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Conclusie e 

7.11 Het verrichte onderzoek 

Dezee studie had een tweeledige doelstelling. De eerste was duidelijkheid schep-
penn over wat er in de literatuur onder de term 'a contrario-argumentatie' valt. 
Dee tweede was het opstellen van een analyse- en beoordelingsinstrumentarium 
voorr deze argumentatie. De hoofdstukken 2 tot en met 4 zijn op de realisering 
vann de eerste doelstelling gericht. In deze hoofdstukken evalueer ik de rechts-
theoretischee inzichten die er met betrekking tot a contrario-argumentatie zijn. 
Dee tweede doelstelling is in de hoofdstukken 5 en 6 gerealiseerd, door een 
pragma-dialectischee reconstructie te maken van a contrario-argumentatie. Ik zal 
hieronderr aangeven wat mijn belangrijkste bevindingen zijn. 

BevindingenBevindingen met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag 

Onderr de benaming a contrario-argumentatie gaan in de literatuur twee funda-
menteell  verschillende argumentatiewijzen schuil, die ik als klassieke en moderne a 
contrario-argumentatiee heb getypeerd. In klassieke a contrario-argumentatie 
wordtt uit een bepaalde rechtsregel een tegengestelde regel afgeleid, op grond 
waarvann aan alle niet-genoemde gevallen het tegengestelde rechtsgevolg wordt 
toegekend.. De tegengestelde regel is een impliciete regel die aan de expliciete 
regell  ten grondslag ligt. Omdat de regel als het ware wordt 'omgekeerd', duid ik 
dezee argumentatiewij ze ook wel aan als 'regelomkering'. Moderne a contrario-
argumentatiee is de argumentatie die gegeven wordt voor het afwijzen van analo-
gee toepassing van de regel. Met moderne a contrario-argumentatie wordt het 
standpuntt verdedigd dat een regel niet wordt toegepast op een geval dat niet 
expliciett in die regel is genoemd. De term a contrario-argumentatie heeft be-
trekkingg op de argumentatie die voor dat standpunt naar voren wordt gebracht, 
zoalss een beroep op relevante verschillen tussen het concrete geval en de in de 
regell  genoemde klasse(n) van gevallen of een beroep op een reden om de regel 
striktt toe te passen (zoals het analogieverbod in het strafrecht). 
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Mett behulp van een logische analyse van beide argumentatiewij zen kan wor-
denn gedemonstreerd welke verschillende implicaties de twee argumentaties heb-
ben.. In klassieke a contrario-argumentatie wordt uit de regel als p, dan q, de regel 
alsals niet-py dan niet-q afgeleid. Wanneer een regel wordt omgekeerd, dan moet deze 
alss een regel worden beschouwd waarvan de rechtsfeitomschrijving een noodza-
kelijkee voorwaarde vormt voor de rechtsgevolgbepaling. De regel wordt ge-
interpreteerdd als (altijd en) alleen alsp, dan q (replicatie, equivalentie). Alleen wan-
neerr een regel deze logische status heeft, kan er een tegengestelde regel uit wor-
denn afgeleid. Een logische analyse van moderne a contrario-argumentatie wijst 
daarentegenn uit dat de redenering stopt wanneer wordt geconstateerd dat het 
concretee geval niet onder p valt. Dat betekent dat de regel geen geldings kracht 
heeftt voor dit geval en daarom niet van toepassing is. 

