Van Eemeren en Grootendorst
(1982,(1982, 1983) wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen complexe argumentatie:: meervoudige, nevenschikkende, en onderschikkende argumentatie.
Inn studies van Snoeck Henkemans (1992) en Walton (1996) worden deze
pragma-dialectischee benadering en andere benaderingen van complexe argumentatiee onderzocht om na te gaan welke argumentatiestructuren onderscheidenn moeten worden. Beide studies concentreren zich op meervoudige en
nevenschikkendee argumentatie, omdat het in de praktijk vooral moeilijk is
omm deze typen complexe argumentatie van elkaar te onderscheiden. Aan de
handd van bevindingen van Snoeck Henkemans en Walton ga ik na of er
aanleidingg is om de pragma-dialectische typologie van complexe argumentatiess aan te passen of uit te breiden voor de analyse van argumentatie in
rechterlijkee uitspraken. Met het oog op mogelijke aanpassingen van de
pragma-dialectischee typologie behandel ik ook een aantal benaderingen die
niett aan de orde komen bij Snoek Henkemans en Walton, zoals die van
Perelmann en Olbrechts-Tyteca (1958, 1969) en Atienza (1990).
Voorr het reconstrueren van de argumentatiestructuur geven Van Eemeren
enn Grootendorst verschillende soorten aanwijzingen, die door Snoeck Henkemanss zijn uitgewerkt. In dit hoofdstuk ga ik na of deze pragma-dialectische
aanwijzingenn bruikbaar zijn voor het achterhalen van de argumentatiestructuur
inn rechterlijke uitspraken en of ze aangepast of uitgebreid moeten worden.
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Inn 4.2 worden de drie pragma-dialectische typen complexe argumentatie
toegelicht.. In 4.3 worden typologieën van complexe argumentatie in andere
benaderingenn besproken. Vervolgens wordt in 4.4 nader ingegaan op het
onderscheidd tussen nevenschikkende en meervoudige argumentatie. Aanwijzingenn voor de reconstructie van verschillende typen complexe argumentatie
wordenn besproken in 4.5.

4.22 Pragma-dialectische basisvormen van complexe argumentaties
Inn de pragma-dialectische benadering bestaat de basisstructuur van een betoog
uitt een enkelvoudige argumentatie. Dit is argumentatie die ten doel heeft een
standpuntt te rechtvaardigen ofte ontkrachten en waaraan één logisch geldige
redeneringg ten grondslag ligt. Meestal wordt maar een van de twee premissen
expliciett tot uitdrukking gebracht. De andere premisse vormt het verzwegen
argument.. De schematische weergave van enkelvoudige argumentatie ziet er
alss volgt uit:
Figuurr 4.1
11

tt
1.11

8e

(1.1')

Vann Eemeren e.a. (1996: 62) geven het volgende voorbeeld van enkelvoudige
argumentatie71: :
Gedaagdee zal in de kosten van dit geding veroordeeld worden (1), daar hij de in
hett ongelijk gestelde partij is (1.1).
Voorr het standpunt 'de gedaagde zal in de kosten van dit geding veroordeeld
worden'' (1), wordt het argument naar voren gebracht dat 'gedaagde de in het
711 In Van Eemeren e.a.. (1996) is de pragma-dialectische theorie gebruikt voor de analyse van
argumentatieff taalgebruik in de context van het recht.
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ongelijkk gestelde partij is' (1.1). Met het verzwegen argument (1.1') wordt
hett verband gelegd tussen standpunt (1) en het argument (1.1): 'de in het
ongelijkk gestelde partij moet de kosten van het geding betalen'. Het verzwegen
argumentt kan in de analyse van de argumentatie worden geëxpliciteerd.
Enkelvoudigee argumentaties kunnen in een betoog op verschillende manierenn tot complexe argumentatie zijn gecombineerd. Het eerste type complexee argumentatie is meervoudige argumentatie. Meervoudige argumentatie
houdtt in dat elk van de aangevoerde argumenten op zich in principe als een
afdoendee verdediging voor het standpunt wordt gepresenteerd. De protagonistt van een standpunt kan dit type argumentatie naar voren brengen als
hijj weet of verwacht dat de antagonist de aanvaardbaarheid, de relevantie of
dee argumentatieve kracht van een argument betwijfelt. Als de kritiek van de
antagonistt op één van de argumenten uit een meervoudige argumentatie
terechtt is, blijft het standpunt nog voldoende ondersteund door de resterende
argumenten.. De structuur van dit type argumentatie wordt als volgt weergegeven. .
Figuurr 4.2

/
1.11

''

\
1.2

Vann Eemeren e.a. (1996:67) geven het volgende voorbeeld van meervoudige
argumentatie: :
Hett beroep op onervarenheid als vrachtwagenchauffeur kan niet slagen (1). In
dee eerste plaats omdat Huijs zelf vrijwillig de baan als vrachtwagenchauffeur heeft
aanvaardd (1.1). Voorts niet, omdat van iemand met een groot rijbewijs mag wordenn verwacht dat deze zich er bijtijds van vergewist of het voertuig onder een
viaductt door kan (1.2).
Hett standpunt (1) 'Het beroep op onervarenheid als vrachtwagenchauffeur
kann niet slagen' wordt gerechtvaardigd met twee argumenten (1.1) en (1.2)
diee elk worden gepresenteerd als een zelfstandige en onafhankelijke verdedi-
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ging.. Kenmerkend voor meervoudige argumentatie ïs volgens Van Eemeren,
Grootendorstt en Kruiger (1983: 223) dat de enkelvoudige argumentaties die
samenn de meervoudige argumentatie constitueren, ter verdediging van hetzelfdee standpunt dienen en in principe gelijkwaardige en alternatieve verdedigingenn van dit standpunt moeten vormen. Deze argumentaties hoeven verder
nietss met elkaar te maken te hebben.72

NevenschikkendeNevenschikkende argumentatieve het tweede type complexe argument
houdtt in dat twee of meer argumenten die horizontaal geschakeld zijn gezamenlijkk in principe een voldoende ondersteuning voor het standpunt vormen.
Dee argumenten hebben alle op het standpunt betrekking, maar worden geen
vann alle afzonderlijk als een zelfstandige en afdoende verdediging van dit
standpuntt gepresenteerd. Nevenschikkende argumentatie bestaat, met andere
woorden,, uit een conjunctie van enkelvoudige argumentaties. Een succesvolle
aanvall op één van de argumenten heeft als consequentie dat de gehele nevenschikkendee argumentatie wordt verzwakt.
Nevenschikkendee argumentatie heeft volgens Van Eemeren, Grootendorst
enn Kruiger (1983: 248) niet altijd ten doel een sluitende bewijsvoering te
leveren;; het kan ook zijn dat de spreker of schrijver door een reeks argumentenn naar voren te brengen een maximale aanvaarding van zijn standpunt
probeertt te bewerkstelligen.73 De structuur van dit type complexe argumentatiee wordt als volgt weergeven.

722 Het feit dat de argumentaties soms wel degelijk met elkaar te maken lijken te hebben,
vormtt volgens Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger (1983: 224) een complicatie die
mett meervoudige argumentatie verbonden is. Een praktische complicatie die nog wordt
vergroott doordat meestal niet duidelijk wordt aangegeven ofeen argumentatie als afdoende
iss bedoeld, terwijl dat toch van groot belang is omdat men anders niet weet of een ontkrachtingg van deze argumentatie ook een ontkrachting van dezelfde verdediging van het
standpuntt inhoudt.
733 Hoewel de naamgeving misschien suggereert dat er bij nevenschikkende argumentatie
sprakee is van een reeks gelijkwaardige enkelvoudige argumentaties, hoeft er volgens Van
Eemeren,, Grootendorst en Kruiger (1983:249) van een dergelijke gelijkwaardigheid geen
sprakee te zijn. Het kan best zijn dat de ene enkelvoudige argumentatie zestig procent van
dee overtuigingskracht uitmaakt, de tweede tien procent, de derde twintig procent enzovoortt en dat dit, zij het niet precies in deze percentages, ook de bedoeling was. Een
complicatiee is dat dit zelden wordt aangegeven.
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Figuurr 4.3
11
1.1aa

