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Uitgangspuntenn van een pragma-dialectische 
analyseanalyse van analogie-argumentatie 

4.11 Inleiding 

Inn het vorige hoofdstuk heb ik betoogd dat de bestaande juridische benade-
ringenn van analogie-argumentatie drie problemen onopgelost laten. Het ont-
breektt ten eerste aan een adequate karakterisering van analogie-argumentatie, 
tenn tweede aan een deugdelijke methode om deze argumentatie te analyseren 
enn ten derde aan criteria om de argumentatie te beoordelen. In dit hoofdstuk 
stell  ik mij ten doel de uitgangspunten te schetsen voor een oplossing van deze 
problemen.. Dit zal ik doen door aan te geven hoe analogie-argumentatie 
pragma-dialectischh kan worden gekarakteriseerd en welke algemene richtlijnen 
kunnenn worden geformuleerd voor het analyseren en beoordelen van deze 
argumentatie.. In 4.2 geef ik een algemene pragma-dialectische omschrijving 
vann juridische analogie-argumentatie. In 4.3 werk ik deze omschrijving uit 
doorr te laten zien hoe het naar voren brengen van een interpretatief standpunt 
enn analogie-argumentatie kunnen worden geanalyseerd als onderdeel van een 
kritischee discussie. In 4.4 geef ik aan hoe het naar voren brengen van een inter-
pretatieff  standpunt en analogie-argumentatie kunnen worden geanalyseerd als 
complexee taalhandelingen. Vervolgens behandel ik in 4.5 algemene uitgangs-
puntenn voor de beoordeling van analogie-argumentatie. Ten slotte besteed ik 
inn 4.6 aandacht aan het reconstrueren van analogie-argumentatie. 

4.22 Vier methodologische principes 

Aann de pragma-dialectische benadering van argumentatie liggen vier metho-
dologischee principes ten grondslag (Zie Van Eemeren en Grootendorst 1992, 
2000).. Op grond van het principe van externalisering wordt bij de analyse uit-
gegaann van de gebondenheden die voortvloeien uit het naar voren brengen van 
standpuntenn en argumentatie. Op grond van het principe van functionalise-
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ringring wordt het naar voren brengen van standpunten en argumentatie be-
schouwdd als een doelgerichte taalgebruiksactiviteit waarbij een spreker of 
schrijverr taalhandelingen uitvoert die erop gericht zijn een verschil van mening 
opp te lossen.60 De noodzaak tot het aanvoeren van argumenten, de structuur 
vann de argumentatie en de criteria voor de beoordeling van de argumentatie 
zijnn gerelateerd aan de twijfels en tegenwerpingen waarop gereageerd of gean-
ticipeerdd wordt. Op grond van het principe van socialisering wordt argumen-
tatiee gerelateerd aan een of meer andere taalgebruikers die overtuigd moeten 
wordenn van de aanvaardbaarheid van een standpunt; argumentatie wordt 
geplaatstt in de context van een probleemoplossend proces waarbij rekening 
wordtt gehouden met communicatieve en interactionele aspecten van een dis-
cussie.. Op grond van het principe van dialectificering wordt argumentatie 
opgevatt als een onderdeel van een kritische discussie die erop gericht is een ver-
schill  van mening op te lossen. Dat betekent dat de aanvaardbaarheid van argu-
mentatiee wordt beoordeeld in het licht van een adequate dialectische proce-
duree voor het oplossen van een verschil van mening, die probleemdeugdelijk 
enn intersubjectief aanvaardbaar is.61 

60.. Zie ook MacCormick (1978:14): 'Arguments in practical contexts are usually advan-
cedd in order to persuade; they are aimed at a particular audience with a view to per-
suadingg that audience to do something; they are therefore in some measure relative 
bothh to audience and to topic, a point first made in recorded form in Aristotle's 
TopicaTopica and Rhetorica (...) Underlying the practical aim of persuasion there is, it appe-
arss to me, a function of justification, at least ostensible justification1. 