Uitt het voorgaande volgt dat een belangrijk verschil tussen klassieke en mo-
dernee a contrario-argumentatie is dat bij de eerste wel een conclusie over een 
rechtsgevolgg kan worden getrokken (het tegengestelde rechtsgevolg) en een der-
gelijkee conclusie op grond van moderne a contrario-argumentatie niet mogelijk 
is.. In de literatuur wordt door sommigen die a contrario-argumentatie op de 
modernee manier — als afwijzing van analogie-argumentatie — beschrijven, echter 
tochh een standpunt aan deze argumentatie toegekend waarin het rechtsgevolg 
voorr het concrete geval wordt ontkend. Dergelijke beschrijvingen van moderne 
aa contrario-argumentatie zijn inconsistent. De redenen die in de literatuur voor 
hett gebruik van moderne a contrario-argumentatie worden genoemd rechtvaar-
digenn namelijk geen interpretatie van de regel als een regel waarvan de rechts-
feitomschrijvingg een noodzakelijke voorwaarde voor de rechtsgevolgbepaling 
vormt.. Deze redenen rechtvaardigen alleen een beslissing over de betekenis van 
dee regel met betrekking tot het concrete geval, niet over de betekenis van de regel 
inn het algemeen. Door een beroep te doen op relevante verschillen wordt het con-
cretee geval vergeleken met de in de regel genoemde klas se (n) van gevallen en 
geconcludeerdd dat het concrete geval onvoldoende met die klasse(n) vergelijk-
baarr is. Daaruit volgt niet dat de regel alleen geldt voor dat wat in rechtsfeit-
omschrijvingg is genoemd — een ander niet-genoemd geval zou hiermee wel ver-
gelijkbaarr kunnen zijn - en al helemaal niet dat het rechtsgevolg daar alleen voor 
geldt.. Ook het beroep op een van de redenen op grond waarvan een regel strikt 
moett worden toegepast, rechtvaardigt geen interpretatie van de regel als een 
regell  waarvan de rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke voorwaarde bevat 
voorr het intreden van de rechtsgevolgbepaling. Uit de regels of beginselen 
waaropp deze redenen zijn gebaseerd, mag alleen worden afgeleid dat voorzich-
tigheidd moet worden betracht bij de interpretatie van bepaalde regels. Een strik-
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tee interpretatie van een regel is evenwel iets anders dan concluderen dat de 
rechtsgevolgbepalingg uit die regel bij uitsluiting voor de in de regel genoemde 
gevallenn geldt. Mag een strikte interpretatie al tot de conclusie leiden dat de regel 
alleenn voor de genoemde gevallen geldt, dan is dat immers nog iets anders dan 
concluderenn dat de rechtsgevolgbepaling uit die regel alleen voor de genoemde 
gevallenn geldt. 

Dee inconsistente omschrijvingen van moderne a contrario-argumentatie zijn 
waarschijnlijkk te wijten aan het feit dat er na afwijzing van analoge toepassing 
vann de regel weliswaar geen logische conclusie over het niet intreden van een 
rechtsgevolgg kan worden getrokken, maar dat in praktisch opzicht het rechtsge-
volgg in zo'n geval toch veelal uitblijft . Op basis van deze ogenschijnlijke over-
eenkomstt met klassieke a contrario-argumentatie kan worden verklaard dat het 
onderscheidd tussen klassieke en moderne a contrario-argumentatie door de 
meestee auteurs niet wordt onderkend. Een andere reden daarvoor lijk t mij de 
ambiguïteitt van een specifiek voorbeeld dat vaak wordt aangehaald door (Ne-
derlandse)) auteurs die moderne a contrario-argumentatie beschrijven: het voor-
beeldd op grond van de regel dat vrouwen niet binnen 306 dagen na de ontbin-
dingg van hun huwelijk door de dood mogen hertrouwen (artikel 1:34 lid 1 BW 
(vervallen)).. In dit voorbeeld wordt op grond van een teleologische interpretatie 
vann de regel aangetoond dat de regel niet voor mannen geldt. Analoge toepas-
singg van de regel wordt dus afgewezen. Dat heeft in dit specifieke geval als con-
sequentiee dat deze regel alleen voor vrouwen geldt. Het voorbeeld wekt daardoor 
dee suggestie dat op grond van deze regel met een logisch geldige redenering ge-
concludeerdd kan worden dat mannen wél binnen 306 dagen na de ontbinding 
vann hun huwelijk door de dood mogen hertrouwen. Dat het woord 'alleen' aan 
dee regel kan worden toegevoegd, is echter uitsluitend het gevolg van het tweele-
digee potentiële toepassingsbereik van de regel. Dat betekent niet automatisch 
datt de regel een noodzakelijke voorwaarde bevat, noch dat er de impliciete regel 
aann ten grondslag ligt dat mensen in het algemeen wél binnen de gestelde perio-
dee mogen hertrouwen. Aan de oppervlakte vallen deze complicaties echter niet 
opp en daarom heeft het voorbeeld mijns inziens, in ieder geval in de Nederland-
see discussie, bijgedragen aan het op één lijn stellen van klassieke en moderne a 
contrario-argumentatie. . 