1.1b

Eenn voorbeeld van nevenschikkende argumentatie uit Van Eemeren e.a. is het
volgende: :
Medisch-wetenschappelijkk onderzoek met wilsonbekwamen is een delicate
materiee (1) omdat enerzijds algemeen is aanvaard dat experimenten op mensen
alleenn met hun toestemming mogen worden uitgevoerd (1.1a), terwijl anderzijds
vann belang is dat wetenschappelijk onderzoek kan plaatshebben naar ziekten die
wilsonbekwaamheidd met zich meebrengen (1.1b).
Dee argumentatie voor het standpunt (1), 'Medisch-wetenschappelijk onderzoekk met wilsonbekwamen is een delicate materie' wordt gerechtvaardigd met
tweee argumenten die elkaar aanvullen en beide noodzakelijk zijn voor een
afdoendee verdediging.
Gedaagdee heeft ter gelegenheid van de descente betoogd dat de coniferen zijn
geplantt ter vermindering van tocht in huis (1.1a). Andere manieren om tocht te
werenn hebben geen resultaat gehad (1.1b). Gedaagde heeft dus groot belang bij
hett laten staan van deze coniferen (1).
Hett argument (1.1a) 'De coniferen zijn geplant ter vermindering van tocht
inn huis' en het argument (1.1b) 'Andere manieren om tocht te weren hebben
geenn resultaat gehad' zijn van elkaar afhankelijk doordat met argument (1.1b)
wordtt geanticipeerd op een tegenwerping tegen argument (1.1a)
Hett derde type complexe argumentatie is onderschikkende argumentatie. Dit
typee argumentatie is opgebouwd uit twee of meer argumenten waarvan de ene
terr ondersteuning dient van de andere. De verschillende argumenten hebben
niett rechtstreeks betrekking op hetzelfde standpunt, maar de eerste heeft
bijvoorbeeldd betrekking op het hoofdstandpunt, de tweede op een substandpunt,, de derde op een subsubstandpunt enzovoort. Uiteindelijk hebben alle
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argumentenn die deel uitmaken van een onderschikkende argumentatie wel
betrekkingg op het hoofdstandpunt, maar alleen de eerste rechtstreeks.
Onderschikkendee argumentatie ontstaat wanneer de schrijver anticipeert
off reageert op twijfel ten aanzien van het tot dan toe laatste onderschikkende
argumentt dat is aangedragen. Die twijfel heeft betrekking op de propositionelee inhoud van het argument. De verdediging van het hoofdstandpunt
bestaatt uit een reeks verticaal geschakelde enkelvoudige argumentaties. Ook
hierbijj geldt dat elke schakel bijdraagt tot de verdediging van het standpunt,
maarr dat alleen de reeks als geheel een afdoende verdediging kan vormen.
Onderschikkendee argumentatie wordt als volgt schematisch weergegeven.

Figuurr 4.4

ii
1.1 1

II

1.1.1 1
Inn een van de oefeningen in Van Eemeren e.a. (1996: 95) wordt de volgende
onderschikkendee argumentatie naar voren gebracht:
Zijj vindt dat de beslissing niet juist is (1), daar zij met de schooldirectie heeft
afgesprokenn dat zij indien haar passend werk zou worden aangeboden, zij haar
studiee met onmiddellijke ingang zou kunnen voortzetten in de avonduren (1.1.1).
Volgenss haar volgt hieruit dat haar studie derhalve geen enkel beletsel vormt voor
hett aanvaarden van een eventuele volledige betrekking (1.1).
Hett standpunt (1) 'De beslissing is niet juist' wordt ondersteund met het
argumentt (1.1) 'Haar studie vormt geen enkel beletsel voor het aanvaarden
vann een eventuele volledige betrekking'. Dit argument wordt op zijn beurt
weerr gerechtvaardigd met argument (1.1.1) 'Zij heeft met de schooldirectie
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afgesprokenn dat zij, indien haar passend werk zou worden aangeboden, haar
studiee met onmiddellijke ingang zou kunnen voortzetten in de avonduren'.

4.33 Monologische benaderingen van complexe argumentatie
Tweee belangrijke studies waarin de analyse van complexe argumentatie centraall staat, zijn Analysing complex argumentation (1992) van Snoeck Henkemanss en Argument Structure (1996) van Walton. Beide auteurs behandelen
eenn aantal benaderingen van complexe argumentatie die grofweg gekarakteriseerdd kunnen worden als monologisch of als dialogisch. In monologische
benaderingenn wordt, anders dan in dialogische benaderingen, geabstraheerd
vann de taalgebruikers die bij de argumentatie betrokken zijn Bovendien
wordenn typen complexe argumentatie onderscheiden op grond van structurele
kenmerkenn van het eindprodukt van het argumentatieproces.74
Dee benadering van complexe argumentatie door Perelman en OlbrechtsTytecaa in La nouvelle rhétorique (1958) wordt door Snoeck Henkemans en
Waltonn niet besproken.
Omdatt Perelman en Olbrechts-Tyteca in hun retorische benadering van
argumentatiee de nadruk leggen op overwegingen die een spreker kan hebben
omm complexe argumentatie naar voren te brengen en de effecten die dat kan
hebbenn op het publiek, zou hun benadering op het eerste gezicht misschien
opgevatt kunnen worden als dialogisch.75 Perelman en Olbrechts-Tyteca
leggenn echter eenzijdig de nadruk op de strategische voor- en nadelen van
complexee argumentatie voor de partij die de argumentatie naar voren brengt.
Hett verloop van de discussie en de discussiezetten van de andere discussianten
blijvenn buiten beschouwing.76 In het volgende ga ik na of argumentatiestruc-

7474 Volgens Van Ecmcrcn en Grootendorst (1982: 39, 44, 58-59) gaan vertegenwoordigers
vann deze benadering voorbij aan de verschillende communicatieve en interactionele rollen
diee in argumentatie verondersteld worden. Argumentatie wordt opgevat als een autonoom
enn abstract patroon van gedepersonaliseerde proposities.
755 Hier wordt de Engelse vertaling gebruikt: The new rhetoric. A treatise on argumentation
(1969).. In Perelmans juridische argumentatietheorie Logiquejuridique. Nouvelle rhétorique
(1976)) wordt de complexiteit van argumentatie niet behandeld. Alexy (1978) en Aarnio
(1987).. die in hun juridische argumentatietheorieën bij de bespreking van complexe
argumentatiee aansluiten bij Perelman, baseren zich dan ook op de algemene theorie (zie
hoofdstukk 5).
766 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (1982: 59).
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turenn die onderscheiden worden in monologisch georiënteerde benaderingen
aanleidingg geven om de pragma-dialectische basisvormen van complexe
argumentatiee uit te breiden voor de analyse van juridische argumentatie.

Inn monologisch georiënteerde benaderingen, bijvoorbeeld in die van Copi en
Cohenn (1990), Govier (1992) en Pinto en Blair (1993), wordt, zoals ook
blijktt uit het onderzoek van Snoeck Henkemans, het onderscheid tussen
meervoudigee en nevenschikkende argumentatie gekarakteriseerd door de
onderlingee afhankelijkheid van de argumenten die ter rechtvaardiging van een
beslissingg worden aangevoerd.77
Onafhankelijkee argumentatie {independent of convergent argumentation)
houdtt in dat elk argument het standpunt zelfstandig ondersteunt, terwijl in
afhankelijkee argumentatie {interdependent argumentation) de argumenten
onderlingg van elkaar afhankelijk zijn. Omdat de manier waarop en de mate
waarinn de argumenten van elkaar afhankelijk zijn kan verschillen, wordt in
afhankelijkee argumentatie een aantal subtypen onderscheiden. Het eerste type
iss samenhangende {linked) argumentatie, waarin de argumenten die worden
aangevoerdd allemaal nodig zijn en geen van de argumenten een zelfstandige
ondersteuningg van het standpunt vormt. Het tweede type is cumulatieve
{cumulative){cumulative) argumentatie, waarin elk argument enige ondersteuning bied
voorr het standpunt, maar de kracht van de ondersteuning toeneemt met elk
argumentt dat is toegevoegd.78 Het derde type dat wordt onderscheiden is
complementairee {complementary) argumentatie, waarin de argumenten verschillendd van aard zijn en elkaar aanvullen. Hoewel het aannemelijk wordt
gemaaktt dat er verschillende vormen van nevenschikkende argumentatie
kunnenn worden onderscheiden, constateren zowel Snoeck Henkemans als
Waltonn dat de omschrijvingen van de verschillende vormen onvoldoende
duidelijkk zijn om ze in concrete gevallen te herkennen.
Waltonn (1996: 89, 91) behandelt naast afhankelijke en onafhankelijke
argumentatiee ook seriële en divergente argumentatie {serial arguments en
divergentdivergent arguments). Seriële argumentatie is 'composed of two or more stages
(subarguments)) where the conclusion functions as a premise in the second
argument'.. Dit type argumentatie komt overeen met wat Van Eemeren en