61.. In deze vier uitgangspunten komen de verschillen met andere benaderingen van argu-
mentatiee tot uitdrukking. Externalisering betekent dat de argumentatietheoreticus 
zichh bezig dient te houden met meningsuitingen en argumentatieve uitspraken en niet 
mett de gedachten, ideeën, motieven en bedoelingen die mogelijk aan deze uitspraken 
tenn grondslag liggen. Functionalisering van argumentatie brengt met zich mee dat 
argumentatiee niet slechts wordt geanalyseerd in louter structurele termen zonder dat 
err een functionele verklaring voor die structuren wordt gegeven. Met de keuze voor 
socialiseringg van argumentatie verschilt het pragma-dialectische perspectief van geïn-
dividualiseerdee en productgerichte benaderingen van argumentatie waarin argumen-
tatiee als het redeneerproduct van één individuele taalgebruiker wordt beschouwd en 
waarinn wordt geabstraheerd van communicatieve en interactionele aspecten van argu-
mentatie.. Dialectificering van argumentatie betekent dat - anders dan in louter 
descriptievee benaderingen — argumentatie mede vanuit een normatief gezichtspunt 
wordtt geanalyseerd. Anders dan logisch georiënteerde benaderingen van argumenta-
tie,, bevat de dialectische procedure niet alleen normen die betrekking hebben op de 
logischee geldigheid van redeneringen, maar ook procedurele normen. Zie voor een 
gedetailleerdee uiteenzetting van deze uitgangspunten Van Eemeren en Grootendorst 
(1992,, 2000) en Van Eemeren, Grootendorst, Jackson en Jacobs (1993). 
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Dezee vier principes hebben de volgende consequenties voor de wijze waarop 

juridischee analogie-argumentatie in deze studie wordt benaderd. Externalise-

ringring brengt met zich mee dat analogie-argumentatie wordt beschouwd als een 

onderdeell  van de legitimatie die in een rechterlijke uitspraak naar voren wordt 

gebrachtt ter rechtvaardiging van een beslissing en niet slechts als een heuris-

tischh instrument om argumenten te vinden. Bij de reconstructie van analogie-

argumentat iee wordt uitgegaan van de posities waaraan de rechter (direct of 

indirect)) is gebonden. Functionalisering van juridische analogie-argumenta-

tiee houdt in dat bij de reconstructie van de argumentatie wordt uitgegaan van 

dee specifieke functie die deze argumentat ie in de rechterlijke besluitvorming 

vervult.. Analogie-argumentatie wordt geanalyseerd als een taalhandeling waar-

meee de rechter tot een praktische interpretatie van een rechtsregel komt.63 Bij 

dee analyse moet rekening gehouden worden met de verschillende soorten 

interpretatieproblemenn die zich bij rechterlijke besluitvorming kunnen voor-

doen.. Socialisering van juridische analogie-argumentatie impliceert dat deze 

argumentatiee wordt beschouwd als een poging van de rechter om een stand-

puntt te verdedigen ten overstaan van impliciete of expliciete antagonisten.64 

Bijj  de analyse van analogie-argumentatie moet rekening worden gehouden 

62.. Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, is de reconstructie van analogie-argu-
mentatiee als onderdeel van de legitimatie van een rechterlijke beslissing in de rechts-
theoriee en juridische argumentatietheorie niet onomstreden. Rechtstheoretici die zich 
richtenn op de logische analyse van redeneerproducten, beschouwen analogie-argu-
mentatiee niet zozeer als een onderdeel van de legitimatie, maar als onderdeel van de 
heuristiekheuristiek van het rechterlijk oordeel. Een expliciete keuze voor externalisering van 
juridischee argumentatie wordt ook gemaakt door MacCormick en Summers 
(1991:166 e.v.) en MacCormick (1978:7), die juridische argumentatie analyseert 'as 
manifestedd in the public process oflitigation and adjudication upon disputed mat-
terss of law'. 

63.. Met praktische interpretatie wordt bedoeld een interpretatie met het oog op een 
beslissingg in een concreet geval. Zie voor het verschil tussen praktische interpretatie 
('operativee interpretation') en andere vormen van interpretatie MacCormick en 
Summerss (1991:12), Wróblewski (1992:87 e.v.) en Alchourrón en Bulygin (1971). 