Naastt de zojuist genoemde redenen zijn er andere waarom een onderscheid 
tussenn klassieke en moderne a contrario-argumentatie veelal niet wordt onder-
kend.. De meest in het oog springende reden is dat klassieke en moderne a con-
trario-argumentatiee een rol spelen in dezelfde rechts toepassingscontext, namelijk 
dee context waarin het concrete geval niet in de regel is genoemd en zich de 
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vraagg voordoet of analoge toepassing mogelijk is. Een andere reden is dat 2owel 
hett gebruik van klassieke als van moderne a contrario-argumentatie met een 
beroepp op de ratio van de regel kan worden gemotiveerd. Veelal wordt daarbij 
niett onderkend dat de ratio in het ene geval iets zegt over de betekenis van de 
regell  in het algemeen en in het andere geval alleen over de betekenis van de re-
gell  met betrekking tot het concrete geval. Ook in dit opzicht is het voorbeeld 
vann de regel die bepaalt dat vrouwen niet binnen 306 dagen na de ontbinding 
vann hun huwelijk door de dood mogen hertrouwen ambigu. Omdat deze regel 
eenn tweeledig toepassingsbereik heeft, kan de teleologische interpretatie van de 
regell  met betrekking tot het concrete geval tegelijkertijd worden opgevat als een 
interpretatiee van de regel in het algemeen. 

Datt met dezelfde terminologie naar twee verschillende argumentatiewij zen 
wordtt verwezen, is uiteraard nogal vreemd. Daarom heb ik geprobeerd te ver-
klarenn hoe dit heeft kunnen gebeuren. Mijn hypothese is dat klassieke a contra-
rio-argumentatiee op een gegeven moment is verward met de voorloper van mo-
dernee a contrario-argumentatie, een argument dat ik 'e silentio-argumentatie' 
noem.. E silentio-argumentatie is een argumentatiewij ze die in de literatuur als 
kenmerkendd wordt beschouwd voor het legisme: het argument waarmee een 
beroepp op het zwijgen van de wet over het concrete geval wordt gedaan door te 
stellenn dat de regel niet van toepassing is omdat het concrete geval niet in de regel 
iss genoemd. Klassieke a contrario-argumenten en e silentio-argumentatie lijken 
opp elkaar doordat het gebruik van beide argumenten een leemtecontext vooron-
dersteltt in de zin dat het concrete geval in de optiek van degene die het argu-
mentt gebruikt in semantisch opzicht duidelijk buiten het bereik van de regel 
valt.. Daarnaast lijk t het resultaat van het niet toepassen van een regel in prak-
tischh opzicht meestal sterk op het resultaat van het omkeren van een regel. Als 
eenn regel niet van toepassing is, zoals bij e silentio-argumentatie, dan is het feite-
lijk ee gevolg daarvan vaak dat het beoogde rechtsgevolg niet intreedt. Praktisch 
gezienn is dat resultaat vaak weer hetzelfde als wanneer een tegengesteld rechts-
gevolgg wordt toegepast. 

Vanwegee de gelijkenissen zouden klassieke a contrario-argumentatie en e 
silentio-argumentatiee op een bepaald moment als dezelfde argumentatiewijze 
kunnenn zijn opgevat. Vervolgens heeft e silentio-argumentatie heeft zich onder 
dee naam a contrario-argumentatie verder ontwikkeld tot moderne a contrario-
argumentatie,, doordat in vrijer wordende opvattingen over rechtsvinding de 
beslissingg om een regel niet op een concreet geval toe te passen beter moet 
wordenn gemotiveerd: een beroep op het zwijgen van de wet volstaat dan niet 
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meer.. Een dergelijke ontwikkeling kan verklaren waarom de term a contrario 
well  betekenis heeft bij redeneren op grond van tegenstellingen ('a contrario' 
betekentt immers 'vanuit het tegengestelde'), maar niet bij het niet toepassen van 
eenn regel op een niet expliciet in de regel genoemd geval. 