777 Zie voor een uitgebreide bespreking van deze auteurs Snoeck Henkemans (1992: 25-43)
enn Walton (1996: 78-92).
788 Dit type argumentatie komt overeen met wat Walton (1996:134) evidence-accumulating
argumentsarguments noemt.
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Grootendorstt onderschikkende argumentatie noemen. Divergente argumentatiee bestaat uit twee of meer afzonderlijke conclusies die elk ondersteund
wordenn door hetzelfde argument. 79 Dit type argumentatie kan als volgt
wordenn weergegeven:

Figuurr 4.5

33

Dee standpunten (1) en (2) worden beide ondersteund door argument (3).
Waltonn geeft het volgende voorbeeld van divergente argumentatie:
Holmess turned to Watson and said: 'So you see, Watson, Smith is not the
murdererr (3). Therefore, Robinson had nothing to do with the crime (1). Thereforee also, incidentelly, Lady Gregg's display of grief was merely a tactic to cover
upp the finding of the revolver (2).'
Hett argument 'Smith is not the murderer' ondersteunt zowel het standpunt
'Robinsonn had nothing to do with the crime' als het standpunt 'Lady Gregg's
displayy of grief was merely a tactic to cover up the finding of the revolver'.
Inn een pragma-dialectische benadering wordt divergente argumentatie geanalyseerdd als twee (dezelfde) enkelvoudige argumentaties die ten doel hebben
tweee standpunten te rechtvaardigen. Omdat aan het betoog een meervoudig
geschill ten grondslag ligt waarin ten opzichte van twee proposities een positief
standpuntt wordt ingenomen, moet ter rechtvaardiging van elk van de standpuntenn minimaal één enkelvoudige argumentatie naar voren worden gebracht.
Dee structuur van de argumentatie wordt als volgt weergegeven:

799 Walton (1996:92) wijst ook op de mogelijkheid dat uit meer dan één premisse twee aparte
conclusiess worden afgeleid: 'This kind of structure can occur where a linked argument is
combinedd with a divergent argument'.

6666

Hoofdstuk 4

Figuurr 4.6
11

2
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A

1.11
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(1.1')

2.1
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(2.1')

Hett voordeel van een pragma-dialectische analyse is dat de argumentatie
genuanceerderr beoordeeld kan worden: denkbaar is bijvoorbeeld dat Watson
hett argument als een afdoende verdediging beschouwt voor het ene standpunt,, maar het geen voldoende rechtvaardiging vindt voor het andere standpunt.. In een pragma-dialectische analyse komt bovendien tot uitdrukking dat
dee inhoud van de verzwegen argumenten in elk van de enkelvoudige argumentatiess van elkaar verschilt, zodat verschillende vormen van kritiek kunnen
wordenn geleverd op de verzwegen argumenten.
Hett aanvoeren van complexe argumentatie in plaats van enkelvoudige argumentatiee heeft volgens Perelman en Olbrechts-Tyteca (1969) twee belangrijke
voordelen.. In de eerste plaats biedt het de mogelijkheid verschillende relaties
tee leggen tussen de argumenten. In de tweede plaats kan worden gerefereerd
aann verschillende soorten publiek. Perelman en Olbrechts-Tyteca karakteriserenren typen complexe argumentatie aan de hand van verschillende vormen van
interactiee tussen de argumenten die ter rechtvaardiging van een standpunt
wordenn aangevoerd. Een van de belangrijkste vormen van interactie tussen
argumentenn kan worden toegeschreven aan wat zij 'convergentie' noemen;
eenn concept dat zij in verband brengen met de overtuigingskracht van de
argumentenn die in een discussie worden aangevoerd. Perelman en OlbrechtsTytecaa onderscheiden twee typen convergente argumentatie.
Hett eerste type wordt omschreven als separate but convergent arguments
(1969:471).. Bij dit type leidt een aantal afzonderlijke argumenten tot dezelfdee conclusie. De overtuigingskracht van elk van die argumenten wordt
volgenss Perelman en Olbrechts-Tyteca versterkt door de andere, omdat het
onwaarschijnlijkk wordt geacht dat verschillende onjuiste argumenten tot
steedss dezelfde conclusie zouden leiden.80 Bovendien wordt de overtuigings800 In zijn bespreking van het werk van Perelman en Olbrechts-Tyteca noemt Alexy (1989:
167)) dit type argumentatie additive strengthening.
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krachtt van de argumenten versterkt doordat het niet noodzakelijk is elk van
dee argumenten aan te voeren (1969: 476).81 Wordt echter vastgesteld dat
bepaaldee argumenten incompatibel zijn, dan verliest de argumentatie sterk
aann kracht.
Hett tweede type convergente argumentatie is complementaire argumentatie
(1969:: 475). Complementaire argumentatie bestaat uit argumenten die
wordenn geïntroduceerd als aanvulling op argumenten die eerder zijn aangevoerdd en nauw daarmee samenhangen. 82 Perelman en Olbrechts-Tyteca
noterenn de volgende observatie:
Complementaryy argumentation, explaining the attraction of appearance, evil or
error,, can give rise, in conjunction with a positive argument, to a convergence
argument. .
Perelmann en Olbrechts-Tyteca wijzen er op dat, hoewel er in principe geen
limiett is voor de opeenstapeling van argumenten, het aantal argumenten en
dee wijze waarop ze worden gepresenteerd in sommige gevallen door bijvoorbeeldd gewoonten of de wet beperkt wordt. Convergente argumenten kunnen
inn een betoog worden gegroepeerd of verspreid zonder dat daardoor het effect
vann de convergentie verdwijnt. Wel wordt door groepering van de argumentenn het effect van convergentie geaccentueerd, terwijl dat effect door het
verspreidenn van de argumenten wordt verminderd. In een gerechtelijke
vervolgingg kan de persoon die wordt aangeklaagd dan ook het best worden
voorgesteldd als het middelpunt waar alle 'pijlen' op samenkomen. De advocaat
vann de verdediging zal daarentegen proberen om de argumenten die hij moet
weerleggenn voor te stellen als een mozaïek van losse stukjes waartussen geen
verbandd bestaat.
Alss een protagonist meer argumenten heeft die zijn standpunt ondersteunen,, kan hij ze in een van de volgende drie volgorden presenteren: de volgorde

811 Op die effect van argumentatie wordt gewezen in HR 18 december 1992,
NJ1994,139:
'Datt een noodzakelijke vergunning hoogst waarschijnlijk niet aan Kunders kan worden
geweigerdd op grond van twee afzonderlijke argumenten, die elkaar versterken, maar elk
opp zich voldoende zwaarwegend zijn om het verlenen van de vergunning te rechtvaardigen'.
822 Alcxy (1989: 167) omschrijft dit type convergente argumentatie van Perelman en
Olbrechts-Tytecaa als volgt: 'the premisses of an argument are established by means of
furtherr arguments {regressive strengthening). A A further form of interaction worth mentioningg is that between an argument, and an argument about this argument. This relation
correspondss to that between discourse and meta-discourse'.
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vann toenemende sterkte, de volgorde van afnemende sterkte of de 'Homeric
orr Nestorian' volgorde, waarbij de spreker zijn sterkste argumenten aan het
beginn en aan het eind presenteert. Ervan uitgaande dat argumenten gepresenteerdd moeten worden in de volgorde waarin ze het sterkst naar voren komen,
iss het volgens Perelman en Olbrechts-Tyteca (1969: 500) aan te raden om
tee beginnen met een argument waarvan de sterkte onafhankelijk is van de
sterktee van de andere argumenten. In een tweeledige verdediging die gebaseerdd is op de feiten en het recht, is de volgorde belangrijk: de sterkste verdedigingg moet altijd het eerst naar voren worden gebracht in de hoop dat de
overtuigingskrachtt die van het eerste argument uitgaat, bijdraagt tot de
aanvaardbaarheidd van het tweede argument. Als algemene regel stellen Perelmann en Olbrechts-Tyteca dat argumenten altijd gepresenteerd moeten
wordenn in een volgorde die plausibel is in het licht van de elementen in de
discussiee die al bekend zijn.
Alss een ernstige tegenwerping het verloop van het hele betoog belast, is
hett volgens de auteurs verstandig eerst op deze tegenwerping te reageren. De
anderee argumenten worden anders geïnterpreteerd in het licht van de tegenwerping.. Om die reden adviseerde Quintilianus om te beginnen met het
weerleggenn van een beschuldiging waardoor de integriteit van de verdediger
inn twijfel wordt getrokken, tenzij minder belangrijke argumenten evident
onjuistt zijn. In dat geval moeten die eerst weerlegd worden, omdat door te
latenn zien dat de tegenpartij niet de waarheid spreekt, de tegenpartij in
diskrediett kan worden gebracht.
Inn sommige gevallen zal de verdediging niet wachten tot een beschuldiging
iss geformuleerd, maar proberen deze op voorhand te weerleggen. Perelman
enn Olbrechts-Tyteca spreken in dat geval van anticipatory refutation (1969:
500).. Anticipatory refutation kan de vorm hebben van een bezwaar dat wordt
opgeworpenn tegen een argument. Het kan ook de vorm hebben van een
concessie.. Deze manier van reageren heeft volgens hen 'a definite argumentativee connotation', maar de auteurs lijken het niet te beschouwen als een type
complexee argumentatie.
Eerderr is duidelijk geworden dat complexe argumentatie ('a plurality of
arguments')) in Perelman en Olbrechts-Tyteca's benadering kan bestaan uit
convergentee argumentatie, waaronder zij zowel meervoudige als nevenschikkendee argumentatie verstaan. Separate but convergent arguments kunnen als
meervoudigee argumentatie worden beschouwd en complementary argumentationtion als een vorm van nevenschikkende argumentatie. Perelman en Olbrechts-