64.. Zie ook MacCormick (1978:10): 'It follows from the practice of permitting each 
judgee to state publicly his own opinion, that the judges in effect enter into public 
argumentt among themselves: in a difficult case each judge is stating what seem to him 
thee best reasons for one way of deciding the case, and also countering any reasons 
whichh tell in the opposite direction. One strong reason for clearly articulating these 
counter-argumentss is that a dissenting judge may have articulated in a strong form 
thee very reasons which need to be countered for the justification of the majority view 
too stand up'. 
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mett de interactionele aspecten van het discussieproces en met de specifieke 
institutionelee rollen die de partijen en rechter daarin vervullen. 5 Voor de ana-
lysee van de analogie-argumentatie betekent dit dat de argumentatie wordt 
beschouwdd als een reflectie van de interactie tussen de rechter en zijn expliciete 
off  impliciete antagonisten. Dialectificering betekent dat de aanvaardbaarheid 
vann analogie-argumentatie gerelateerd wordt aan een probleemdeugdelijke en 
intersubjectieff  aanvaardbare dialectische procedure. Dit houdt in dat analo-
gie-argumentatiee wordt geanalyseerd als een argumentatieschema op basis van 
eeneen vergelijkingsrelatie dat naar voren wordt gebracht in een kritische discussie 
(Vann Eemeren en Grootendorst 1992). Het oordeel over de aanvaardbaarheid 
vann analogie-argumentatie is niet exclusief verbonden met de aanvaardbaar-
heidd van de premissen en de logische geldigheid van de redenering, maar ook 
mett de procedurele normen voor het gebruik van analogie-argumentatie. 

Nuu is aangegeven wat de consequenties zijn van de vier methodologische 
principess is het mogelijk om een algemene karakterisering van analogie-argu-
mentatiee te geven: 

JuridischeJuridische analogie-argumentatie is een taalhandeling waarbij een rechter een 
argumentatieschemaargumentatieschema op basis van een vergelijkingsrelatie toepast, in een poging om 
eeneen praktische interpretatie van een rechtsregel in een kritische discussie te recht-
vaardigenvaardigen tegenover reële of veronderstelde antagonisten. 7 

Dezee algemene karakterisering zal ik hierna uitwerken. Eerst geef ik aan in 
welkee fase van welke discussie de interpretatie van een rechtsregel en de analo-
gie-argumentatiee moeten worden gesitueerd. Daarna laat ik zien hoe interpre-
tatiess van rechtsregels en analogie-argumentaties als taalhandelingen op het 
communicatievee en het interactionele niveau kunnen worden geanalyseerd. 
Tenn slotte ga ik in op problemen die zich kunnen voordoen bij de reconstruc-
tiee van analogie-argumentatie. 

65.. Het gaat hierbij vooral om specifieke procedures die voor juridische discussies gelden, 
bijvoorbeeldd procedures over stelplicht, de verdeling van de bewijslast en het verbod 
vann rechtsweigering. Zie voor deze 'veldafhankelijke' aspecten van juridische argu-
mentatie,, Van Benthem (1982), Feteris (1989), Soeteman (1982) en Smith (1994). 

66.. Vergelijk voor dialogische benaderingen van juridische argumentatie Aarnio (1987), 
Alexyy (1978) en Peczenik (1989), die in hoofdstuk 3 zijn behandeld. 

67.. Deze definitie van juridische analogie-argumentatie sluit aan bij de in hoofdstuk 1 
geciteerdee definitie van argumentatie van Van Eemeren en Grootendorst (1982:52). 
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4.33 Analogie-argumentatie in een discussieperspectief 

Bijj  de pragma-dialectische analyse van argumentatie vormt het ideaalmodel van 
eenn kritische discussie het uitgangspunt van de analyse. In dit model wordt 
onderscheidenn tussen een confrontatiefase, een openingsfase, een argumenta-
tiefasee en een afsluitingsfase. 

Inn de confrontatiefase wordt duidelijk dat er een standpunt is dat op twijfel 
off  tegenspraak stuit, waardoor er een verschil van mening ontstaat. Het ver-
schill  van mening kan expliciet tot uiting komen of impliciet blijven. In het 
laatstee geval wordt er in het betoog geanticipeerd op een mogelijk verschil van 
mening.. Bij een expliciet verschil van mening voert de protagonist, een beweer-
derr uit waarmee hij een standpunt inneemt en trekt de antagonist dit stand-
puntt in twijfel. 

Inn de openingsfase maken de discussianten afspraken over de rolverdeling in 
dee discussie, over de discussieregels die nodig zijn om het verschil van mening 
opp te lossen en over de gemeenschappelijke uitgangspunten en toetsingsme-
thodenn die gebruikt mogen worden bij de controle van de aanvaardbaarheid 
vann de naar voren gebrachte argumentatie. Bij de afspraken over de rolverde-
lingg in de discussie neemt in het algemeen de protagonist de verdediging van 
hett standpunt op zich en vervult de antagonist de rol van aanvaller. De discus-
sieregelss bepalen wat geoorloofde manieren van aanvallen en verdedigen zijn. 
Dee afspraken over de gemeenschappelijke uitgangspunten en de toetsingsme-
thodenn maken het mogelijk vast te stellen of een standpunt al dan niet 
afdoendee is verdedigd. 