Dee ontwikkeling van moderne a contrario-argumentatie uit e silentio-
argumentatiee heeft er voor de nieuwe argumentatiewij ze toe geleid dat deze niet 
meerr specifiek kan worden verbonden met een leemtecontext. In de literatuur 
gebeurtt dat niettemin nog steeds. Daar wordt onderscheid gemaakt tussen inter-
pretatie-- en leemteproblemen. Problemen van de eerste soort zouden kunnen 
wordenn opgelost met behulp van interpretatiemethoden en problemen van de 
tweedee soort met behulp van redeneerwijzen. Nu a contrario-argumentatie ech-
terr geen zelfstandige redeneerwijze meer is, zoals het e silentio-argument wel 
was,, en er bij deze argumentatie een beroep op andere argumenten moet wor-
denn gedaan waarmee kan worden beargumenteerd dat de regel niet van toepas-
singg is, is de koppeling van dit argument aan een leemtecontext niet meer ge-
rechtvaardigd.. De argumenten waarop in a contrario-argumentatie een beroep 
kann worden gedaan, dus de argumenten waarmee de beslissing om een regel niet 
toee te passen kan worden gemotiveerd, worden namelijk ook in een interpreta-
tiecontextt gebruikt. Dit betekent dat dezelfde manier van redeneren (dezelfde 
constellatiee van argumenten waarop een beroep wordt gedaan) wel als a contra-
rio-argumentatiee wordt beschouwd als het concrete geval in semantisch opzicht 
duidelijkk is afgebakend van de wel geregelde gevallen, maar niet als de vraag of 
hett concrete geval onder de regel valt als een interpretatieprobleem wordt be-
schouwd.. Vanuit een argumentatief oogpunt is er echter geen enkele reden om 
eenn dergelijk onderscheid te maken. Het onderscheid is overigens ook niet goed 
hanteerbaar,, omdat de grenzen tussen een interpretatie- en een leemtecontext 
niett scherp kunnen worden getrokken. 

BevindingenBevindingen met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag 

Omm de twee soorten a contrario-argumentatie te kunnen analyseren en beoorde-
len,, heb ik reconstructiemodellen gemaakt waarin de elementen zijn geëxplici-
teerdd die aan klassieke en aan moderne a contrario-argumentatie ten grondslag 
liggen.. Deze modellen zijn gerelateerd aan de rol die beide argumentatiewijzen 
inn de discussiecontext van een juridisch proces vervullen. Daarom ben ik eerst 
nagegaann door welke partij deze argumentatie in welke stadia van een juridisch 
process naar voren kan worden gebracht. Met moderne a contrario-argumentatie 
wordtt altijd gereageerd op de argumentatie van een andere partij (de tegenpartij 
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off  een vorige rechter) die stelt dat een regel moet worden toegepast. Met klas-
siekee a contrario-argumentatie kan, maar hoeft niet te worden gereageerd op de 
doorr een andere partij voorgestelde regeltoepassing. Omdat bij regelomkering 
dee omgekeerde regel als grondslag kan fungeren voor het doen intreden van een 
beoogdd rechtsgevolg, kan klassieke a contrario-argumentatie ook worden aange-
voerdd door degene die een rechtszaak begint om op grond van de omgekeerde 
regell  het door hem beoogde rechtsgevolg te verkrijgen. 

Uitt de analyse van de functie van de twee typen a contrario-argumentatie is 
naarr voren gekomen dat de standpunten die met deze argumentaties worden 
verdedigd,, zich in principe op een verschillend niveau in een argumentatiestruc-
tuurr voor de toe- of afwijzing van een vordering bevinden (complexe situaties 
buitenn beschouwing latend). Met klassieke a contrario-argumentatie wordt een 
rechtsgevolgbepalingg op een concreet geval toegepast; op grond van deze argu-
mentatiee kan dus een rechtsbeslissing worden genomen. Het standpunt van 
klassiekee a contrario-argumentatie komt daardoor overeen met het hoofdstand-
puntt van een vordering. Met moderne a contrario-argumentatie wordt het 
standpuntt verdedigd dat de regel niet van toepassing is. Dit standpunt bevindt 
zichh per definitie op een lager niveau in de structuur: het is het hoofdargument 
voorr het hoofdstandpunt over de toe- of afwijzing van de vordering (meestal 
afwijzing,, maar een vordering kan natuurlijk op grond van een andere regel 
alsnogg worden toegewezen - voor de beoordeling van moderne a contrario-
argumentatiee maakt het niet uit welk standpunt over de vordering wordt inge-
nomen)) . 