ArgumentatietheoretischeArgumentatietheoretische benaderingen van complexe argumentatie argument

Tytecaa leggen in hun benadering de nadruk op strategieën die gevolgd kunnenn worden bij het naar voren brengen van complexe argumentatie waarmee
eenn standpunt kan worden aangevallen of verdedigd. Zij betrekken daarbij
ookk de argumentatieve kracht van argumenten. Uit hun benadering blijkt dat
dee discussiecontext en het domein waarin complexe argumentatie naar voren
wordtt gebracht van invloed kunnen zijn op de aanvals- of verdedigingsstrategie.. Perelman en Olbrechts-Tyteca geven echter niet precies aan in welk type
complexee argumentatie zo'n argumentatieve strategie resulteert en hoe die
argumentatiee geanalyseerd moet worden. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe in
dee analyse van een betoog onderscheid gemaakt moet worden tussen separate
butbut convergent arguments en complementary argumentation en waarom de
verwerpingg van tegenwerpingen niet als onderdeel van de argumentatie
beschouwdd moet worden.
Inn de praktijk blijkt het identificeren van onderschikkende en divergente
argumentatiee meestal niet zo moeilijk te zijn. De meeste auteurs zijn het
eroverr eens dat het vooral moeilijk is om vast te stellen of argumentatie
meervoudigg of nevenschikkend is. Monologische benaderingen van complexe
argumentatiee bieden echter onvoldoende aanknopingspunten voor de oplossingvann dit probleem. Het belangrijkste bezwaar is dat het onderscheid tussen
afhankelijkee en onafhankelijke argumentatie in deze benaderingen niet
duidelijkk is gedefinieerd en dat niet precies duidelijk is waarin cumulatieve
enn complementaire argumentatie van elkaar verschillen. Deze tekortkomingen
kunnenn volgens Snoeck Henkemans onder andere worden verklaard uit het
feitt dat er in monologische benaderingen geen aandacht wordt besteed aan
dee manier waarop complexe argumentatie in een discussie ontstaat en aan de
functiee die verschillende typen complexe argumentatie bij het verdedigen van
eenn standpunt kunnen hebben.

4.44 Dialogische benaderingen van complexe argumentatie
Eenn benadering waarin wordt geprobeerd het dialogisch karakter van juridischee argumentatie tot uitdrukking te brengen, is de procesgerichte (besliskundige)) benadering van Atienza (1990).83 Atienza is van mening dat een proces833 Dialogische benaderingen van argumentatie, zoals die van Naess (1978), waarin niet expliciet
aandachtt wordt besteed aan vormen van complexe argumentatie, worden hier niet besproken.
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gerichtee benadering een veel realistischer weergave geeft van de complexiteit
vann de argumentatie die aan de beslissing van de rechter ten grondslag ligt.84
Hett voordeel van die benadering iss volgens Atienza dat duidelijk onderscheid
wordtt gemaakt tussen 'argumenten voor een beslissing' en 'argumenten tegen
eenn beslissing', waardoor een realistisch beeld gegeven kan worden van het
argumentatieproces.. Het onderscheid tussen argumenten voor of tegen een
standpuntt kan in de eerste plaats betrekking hebben op enkelvoudig argumentatie:: '1 is an independent argument for/against [standpoint] 2'.
Wanneerr ter rechtvaardiging van een beslissing complexe argumentatie
wordtt aangevoerd, kunnen de argumenten afhankelijk van elkaar zijn (conjunctief)) of onafhankelijk (disjunctief). Een conjunctief verband tussen
argumentenn omschrijft Atienza als '1 and 2 (together) is an argument for
[standpoint]] 3', een disjunctief verband als '1 and 2 (separately, i.e. each one
off them) is an argument for [standpoint] 3'. Naast het conjunctieve en
disjunctievee verband tussen argumenten onderscheidt Atienza de volgende
vormenn van complexiteit.
1)) 1 is an argument for/against the fundamentation of [standpoint] 3 with the
helpp of (argument) 2.
2)) 1 is an argument for/against attacking [standpoint] 3 with the help of (argument)) 2.
Omdatt deze vormen van complexiteit niet worden toelicht en er geen voorbeeldenn van worden gegeven, valt moeilijk vast te stellen wat er precies onder
wordtt verstaan. In het bijzonder is niet duidelijk waarin een argument 'with
thee help of another argument' zich onderscheidt van cumulatieve argumentatiee ('an argument together with another argument').85 Voorgaande onder

844 Atienza zet zich aftegen de logische reconstructie van argumentatie. Het instrumentarium
vann de formele logica zoals dat door veel rechtstheoretici wordt toegepast biedt volgens
hemm onvoldoende mogelijkheden om het argumentatieproces van de rechter te reconstrueren.. In de eerste plaats heeft de logica alleen betrekking op de vorm en blijft de inhoud
vann de premissen buiten beschouwing. In de tweede plaats bestaat er een discrepantie
tussenn syllogismen en de taalhandeling argumenteren, omdat argumentatie nu juist naar
vorenn wordt gebracht als in een discussie twijfel wordt geuit terwijl er bij de reconstructie
vann syllogismen vanuit wordt gegaan dat de premissen geen aanleiding tot twijfel geven.
855 Von Savigny (1976), een van de auteurs aan wie Atienza zijn representaties van argumentatiee ondeent, lijkt dit type argumentatie te onderscheiden op grond van een inhoudelijk
criteriumm (1976:32-34): 'Von besondercr Wichtigkcit ist es, das man in argumentierenden
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scheidingenn kunnen volgens Atienza nog verder worden uitgebreid door de
introductiee van de notie 'denial of an argument'.
3)) 1 is not an argument for 2 (which is weaker than to say that it is an argument
against) )
4)) 1 is not an argument against 2 (which is weaker than to say that it is an argumentt for)
Dee typen argumentatieve relaties hebben vooral betrekking op het pro- of
contra-karakterr van de argumentatie die in het argumentatieproces naar voren
kann worden gebracht. Atienza laat zien dat in een juridische discussie verschillendee tegenwerpingen naar voren kunnen worden gebracht. Hij pleit er mijns
inzienss terecht voor om zowel pro- als contra-argumentatie in de analyse van
eenn betoog te betrekken. Hij maakt echter niet duidelijk hoe de verschillende
typenn argumentatieve relaties zich tot elkaar kunnen verhouden in de rechtvaardigingg van de oplossing van een geschil. Hij geeft dus wel aan dat er
verschillendee argumenten voor en tegen een rol spelen, maar laat niet zien hoe
zee tegen elkaar kunnen worden afgewogen en hoe deze vorm van complexe
argumentatiee in het argumentatieproces ontstaat.
Hoee pro- en contra-argumenten in verschillende typen argumentatiestructurenn kunnen resulteren, wordt veel duidelijker in de dialogische benadering
vann Snoeck Henkemans (1992), die een uitwerking vormt van het pragmadialectischee model voor een kritische discussie. Aan de hand van een precieze
analysee van de procedure voor het aanvallen en verdedigen van standpunten
geeftt zij een verklaring voor de manier waarop verschillende typen nevenschikkendee argumentatie kunnen ontstaan.