Inn de argumentatiefase brengt de protagonist argumentatie naar voren om 
zijnzijn standpunt te verdedigen en wordt er door de antagonist op deze argu-
mentatiee gereageerd. De antagonist kan de argumentatie voor het standpunt 
aanvaardenn of in twijfel trekken en daardoor nieuwe argumentatie uitlokken. 
Hett al dan niet aanvaarden van de aangevoerde argumentatie als verdediging 
vann het standpunt wordt bepaald door de aanvaardbaarheid van de proposi-
tionelee inhoud en de rechtvaardigings- of ontkrachtingspotentie van de argu-
mentatie.. De beoordeling van de aanvaardbaarheid van de propositionele 

68.. Hij kan dat doen doordat hij zelf een tegengesteld standpunt inneemt, maar dat laat-
stee is niet noodzakelijk. Hij kan ook een neutrale positie innemen. Voor het ontstaan 
vann het geschil is het voldoende dat hij het standpunt van de eerste taalgebruiker in 
twijfell  trekt. 
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inhoudd van de argumentatie kan gebeuren met behulp van de intersubjectieve 
identificatieprocedureidentificatieprocedure of de intersubjectieve toetsingsprocedure. 

InIn de afsluitingsfase stellen de partijen gezamenlijk vast of het geschil als 
opgelostt kan worden beschouwd en, zo ja, of de protagonist dan wel de anta-
gonistt als de winnaar kan worden beschouwd. Als het geschil niet is opgelost, 
handhaaftt de protagonist zijn standpunt en de antagonist zijn twijfel. 

InterpretatieveInterpretatieve standpunten en analogie-argumentatie 

Dee vraag is nu in welke fase van welke discussie interpretatieve standpunten 
enn analogie-argumentatie moeten worden gesitueerd. Zoals ik hiervoor heb 
aangegeven,, brengt een pragma-dialectische benadering met zich mee dat een 
interpretatieff  standpunt dat wordt ondersteund door analogie-argumentatie, 
beschouwdd wordt als een geêxternaliseerde positie van de rechter in de moti-
veringg van een rechterlijke uitspraak. Feteris (1989:49-52 en 81-83) analyseert 
dezee motivering als een onderdeel van de afsluitingsfase in een juridische dis-
cussie.. De rechter wijst in de einduitspraak een vordering toe of af en moti-
veertt deze beslissing. 

Vanuitt het perspectief van de discussie die de partijen voeren is de analyse 
alss onderdeel van de afsluitingsfase naar mijn mening adequaat. In deze fase 
steltt de rechter immers vast welke argumenten als aanvaardbaar gelden en 
welkee beslissing door deze argumenten wordt ondersteund. Tegelijkertijd ech-
terr beargumenteert de rechter zijn beslissingen. Feteris stelt dan ook dat uit het 
innemenn van een standpunt door de rechter volgt dat hij, net als elke andere 
taalgebruiker,, een verdedigingsplicht heeft.69 Dat betekent dat de motivering 
vann de rechter niet alleen een onderdeel vormt van een afsluitingsfase, maar 
tevenss van een argumentatiefase in een discussie. 

Hett probleem is nu hoe de motivering tegelijkertijd een onderdeel kan zijn 
vann een afsluitingsfase en van een argumentatiefase van een discussie. Dit pro-
bleemm is mijns inziens op te lossen door ervan uit te gaan dat een uitspraak 
waarinn de rechter zijn beslissing rechtvaardigt in twee verschillende discussies 
eenn functie heeft. De eerste discussie is de discussie tussen partijen. In die dis-
cussiee fungeert de rechter als neutrale derde die als geschilbeslechter optreedt. 
Inn de afsluitingsfase van deze discussie stelt de rechter een beslissing vast. Met 

69.. Deze verdedigingsplicht is in de Grondwet en in diverse wettelijke bepalingen vast-
gelegd.. Vergelijk bijvoorbeeld art. 59 Rv. 
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hett nemen van deze beslissing, neemt hij echter tevens een standpunt in - een 
standpuntt dat deel uitmaakt van een tweede discussie, namelijk die tussen de 
rechterr en zijn reële of vooronderstelde antagonisten. Het standpunt dat hij 
inneemtt moet gesitueerd worden in de confrontatiefase van deze discussie, de 
argumentenn in de argumentatiefase van deze discussie.70 

Watt betekent deze analyse voor de situering van een interpretatieve beslis-
singg en de bijbehorende analogie-argumentatie in een van de discussiefasen? 
Dee interpretatieve beslissing en de analogische interpretatie fungeren als 
beslissingenn in de afsluitingsfase van de discussie tussen partijen. Diezelfde 
interpretatievee beslissing en analogische interpretatie fungeren als interpreta-
tieff  (sub)standpunt en als analogie-argumentatie in de confrontatie- en de 
argumentatiefasee van de discussie tussen de rechter en zijn reële of vooronder-
steldee antagonisten. De analogie-argumentatie vormt in deze discussie een toe-
passingg van een argumentatieschema waarmee een interpretatief standpunt 
wordtt verdedigd. 