Ondankss deze verschillende posities van het standpunt in de argumentatie-
structuur,, bevindt de regel waarop beide argumentaties betrekking hebben zich in 
principee wel op hetzelfde niveau, namelijk op het niveau van de hoofdargumen-
tatie:: de eerste orde-argumentatie van de argumentatiestructuur voor de toe- of 
afwijzingg van een vordering. De omgekeerde regel waarop met klassieke a con-
trario-argumentatiee een beroep wordt gedaan, fungeert als grondslag voor de 
vorderingg en is in deze hoofdargumentatie het verzwegen argument dat de aflei-
dingg van de conclusie uit de feiten logisch geldig maakt. Ook het standpunt van 
modernee a contrario-argumentatie, namelijk dat de regel niet van toepassing is, 
iss een hoofdargument in de argumentatiestructuur voor een vordering. 

Doorr a contrario-argumentatie in een discussiecontext te plaatsen, wordt 
inzichtt verkregen in de elementen die expliciet en impliciet aan deze argumenta-
tiee ten grondslag liggen. Doordat moderne a contrario-argumentatie altijd een 
reactiee vormt op andere argumentatie, zijn er verschillende reconstructies van de 
hoofdargumentatiee mogelijk, afhankelijk van de argumentatie die naar voren is 
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gebrachtt door de opponent, die het standpunt verdedigt dat de betreffende regel 
well  van toepassing is. De reconstructie van deze hoofdargumentatie kan dan 
ookk als een reactiemodel worden beschouwd. De reconstructies van een beroep 
opp het teleologische argument, van een impliciet beroep op een van de redenen 
omm een regel strikt toe te passen (subargumentaties bij moderne a contrario-
argumentatie)) en van het gebruik van klassieke a contrario-argumentatie moeten 
daarentegenn worden beschouwd als anticipatiemodeïïen. De argumentatiestructu-
renn die van deze argumentaties zijn gereconstrueerd bevatten elementen waar-
meee wordt geanticipeerd op mogelijke twijfel of kritiek. De reconstructie van 
systematischee a contrario-argumentatie ten slotte is noch gerelateerd aan een 
reactiee op een tegengesteld standpunt, noch aan anticipatie op mogelijke kritiek. 
Inn deze reconstructie is de argumentatiestructuur het resultaat van de geëxplici-
teerdee vooronderstellingen die aan het beroep op het systematische argument ten 
grondslagg liggen. 

Uitt de reconstructiemodellen kan worden afgeleid welke elementen in een 
concreett geval deel kunnen of moeten uitmaken van een bepaald type a contra-
rio-argumentatie.. De modellen vervullen daardoor een heuristische en een kriti -
schee functie: vanwege het inzicht dat ze in de argumentatie geven maken ze het 
mogelijkk argumentatie in een concreet geval te analyseren en uit de aldus verkre-
genn argumentatiestructuren kritische vragen af te leiden waarmee a contrario-
argumentatiee in een concreet geval kan worden beoordeeld. Of de vragen in een 
concreett geval ook bevredigend beantwoord worden, is een zaak van de jurist. 
Eenn pragma-dialectische analyse verschaft alleen de mogelijkheden om systema-
tischtisch de juiste vragen te stellen. Alleen voor systematische a contrario-
argumentatiee geldt dat de deugdelijkheid van dit argumentatietype niet alleen 
afhankelijkk is van de manier waarop deze in een concreet geval is gebruikt. Re-
constructiee van de vooronderstellingen die aan deze argumentatie ten grondslag 
liggen,, heeft duidelijk gemaakt dat systematische a contrario-argumentatie een 
inherentt zwak argument is, omdat een van de vooronderstellingen nooit af-
doendee kan worden beargumenteerd. 