Toetenn nicht nurfiirodergegen bestimmte Annahmcn argumentieren kann, sondern auch
dafurr oder dagegen, das man mit bestimmten Argumenten andere Annahmen begründen
oderr crschüttern kann, d.h. dafur oder dagegen das Argumentationen schiüssig sind, das
Argumentationenn relevant sind usw.. Argumente, welche Argumentationen beurteilen,
werdenn "A-Argumenten" genannt.(...) Das, worur oder wogegenein A-Argument gebracht
wird,, is selbst kein Argument, sondern ein Argumentationsschritt'. Von Savigny geeft als
voorbeeldd de uitspraak 'Bij interpretatie gaat het om wat de auteur zegt en niet om wat
hijj gezegd zou kunnen hebben'. Naast een argument dat wordt aangevoerd, helpt deze
uitspraakk het standpunt te rechtvaardigen. De 'with the help of arguments' lijken dus een
ondersteuningg van het verzwegen argument, maar wat de functie ervan precies is blijft vaag.
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Nevenschikkendee argumentatie kan naar voren worden gebracht als de
(verwachte)) kritiek van de antagonist inhoudt dat een argument geen aanvaardbaree rechtvaardiging van het standpunt is. Dat wil zeggen dat de argumentatievee kracht van het argument niet voldoende is of dat het argument
niett relevant is. De protagonist kan in die situatie twee verschillende verdedigingsstrategieënn volgen. In de eerste plaats kan hij argumenten aanvoeren die
samenn met het eerder gegeven argument voldoende zouden moeten zijn om
dee antagonist van de aanvaardbaarheid van het standpunt te overtuigen. O p
diee manier ontstaat cumulatieve argumentatie. De structuur van cumulatieve
argumentatiee wordt als volgt weergeven:

Figuurr 4.7
11
1.1aa

+

1.1b

Inn het volgende voorbeeld wordt duidelijk hoe dit type argumentatie in een
discussie,, in dit geval tussen een eiser (E) en de rechter (R), kan ontstaan:
E.. Mijn cliënt denkt dat de verkoper wist dat er water onder zijn huis staat.
R.. Waarom denkt hij dat?
E.. De verkoper wist dat bij beide buren al geruime tijd water onder het huis
staat. .
R.. Dat hoeft niet te betekenen dat de verkoper wist dat er ook water onder zijn
huiss stond.
E.. Nee, maar hij heeft ook regelmatig tegen anderen geklaagd over vochtigheid
inn huis.
Dee kritiek van de antagonist (R) richt zich op het argument 'De verkoper wist
datt bij beide buren al geruime tijd water onder het huis staat'. De protagonist
(E)) probeert niet de kritiek van R te weerleggen, maar voert voor zijn standpuntt een tweede argument aan: 'Verkoper heeft ook regelmatig tegen anderen
geklaagdd over vochtigheid in huis'. De twee argumenten samen beogen een
voldoendee rechtvaardiging voor het standpunt te zijn.
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Dee discussie hoeft niet altijd expliciet gevoerd te worden. De protagonist kan
ookk anticiperen op mogelijke kritiek op zijn argumentatie, zoals in het volgendee voorbeeld:
Mijnn cliënt denkt dat de verkoper wist dat er water onder het huis staat. De
verkoperr wist namelijk dat bij beide buren al geruime tijd water onder het huis
staatt en hij heeft ook regelmatig tegen anderen geklaagd over vochtigheid in huis.
Dee tweede verdedigingsstrategie die de protagonist kan volgen is de tegenwerpingg aanvallen waarmee de antagonist probeert aan te tonen dat het argument
onvoldoendee gewicht heeft. Zo ontstaat complementaire argumentatie,
waarvann de structuur als volgt wordt weergeven:

Figuurr 4.8
11
1.1aa

&

1.1b

Eenn discussie waarin dit type complexe argumentatie ontstaat, kan bijvoorbeeldd als volgt verlopen:
E.. Mijn cliënt denkt dat de verkoper wist dat er water onder zijn huis stond.
R.. Waarom denkt hij dat?
E.. De verkoper wist dat bij zijn beide buren al geruime tijd water onder het huis
staat. .
R.. Dat zegt niet veel, ik heb begrepen dat er in die buurt onder meer huizen
waterr staat.
E.. Maar van het huis van de verkoper is bekend dat het ondergronds in verbindingg staat met dat van de buren.
Dee kritiek van de antagonist (R) richt zich, net als in de vorige discussie, op
hett argument 'De verkoper wist dat bij beide buren al geruime tijd water
onderr het huis staat'. De protagonist (E) probeert nu de kritiek van R te
weerleggenn met een tweede argument: 'Van het huis van de verkoper is
bekendd dat het ondergronds in verbinding staat met dat van de buren'. De
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tweee argumenten samen zijn bedoeld als een voldoende rechtvaardiging voor
hett standpunt.
Ookk in het geval van complementaire nevenschikkende argumentatie kan
dee protagonist anticiperen op een tegenwerping:
Mijnn cliënt denkt dat de verkoper wist dat er water onder het huis stond. De
verkoperr wist dat bij beide buren al geruime tijd water onder het huis staat en van
zijnn huis is bekend dat het ondergronds in verbinding staat met dat van de buren.
Cumulatievee en complementaire nevenschikkende argumentatie kunnen in
eenn geëxternaliseerde discussie beide als een specifiekere uitwerking worden
beschouwdd van wat Perelman en Olbrechts-Tyteca (1969: 500) refutation
noemen.. In het geval de discussie impliciet is, kunnen beide typen nevenschikkingg als anticipatory refutation worden opgevat.
Voorr de evaluatie van beide vormen van nevenschikking geldt volgens
Snoeckk Henkemans dat de argumenten alleen in combinatie een voldoende
ondersteuningg pretenderen te zijn voor de beslissing. Dit hoeft mijns inziens
niett altijd het geval te zijn. De relatie tussen nevenschikkende argumentatie
kann ook asymmetrisch zijn, dat wil zeggen dat het ene argument wel zonder
hett andere kan maar het andere argument niet zonder het ene. Het bestaan
vann dit type nevenschikkende argumentatie kan goed geïllustreerd worden
aann de hand van een voorbeeld uit een juridische context:
Ontslagg op staande voet lijkt gerechtvaardigd. X heeft zich schuldig gemaakt aan
fraudee en heeft zich uiterst onbehoorlijk gedragen toen die aan het licht kwam.
Voorr de aanvaarding van het standpunt 'Ontslag op staande voet is gerechtvaardigd'' is het op grond van artikel 7: 678 lid 2d BW voldoende om aan te
voerenn dat een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Het argumentt dat X zich onbehoorlijk heeft gedragen, is in principe geen afdoende
rechtvaardiging.. Het is dan ook de vraag waarom dit argument aan het eerste
iss toegevoegd. Denkbaar is dat de protagonist met het argument 'Toen de
fraudee aan het licht kwam heeft X zich uiterst onbehoorlijk gedragen' anticipeertt op twijfel ten aanzien van zijn verzoek aan de rechter de eis daadwerkelijkk toe te wijzen. Misschien was er, als X zich niet onbehoorlijk had gedragen
nogg een andere oplossing geweest. X heeft zich schuldig gemaakt aan fraude
enn - of dat nog niet genoeg is - gedraagt zich ook nog onbehoorlijk. Bezien
vanuitt het perspectief van de rechter die de argumentatie moet beoordelen,
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iss de argumentatie asymmetrisch: fraude is op zich een voldoende argument
voorr het standpunt, maar onbehoorlijk gedrag is dat niet. De structuur van
ditt type complexe argumentatie kan als volgt worden weergeven:

Figuurr 4.9
11
1.1(a))

<

1.1b

Omm de asymmetrie in de onderlinge afhankelijkheid van de argumenten tot
uitdrukkingg te laten komen in de structuur, worden de letters (a, b etc.)
waarmeee die afhankelijkheid wordt aangegeven tussen haakjes geplaatst. Zo
wordtt duidelijk welk argument in principe een zelfstandige ondersteuning van
hett standpunt kan vormen. Die zelfstandige ondersteuning van het standpunt
blijktt ook uit de richting van de pijl. Wanneer in asymmetrisch nevenschikkendee argumentatie twee argumenten samen het standpunt in principe
zelfstandigg kunnen rechtvaardigen en een derde argument alleen in samenhangg met die twee argumenten het standpunt kan ondersteunen, kan de
structuurr worden weergegeven als in figuur 4.10.

Figuurr 4.10
11
AA

1.1aa

1.1b

V

<

1.1c

4.55 Aanwijzingen voor de reconstructie van complexe argumentatie
Omdatt het vooral moeilijk is om nevenschikkende argumentatie te onderscheidenn van meervoudige, wordt in de literatuur veel aandacht besteed aan
aanwijzingenn die behulpzaam kunnen zijn bij de reconstructie van deze typen
complexee argumentatie. De presentatie van de tekst vormt in veel benaderingenn het uitgangspunt - soms het enige uitgangspunt - om vast te stellen of
err sprake is van argumentatie en om te achterhalen hoe de argumentie is
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gestructureerd.866 Indicatoren als 'overwegende dat', 'vanwege', 'aangezien',
'omdat'' en 'dus', kunnen aanwijzingen verschaffen bij het vaststellen van de
argumentatievee functie van taaluitingen. Om onderscheid te kunnen maken
tussenn meervoudige of nevenschikkende argumentatie, zoals bij complexe
argumentatiee nodig is, zijn indicatoren eveneens bruikbare hulpmiddelen.
Woordenn en uitdrukkingen zoals 'los van deze overweging' en 'buitendien'
fungerenn als indicatoren van meervoudige argumentatie. Indicatoren van
nevenschikkendee argumentatie zijn bijvoorbeeld 'in onderlinge samenhang
bezien'' of'alles overwegend'.87
Inn de literatuur worden verschillende toetsen voorgesteld die als hulpmiddell kunnen worden gebruikt om vast te stellen of argumentatie nevenschikkendd of meervoudig is. Walton (1996: 118 e.v.) geeft een overzicht van de
belangrijkstee en beoordeelt ze op hun geschiktheid. De verschillen tussen de
toetsenn hebben betrekking op de vereisten die gesteld worden aan de premissenn en aan de conclusie om vast te kunnen stellen of de argumentatie nevenschikkendd of meervoudig is. In sommige toetsen wordt aangenomen dat één
vann de premissen onjuist of onwaar is ifalsity-requiremeni), in andere wordt
aangenomenn dat één van de premissen niet bewezen is of dat niet bekend is
off deze waar is (suspension-requirement. Ten aanzien van de conclusie wordt
err in sommige toetsen vanuit gegaan dat deze in het geheel niet gerechtvaardigdd wordt als één van de premissen onjuist of onbewezen is (no-support
requirement,requirement, terwijl in andere de conclusie in dat geval onvoldoende gerec
vaardigdd is {insufficient-proof requirement. Aan hand van de twee vereisten
voorr de premissen en de twee vereisten voor de conclusie kunnen de onderstaandee vier toetsen voor het reconstrueren van nevenschikkende of meervoudigee argumentatie worden onderscheiden. Het uitgangspunt voor alle toetsen
iss dat een standpunt wordt ondersteund met twee argumenten. Als de argumentatiee die moet worden gereconstrueerd de toets doorstaat, is de argumentatiee nevenschikkend. Zo niet, dan is de argumentatie meervoudig.
866 Pinto en Blair (1993:259) wijzen erop dat de tekst verbale indicatoren kan bevatten zoals
and,and, or, besides the fact that, die behulpzaam kunnen zijn bij de reconstructie. Maar als die
aanwijzingenn ontbreken of niet duidelijk zijn, moet de analysator de samenhang zelf
interpreteren:: 'It's usual for a text to contain incomplete sentences and to contain pronouns
andd demonstratives. Identifying precisely what propositions are asserted may, therefore,
requiree interpretation on your part.'
877 Een uitgebreid overzicht van indicatoren wordt gegeven in Van Eemeren, Grootendorst
enn Kruigcr (1983: 225-227, 250, 251, 270, 271) en in Van Eemeren e.a. (1996: 71, 72,
79,88). .
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1.. Fabity/No support Test: If one premisse is false, the conclusion is not given any
support. .
2.. Suspension/Insufficient ProofTest: Ifone premisse is suspended (not proved, not
knownn to be true), the conclusion is not given enough support to prove it.
3.. Falsity/Insufficient ProofTest: Ifone premisse is false, the conclusion is not given
enoughh support to prove it.
4.. Suspension/No support Test: If one premisse is suspended (not proved, not
knownn to be true), the conclusion is not given any support.
Inn alle vier de toetsen gaat het om de vraag of er voor de conclusie enige
rechtvaardigingg wordt gegeven of dat er voldoende rechtvaardiging wordt
gegevenn om de conclusie te bewijzen. Waltons (1996: 121) bezwaar tegen
dezee toetsen is dat ze absoluut zijn: het zijn alles of niets toetsen. Beter is
volgenss hem een toets te gebruiken waarin het onderscheid tussen nevenschikkendee en meervoudige argumentatie niet absoluut maar gradueel is. Het gaat
volgenss hem om de vraag hoe 'goed' de conclusie wordt gerechtvaardigd
voordatt een van de premissen buiten beschouwing wordt gelaten versus hoe
'goed'' de conclusie nog wordt gerechtvaardigd nadat een premisse wordt
weggelaten.. Zo bezien, kan volgens hem het beste gebruik worden gemaakt
vann een Degree of Support 7>tf (1996: 181). Deze toets houdt in dat een van
dee premissen eerst in gedachten wordt weggelaten waarna wordt nagegaan in
welkee mate de overgebleven premisse op zichzelf een rechtvaardiging vormt
voorr de conclusie. Dit wordt herhaald voor de andere premisse. Vervolgens
moett het gewicht van elk van de premissen bij elkaar worden opgeteld om na
tee gaan hoe groot de gezamenlijke rechtvaardigende kracht van beide premissenn voor de conclusie is. Als het verschil tussen de mate van rechtvaardiging
vann de optelsom van beide premissen en de imaginaire waarde van de twee
premissenn tezamen significant groot is, dan is de relatie tussen de premissen
nevenschikkend.. Als dat niet zo is, dan is de relatie tussen de premissen
meervoudig.. Nog afgezien van de vraag of deze toets geschikter is dan andere
toetsen,, is hij niet erg bruikbaar. Niet alleen is niet duidelijk hoe bepaald kan
wordenn wat de rechtvaardigende kracht van een premisse is, ook is niet
duidelijkk hoe vastgesteld kan worden dat het verschil tussen de optelsom van
beidee premissen en de imaginaire waarde van de twee premissen tezamen
significantt groot is.88
Hoewell Walton de Degree of Support Test de meest geschikte vindt,
888 Zie Plug (1999: 639-643) voor een illustratie van deze problemen.
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benadruktt hij dat de toets vooral als aanvulling moet worden gezien op andere
aanwijzingenn voor de reconstructie van complexe argumentatie zoals tekstuele
enn contextuele aanwijzingen. Zijn conclusie dat de toetsen minder geschikt
zijnn voor de reconstructie van complexe argumentaties die zonder context naar
vorenn worden gebracht, is niet verbazingwekkend. De Suspension/Insufficient
ProofProof Test die wordt toegepast in de pragma-dialectische benadering is bijvoorbeeldd een toets die ook niet bedoeld is om te worden toegepast op 'losse'
redeneringenn die zonder context worden aangeboden. Een van de uitgangspuntenn van de pragma-dialectische argumentatietheorie is juist dat redeneringenn worden geanalyseerd en beoordeeld in een argumentatieve taalgebruikscontext.89 9
Bijj het beantwoorden van de vraag welke hulpmiddelen iemand die een betoog
moett analyseren ter beschikking staan, wijzen Van Eemeren en Grootendorst
(1983:: 222) nadrukkelijk op het inzicht dat elk betoog een onderdeel vormt
vann een (expliciete of impliciete) discussie. Uitgaande van dit inzicht, laat
Snoeckk Henkemans (1992:129-153) zien welke aanwijzingen kunnen worden
ontleendd aan de dialogische karakterisering van complexe argumentatie. Als
inn een betoog expliciet wordt verwezen naar kritiek, kan er een relatie worden
gelegdd tussen de reactie op die kritiek en de argumentatiestructuur. Als duidelijkk is hoe op de kritiek wordt gereageerd, vormt dit een aanwijzing voor de
structuurr van de argumentatie. Als de kritiek inhoudt dat de argumentatie
hett standpunt onvoldoende ondersteunt, kan de protagonist op de kritiek
reagerenn door aanvullende argumenten aan te voeren; de argumentatiestructuur
iss dan cumulatief. De protagonist kan ook op die kritiek reageren door te
proberenn de kritiek te weerleggen; de argumentatie is dan complementair.
Dezee dialogische aanwijzingen die betrekking hebben op de kritiek waarop
gereageerdd of geanticipeerd wordt, kunnen mijns inziens worden uitgebreid
mett een tweede type dialogische aanwijzingen.90 Dit type aanwijzingen heeft
betrekkingg op de structuur van het betoog waar de protagonist kritisch op
reageert.. Uitgangspunt is dan dat een adequate reactie op een betoog is
afgestemdd op de structuur van de argumentatie in het betoog waarop gereageerdd wordt. Daar kan in een juridische argumentatieve context aan worden
toegevoegd,, zoals duidelijk is geworden in hoofdstuk 3, dat de rechter in zijn
motiveringg in principe geacht wordt te reageren op de argumentatie die door
899 Zie Van Eemeren en Grootendorst (1987:48-66), Kloosterhuis en Plug (1991:103-114).
900 Zie Plug (1994:122).
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dee procespartijen naar voren is gebracht ofte anticiperen op kritiek die tegen
zijnn argumentatie zou kunnen worden aangevoerd. Als de samenhang tussen
dee argumenten die door partijen zijn aangevoerd duidelijk is, kan die samenhangg dus een aanwijzing zijn voor de structuur van de rechtvaardiging van
eenn beslissing. Wanneer de argumentatie waar de rechter op reageert meervoudigg is, moet de argumentatie die hij naar voren brengt om die argumentatie
tee ontkrachten als nevenschikkend worden gereconstrueerd. Wanneer hij op
nevenschikkendee argumentatie reageert, kan hij in principe volstaan met
enkelvoudigee argumentatie. Brengt hij meer argumenten naar voren, dan
moett de samenhang daartussen als meervoudig worden gereconstrueerd. Er
kann dus niet alleen een relatie worden gelegd tussen de verschillende argumentatiestructurenn en de kritiek waarop wordt gereageerd, maar ook een relatie
wordenn gelegd tussen de verschillende argumentatiestructuren en de structuur
vann het betoog waar kritiek op geleverd wordt.
Hett onderzoek van Snoeck Henkemans levert naast dialogische aanwijzingenn ook pragmatische en dialectische aanwijzingen op voor de reconstructie
vann complexe argumentatie. Pragmatische aanwijzingen hebben onder meer
betrekkingg op de formulering van het standpunt. Modale termen en kwantificerendee uitdrukkingen in het standpunt kunnen een indicatie geven voor de
matee van rechtvaardiging die nodig is voor wat er in een standpunt wordt
beweerd.. Ze verschaffen informatie die gebruikt kan worden om te beslissen
off argumentatie als nevenschikkend of als meervoudig moet worden gereconstrueerd.. In het volgende voorbeeld (1992: 121) is de kwantificerende uitdrukkingg in het standpunt gecursiveerd:
Youu have made two mistakes. You didn't stop for the pedestrian on the zebra
crossing,, and you didn't look in your mirror before stopping for the traffic light.
Hett ligt voor de hand om de argumenten in dit voorbeeld te reconstrueren
alss nevenschikkende argumentatie, omdat alleen een combinatie van beide
argumentenn een voldoende rechtvaardiging voor het standpunt kan vormen.
Mett behulp van modale termen zoals 'moeten' en 'kunnen* kan een
standpuntt met meer of minder kracht tot uitdrukking worden gebracht.91