Vanwegee hun heuristische en kritische functie hebben de in deze studie ge-
presenteerdee reconstructies niet alleen theoretische waarde, maar zijn ze ook van 
nutt voor de juridische praktijk. Ze kunnen een handvat vormen voor de jurist 
diee in een rechtszaak met a contrario-argumentatie wordt geconfronteerd. Ener-
zijdss kan deze aan de hand van de modellen bepalen hoe hij kritisch op de a 
contrario-argumentatiee van zijn opponent kan reageren, anderzijds hoe hij zijn 
eigenn a contrario-argumentatie in voorkomende gevallen sterker kan maken. 
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7.22 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Dezee studie biedt diverse aanknopingspunten voor verder onderzoek, op grond 
waarvann verfijndere analyses en beoordelingen van klassieke en moderne a con-
trario-argumentatiee kunnen worden gegeven. In de eerste plaats kan er nader 
onderzoekk worden gedaan naar de ondersteunende argumenten die kunnen 
wordenn gebruikt ter motivering van de beslissing om de regel a contrario toe te 
passen.. Voor moderne a contrario-argumentatie heb ik in paragraaf 5.5.2 al aan-
gegevenn dat onderzocht zou moeten worden in welke gevallen het aanvaardbaar 
iss om een impliciet beroep te doen op een van de redenen voor strikte toepas-
singg van een regel en verdere argumentatie achterwege te laten ('moderne e 
silentio-argumentatie').. Onderzocht zou moeten worden wat de argumentatieve 
waardee van elk van de genoemde redenen voor een strikte interpretatie is en 
welkee andere factoren daarmee interfereren, zoals de aard van het recht, het 
rechtsgebied,, de procesrechtelijke context en de stand van de discussie (deze 
contextuelee factoren ondeen ik aan Vranken 1995:148 e.v., die onderzoek naar 
dergelijkee factoren aanbeveelt in het kader van onderzoek naar de motiverings-
plicht). . 

Ookk een andere vorm van subargumentatie die deel kan uitmaken van mo-
dernee a contrario-argumentatie, het beroep op relevante verschillen, verdient 
naderr onderzoek. In de literatuur wordt een beroep op relevante verschillen al-
tijdd in verband gebracht met het teleologische argument, maar in de rechtsprak-
tijkk blijkt dat er ook andere criteria zijn op grond waarvan gevallen verschillend 
wordenn genoemd. Nader onderzoek zou inzicht moeten geven in de vraag welke 
vergelijkingscriteriaa er onderscheiden kunnen worden en welke deugdelijkheids-
normenn gelden voor de toepassing van die criteria. 

Watt de ondersteuning van klassieke a contrario-argumentatie betreft, is uit 
mijnn onderzoek niet duidelijk naar voren gekomen met behulp van welke inter-
pretatievee argumenten regelomkering gemotiveerd kan worden. Vrijwel alle au-
teurss die de klassieke versie van a contrario-argumentatie beschrijven, hebben de 
opvattingg dat regelomkering aannemelijk moet worden gemaakt met een beroep 
opp de wil van de wetgever. Ze noemen daarvoor een aantal argumenten, zoals 
hett taalkundige, het teleologische en het systematische argument, maar geven 
daarbijj  geen voorbeelden. Voorbeelden van dergelijke ondersteuningen ben ik in 
dee jurisprudentie ook niet tegengekomen; regelomkering gebeurt meestal onge-
motiveerd.. Naast onderzoek naar de mogelijkheden van deze argumenten als 
subargumentatiee bij regelomkering, zou moeten worden onderzocht of, zoals 
Alexyy (1989:280) stelt, een regel ook kan worden omgekeerd op grond van 
overwegingenn die niets met de wil van de wetgever te maken hebben. Een eerste 
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onderzoeksvraagg zou moeten zijn welke argumenten een mogelijke ondersteu-
ningg kunnen vormen van regelomkering. Een tweede onderzoeksvraag, die 
daaruitt voortvloeit, is hoe het gesteld is met de deugdelijkheid van die onder-
steuningen.. Er zou moeten worden nagegaan hoe een dergelijke ondersteuning 
err uitziet en aan welke deugdelijkheidseisen deze precies moet voldoen. 

Onderzoekk naar een van deze argumenten in het bijzonder, namelijk het 
systematischee argument, zou bovendien licht moeten werpen op de overeen-
komstenn die er tussen klassieke a contrario-argumentatie en systematische a con-
trario-argumentatiee (een van de subvarianten van moderne a contrario-
argumentatie)) bestaan. Volgens Diephuis (1869:115) is regelomkering gerecht-
vaardigdd wanneer de regel anders overbodig blijkt te zijn — een beroep op het 
systematischee argument. Wellicht bestaan er raakvlakken tussen systematische a 
contrario-argumentatiee en de manier waarop er in systematische a contrario-
argumentatiee een beroep wordt gedaan op het systematische argument. En wel-
lichtt kan er, uitgaande van deze raakvlakken, meer duidelijkheid worden ver-
schaftt over de vraag welk standpunt nu precies met systematische a contrario-
argumentatiee wordt verdedigd. In paragraaf 3.7.3 heb ik aangestipt dat systema-
tischee a contrario-argumentatie op klassieke a contrario-argumentatie lijk t door-
datt met de systematische a contrario-argumentatie vaak een verdergaand stand-
puntt lijk t te worden verdedigd dan alleen het 'moderne' standpunt dat de regel 
niett van toepassing is. Het lijk t zinnig om na te gaan hoe dat standpunt precies 
luidtt en of de invulling ervan per context varieert. 