911 Houtlosser (1995: 157-175) stelt dat alleen met het uitdrukken van een subjectiefepistemischee modaliteit de aanvaardbaarheid van een beweerder in het geding kan worden
gebracht.. Hij verdeelt woorden en woordgroepen die een subjectief-epistemische modaliteitt kunnen uitdrukken in twee groepen. De woorden en woordgroepen uit de eerste groep
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Snocckk Henkemans (1992: 114) geeft het volgende voorbeeld om te laten
zienn hoe de kracht van het standpunt van invloed kan zijn op de reconstructie
vann de relatie tussen de argumenten die voor dat standpunt worden aangevoerd. .
Itt is possible that there has been someone looking after things during the last two
weeks.. The plants are still looking healthy and there is hardly any post lying on
thee doormat.

Elkk van de twee argumenten die het standpunt ondersteunen geeft een
mogelijkee aanwijzing voor de kracht van het standpunt. Omdat de protagonistt slechts beweert dat 'it is possible that...', kan elk argument op zich als een
voldoendee rechtvaardiging van het standpunt worden beschouwd en wordt
dee argumentatie als meervoudig gereconstrueerd. De gebondenheid van de
protagonistt aan de propositie 'there has been someone looking after things
..."" is sterker wanneer zijn standpunt als volgt zou hebben geluid: 'There must
havee been someone looking after things during the last two weeks'. Vanwege
eenn grotere bewijslast van de protagonist zou de argumentatie in dat geval als
nevenschikkendd worden gereconstrueerd.
DialectischeDialectische aanwijzingen kunnen worden ondeend aan het uitgangspu
datt de protagonist zich bij de verdediging van zijn standpunt houdt aan de
normenn voor aanvaardbare argumentatie in een kritische discussie.92 Dit
houdtt onder andere in dat een protagonist met zijn argumentatie voor een
bepaaldee taalhandeling reageert of anticipeert op een antagonist die twijfelt
off aan de correctheidsvoorwaarden voor die taalhandeling is voldaan.93 Als
err ter verdediging van het standpunt dat een bepaalde taalhandeling aanvaard-

versterkenn de kracht van een beweerder en die uit de tweede groep zwakken de kracht van
eenn beweerder af.
922 Krabbe (1993: 244) merkt op dat het terminologisch ongelukkig is dat één soort aanwijzingenn dialogisch wordt genoemd, en een ander soort dialectisch. Op de keper beschouwd,
hebbenn volgens hem alle drie de soorten aanwijzingen wel iets dialectisch (dialogisch),
omdatt ze verwijzen naar wat er (naar verwachting) gebeurt in een kritische discussie die
(gedeeltelijk)) impliciet blijft in het betoog.
933 Correctheidsvoorwaarden bestaan uit voorbereidende voorwaarden en oprechtheids- of
verantwoordelijkhcidsvoorwaarden.. De correctheidsvoorwaarden vormen samen met de
herkenbaarheidsvoorwaardenn de voorwaarden die vervuld moeten zijn om een taalhandelingg op het communicatieve niveau te kunnen doen slagen (Van Eemeren, Grootendorst
enn Kruiger 1983: 87-90, zie ook hoofdstuk 1).
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baarr is verschillende argumenten worden aangevoerd, is de relatie tussen de
argumentenn (cumulatief) nevenschikkend, zoals in het volgende voorbeeld.
Gedaagdee is terecht gevraagd aan de computercursus deel te nemen. Zij was
degenee met de benodigde voorkennis, en kon op het tijdstip van de cursus
wordenn gemist van haar eigen afdeling.
Inn dit voorbeeld geeft de protagonist ter verdediging van het standpunt aan
datt aan twee voorbereidende voorwaarden om aan het verzoek gehoor te geven
iss voldaan. In het eerste argument wordt aangevoerd dat gedaagde de bekwaamheidd heeft om aan het verzoek te voldoen. In het tweede argument
wordtt aangevoerd dat gedaagde in de gelegenheid is gesteld om aan het
verzoekk te voldoen. Omdat aan twee van de cumulatief opgesomde correctheidsvoorwaardenn voor het doen van een verzoek is voldaan, kunnen de
argumentenn gereconstrueerd worden als cumulatieve argumentatie.
Alss het standpunt dat een bepaalde taalhandeling onaanvaardbaar is, wordt
verdedigdd met verschillende argumenten, dan is de relatie tussen de argumentenn meervoudig. De volgende argumentatie is hiervan een voorbeeld.
Eiseress heeft gedaagde de baan terecht niet toegezegd, want het was nog niet
bekendd of de vrijgekomen vacature mocht worden opgevuld, en gedaagde heeft
niett kenbaar gemaakt in de baan geïnteresseerd te zijn.
Inn dit voorbeeld wordt verdedigd dat eiseres terecht de baan niet heeft toegezegdd aan gedaagde. Met het eerste argument 'Het was nog niet bekend of de
vacaturee mocht worden opgevuld' geeft de protagonist aan dat aan een
oprechtheidsvoorwaardee om iets toe te zeggen niet is voldaan: het zou niet
oprechtt zijn om iets toe te zeggen waarvan niet je niet weet of het er zal
komen.. Met het tweede argument 'Gedaagde heeft niet kenbaar gemaakt in
dee baan geïnteresseerd te zijn' geeft de protagonist aan dat niet is voldaan aan
eenn voorbereidende voorwaarde: om iemand iets toe te zeggen moet in
principee duidelijk zijn dat die persoon daar prijs op stelt. Omdat aan twee van
dee cumulatief opgesomde correctheidsvoorwaarden voor het doen van toezeggingenn niet is voldaan, kunnen de argumenten gereconstrueerd worden als
meervoudigee argumentatie.
Dee normen voor aanvaardbare argumentatie hebben ook betrekking op
hett argumentatieschema dat aan de argumentatie van de protagonist ten
grondslagg ligt. Van Eemeren en Grootendorst onderscheiden drie typen
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argumentatieschema's,, waarin verschillende soorten verbanden tussen een
argumentt en een standpunt worden gelegd: kentekenargumentatie, analogie
argumentatiee en causale argumentatie.94 Om de antagonist te overtuigen van
dee aanvaardbaarheid van het gebruik van een argumentatieschema, moet de
protagonistt in staat zijn alle relevante kritische vragen te beantwoorden die
bijj een schema kunnen worden gesteld.95 Als de protagonist verwacht dat de
antagonistt een bepaalde kritische vraag zal stellen, kan hijj op die vraag anticiperenn door nevenschikkende argumentatie naar voren te brengen. In het
volgendee voorbeeld is de argumentatie gebaseerd op een causale relatie. Het
standpuntt wordt verdedigd door erop te wijzen dat wat daarin wordt beweerd
hett gevolg is van wat er in de argumentatie wordt beweerd.
Dee hinder die eiseres van de boom ondervindt is van tijdelijke aard, aangezien
dee zijtakken van de boom binnenkort worden verwijderd en langs de stam
eventueell kamperfoelieplanten geleid kunnen worden.
Hett argument waarin wordt beweerd 'De zijtakken van de boom worden
binnenkortt verwijderd' leidt tot het standpunt 'De hinder die eiseres van de
boomm ondervindt is van tijdelijke aard'. Een van de kritische vragen waar
vervolgenss op wordt geanticipeerd luidt: kan het verwijderen van de zijtakken
niett tot iets anders leiden? Kan het verwijderen van de zijtakken er bijvoorbeeld
niett toe leiden dat er een lelijke stam overblijft? Deze kritische reactie wordt
weerlegdd met het argument 'Langs de stam kunnen eventueel kamperfoelieplantenn geleid worden'. Als de protagonist naast een argument waarmee hij
zijnn standpunt direct ondersteunt, zijn standpunt ook indirect ondersteunt
doorr een kritische reactie op het gebruikte argumentatieschema te weerleggen,
kann de argumentatie gereconstrueerd worden als complementaire argumentatie.
Naastt verbale indicatoren en dialogische, pragmatische en dialectische
aanwijzingenn kunnen voor de reconstructie van complexe argumentatie die
inn een juridische context naar voren wordt gebracht soms ook aanwijzingen
wordenn ondeend aan de formulering van de rechtsregel. De rechter heeft de
944 Garssen (1997) laat zien dat hoewel in veel andere benaderingen de typologie van
argumentatieschema'ss veel complexer is, de pragma-dialectische in principe uitputtend
is.. Alle argumentatieschema's die door anderen worden onderscheiden kunnen als variant
opp deze typologie worden beschouwd.
955 Voor een overzicht van de relevante kritische vragen die bij elk van de argumentatieschema'ss kunnen worden gesteld zie Van Eemeren e.a. (1996: 113-127) en Garssen (1997:
7-25). .
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verplichtingg om zich te houden aan het kader van rechtsregels en moet in zijn
beslissingg direct of indirect naar een rechtsregel verwijzen. Dit brengt met zich
meee dat de formulering van die rechtsregel een aanwijzing kan geven voor de
reconstructiee van de argumentatie die ter rechtvaardiging van de beslissing
wordtt aangevoerd.

4.66 Conclusie
Bijj de reconstructie van complexe argumentatie wordt in de meeste benaderingenn die in dit hoofdstuk aan de orde zijn geweest onderscheid gemaakt
tussenn onafhankelijke en afhankelijke argumenten. Onafhankelijke argumentenn vormen elk op zich een zelfstandige ondersteuning voor het standpunt
(dee beslissing of de conclusie). De verklaringen die de auteurs gegeven voor
dee keus van een spreker of schrijver om verschillende onafhankelijke argumentenn aan te voeren, terwijl één van die argumenten in principe afdoende is,
lopenn niet ver uiteen. In de meeste benaderingen wordt die verklaring gezocht
inn het verschillend publiek dat de spreker of schrijver wil bereiken of in
verschillendee vormen van kritiek waar de argumentatie op gericht is.
Overr afhankelijke argumenten en de typen die onderscheiden moeten
wordenn lopen de opvattingen uiteen. In monologische benaderingen wordt
hett onderscheid tussen complementaire en cumulatieve argumentatie niet
preciess duidelijk. Bovendien worden tegenwerpingen (contra-argumentatie)
niett als een onderdeel van de argumentatie beschouwd. Perelman en
Olbrechts-Tytecaa beweren dat tegenwerpingen en de reactie daarop wel een
argumentatievee connotatie hebben, maar zij maken niet duidelijk wat zij
daarmeee bedoelen. Atienza laat zien welke tegenwerpingen een rol kunnen
spelenn in de discussie die gevoerd wordt om een verschil van mening op te
lossen.. Uit zijn benadering blijkt niet hoe het dialogische karakter van argumentatiee gereconstrueerd moet worden in het betoog waarin de beslissing
uiteindelijkk gerechtvaardigd wordt. Snoeck Henkemans maakt duidelijk dat
hett wenselijk is contra-argumentatie als een onderdeel van het betoog van de
protagonistt te beschouwen, omdat zowel de contra-argumentatie als de reactie
daaropp in het verdere verloop van de discussie weer ter discussie kan worden
gesteld.. Zij verklaart het verschil tussen cumulatieve en complementaire
argumentatiee uit de verschillende soorten van kritiek van de antagonist en de
verschillendee verdedigingsstrategieèn die de protagonist kan aanwenden om
contra-argumentenn te pareren.
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Onderschikkendee argumentatie wordt niet in alle benaderingen expliciet aan
dee orde gesteld. Als het wel aan de orde komt, is niet altijd duidelijk of dit
typee argumentatie als een vorm van afhankelijke argumentatie moet worden
beschouwd.. In de pragma-dialectische benadering wordt aannemelijk gemaakt
datt onderschikkende argumentatie een vorm van afhankelijke argumentatie
is,, omdat een succesvolle aanval op een van de argumenten in ieder geval een
verzwakkingg van het standpunt tot gevolg heeft.
Aanwijzingenn voor de reconstructie van complexe argumentatie komen het
meestt uitgebreid aan de orde in de pragma-dialectische argumentatietheorie.
Nett als in een aantal monologische benaderingen, worden indicatoren van
nevenschikkende,, meervoudige en onderschikkende argumentatie genoemd.
Daarnaastt is echter ook onderzoek gedaan naar pragmatische, dialogische en
dialectischee aanwijzingen. Deze aanwijzingen zijn uitgewerkt voor argumentatiee in alledaags taalgebruik. Door de aanwijzingen toe te passen op voorbeeldenn van juridische argumentatie, is aannemelijk gemaakt dat die aanwijzingen
inn principe ook bruikbaar zijn in een juridische context.
Dee categorie dialogische aanwijzingen kan worden uitgebreid met aanwijzingenn die kunnen worden ondeend aan de structuur van het betoog waar de
protagonistt kritisch op reageert. Uitgangspunt daarbij is dat een adequate
reactiee op een betoog is afgestemd op de structuur van de argumentatie in het
betoogg waarop wordt gereageerd.
Dee toetsen die door Walton besproken worden om vast te stellen of
argumentatiee nevenschikkend of meervoudig is, kunnen slechts als bijkomendee aanwijzing worden beschouwd. Belangrijker aanwijzingen in een juridische
taalgebruikscontextt kunnen worden ontleend aan de formulering van de
rechtsregell die aan de argumentatie van de rechter ten grondslag ligt. De
voorwaardenn waaraan moet worden voldaan wil een bepaald rechtsgevolg
kunnenn optreden, kunnen een aanwijzing vormen voor de reconstructie van
dee argumentatiestructuur.
Eenn belangrijk uitgangspunt bij het formuleren van de aanwijzingen voor
dee reconstructie van complexe argumentatie is dat een relatie wordt gelegd
tussenn de analyse van de argumentatie en de beoordeling ervan. Vanuit het
beoordelingsperspectieff wordt nagegaan welke consequentie onaanvaardbaarheidd van argumenten kan hebben voor de aanvaardbaarheid van het standpunt.. In de pragma-dialectische uitwerking hiervan wordt, net als in andere
benaderingen,, het asymmetrische verband dat tussen nevenschikkende
argumentenn kan bestaan niet behandeld. Bij de beoordeling van nevenschik-
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kendee argumentatie leidt een succesvolle aanval op een van de argumenten
uitt de nevenschikking in principe tot de verwerping van het standpunt. Bij
dee beoordeling kan echter blijken dat wanneer het ene argument uit de
nevenschikkingg met succes wordt aangevallen het standpunt inderdaad
verworpenn moet worden, terwijl een succesvolle aanval op het andere argumentt niet tot verwerping van het standpunt leidt, omdat het resterende
argumentt het standpunt al voldoende ondersteunt. Omdat deze asymmetrischee relatie tussen nevengeschikte argumenten belangrijke gevolgen heeft voor
dee aanvaardbaarheid van het standpunt, zal in deze studie onderzocht worden
hoee deze relatie geïdentificeerd en gereconstrueerd kan worden en welke
aanwijzingenn daarvoor gegeven kunnen worden. Ook zal worden nagegaan
off aan de hand van de pragma-dialectische onderscheidingen tussen argumentatiestructurenn en de reconstructieaanwijzingen die hier besproken zijn,
oplossingenn gevonden kunnen worden voor reconstructieproblemen die in
eenn juridische context relevant zijn.