Tott slot zou het interessant zijn om na te gaan of met behulp van een prag-
ma-dialectischee analyse het onderscheid tussen interpretatie en kwalificatie in 
meerr algemene zin kan worden verhelderd. Bij de reconstructie van het beroep 
opp relevante verschillen is gebleken dat deze alleen kan worden gemaakt wan-
neerr met het teleologische argument kwalificatie of analoge uitbreiding van de 
regell  wordt beargumenteerd, en niet wanneer daarmee de stipulatie van een in-
terpretatiee van een term uit de regel wordt beargumenteerd. Een pragma-
dialectischee reconstructie van de andere interpretatieve argumenten zou moeten 
uitwijzenn of er ook in die gevallen dergelijke toepas sings verschillen bestaan. 

Dee suggesties voor verder onderzoek die ik tot nu toe heb gedaan, betreffen 
onderzoekk naar argumentatie in een juridische context, waarvan de resultaten in 
dee eerste plaats voor die specifieke context van belang zijn. Dit proefschrift 
vormtt ook het resultaat van dergelijk onderzoek. In mijn inleiding heb ik even-
well  aangegeven dat onderzoek naar juridische argumentatie ook gericht kan zijn 
opp het verkrijgen van meer algemeen inzicht in argumentatietheoretische ver-
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schijnselen.. Vanwege de gereglementeerdheid van een juridische context kunnen 
daarinn vaak verschijnselen worden geduid die in een onbepaalde context veel 
minderr eenvoudig te duiden zijn. Een voor de hand liggende verdere onder-
zoeksvraagg zou daarom kunnen zijn in hoeverre de bevindingen van dit proef-
schriftt zijn te vertalen naar algemene, niet-juridische situaties. Ik denk daarbij in 
hett bijzonder aan de inzichten die ik heb opgedaan over regelomkering. Het zou 
interessantt zijn om bijvoorbeeld na te gaan hoe de deugdelijkheid van de omke-
ringg van ethische normen die discussianten als gemeenschappelijk uitgangspunt 
hebben,, kan worden beoordeeld. 

Daarnaastt is mijns inziens ook een andere onderzoeksmogelijkheid van be-
lang.. In deze studie heb ik 'het zwijgen van' regels bestudeerd en wat daaruit kan 
wordenn afgeleid over het verzwegene. Regels betreffen echter een bepaald type 
uitspraken,, namelijk normatieve uitspraken. Ook in descriptieve uitspraken kan, door 
ietss anders uitdrukkelijk te stellen, nadrukkelijk over iets worden gezwegen. Aan 
eenn dergelijke gevolgtrekking refereerde ik al in mijn voorwoord. En wat te den-
kenn van de volgende opmerking van H.J.A. Hofland in een van zijn columns in 
NRC-HandelsbladNRC-Handelsblad (28 augustus 2002): 'De burger moest mondig worden, zonder 
zijnn besef van verantwoordelijkheid als staatsburger te verliezen. Het eerste is 
gelukt'.. Mogen we hieruit concluderen dat het tweede volgens Hofland niet is 
gelukt?? Onderzoek zou moeten uitwijzen op welke manier rechtstheoretische 
inzichtenn over a contrario-argumentatie kunnen bijdragen aan de analyse en be-
oordelingg van dergelijke gevolgtrekkingen in een niet-juridische context. Op zijn 
beurtt zou pragma-linguïstisch onderzoek, dat in een onderzoek naar de omke-
ringg van descriptieve uitspraken noodzakelijk is, wellicht weer een bijdrage kun-
nenn leveren aan het verfijnen van het beoordelingsinstrumentarium voor juri-
dischee a contrario-argumentatie. 