Doorr aan te geven van welke discussie de analogie-argumentatie van de 
rechterr deel uitmaakt, heb ik de algemene omschrijving van analogie-argu-
mentatiee uit de vorige paragraaf gepreciseerd. Deze precisering zal ik in 4.4 
vervolgenn door aan te geven welke taalhandelingen met het naar voren bren-
genn van een interpretatief standpunt en analogie-argumentatie worden uitge-
voerd. . 

4.44 Analogie-argumentatie op het communicatieve niveau 

Hett ideaalmodel van een redelijke discussie specificeert niet alleen de verschil-
lendee fasen, maar ook de taalhandelingen die een bijdrage kunnen leveren aan 
dee oplossing van het geschil. De taalhandelingen die volgens het ideaalmodel 
wordenn uitgevoerd, zijn beweerders ('assertives'), binders ('commissives'), 
stuurderss ('directives') en taalgebruiksverklaarders.71 Bij de analyse van taal-

70.. Vergelijk voor een analyse van deze twee dimensies van een rechterlijke beslissing 
Kloosterhuiss (1999). 

71.. Van Eemeren en Grootendorst (1982:273) breiden de categorie van de beweerders 
zoalss die door Searle (1981b: 156-158) wordt onderscheiden uit door als algemeen 
illocutionairr doel van beweerders niet uitsluitend te beschouwen dat de spreker zich 
bindtt aan de waarheid van de uitgedrukte propositie, maar ook dat hij zich (in meer-
deree of mindere mate ) aan de aanvaardbaarheid van de uitgedrukte propositie kan 
binden.. Zij stellen dat er als een taalgebruiker zich, ook al is het maar in minimale 
mate,, bindt aan de aanvaardbaarheid van de propositionele inhoud, sprake is van een 
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handelingenn maken Van Eemeren en Grootendorst (1982) een onderscheid 
tussenn het communicatieve en het interactionele niveau. Bij de analyse op het 
communicatievee niveau gaat het om het begrip dat met het uitvoeren van de 
taalhandelingg wordt nagestreefd, bij de analyse op het interactionele niveau 
omm de aanvaarding van de uitgevoerde taalhandeling.72 De vraag die in deze 
paragraaff  centraal staat is hoe het interpretatieve standpunt en de analogie-
argumentatiee in een rechterlijke uitspraak als taalhandelingen kunnen worden 
gekarakteriseerdd en welke voorwaarden gelden voor een geslaagde uitvoering 
vann die taalhandelingen. In de volgende paragraaf geef ik aan wat de analyse 
opp het interactionele niveau inhoudt. 

InterpretatieveInterpretatieve standpunten ah taalhandeling 

Dee taalhandeling 'het naar voren brengen van een standpunt' is een complexe 
beweerder,, gesitueerd op een hoger tekstueel niveau dan de zin, verbonden met 
eenn uitspraak die betwijfeld of tegengesproken wordt door een kritische luis-
teraarr (Houtlosser 1995). De geslaagdheidsvoorwaarden voor het naar voren 
brengenn van een standpunt verdeelt Houtlosser, volgens een onderscheid van 
Vann Eemeren en Grootendorst, in twee groepen. De voorwaarden uit de eer-
stee groep, de identiteitsvoorwaarden, geven aan waar een taaluiting aan moet 
voldoenn om als uitvoering van een bepaalde taalhandeling te gelden. Het ver-
vuldd zijn van de identiteitsvoorwaarden garandeert nog niet dat de taaluiting 
ookk een in alle opzichten correct uitgevoerde taalhandeling is, met de vooron-
derstellingen,, opvattingen, intenties en voorkeuren die bij die taalhandeling 
horen.. Daarvoor moeten ook de geslaagheidsvoorwaarden uit de tweede groep, 
dee correctheidsvoorwaarden, zijn vervuld. Houtlosser (1995:75 e.v.) formuleert 
dee volgende identiteitsvoorwaarden voor de taalhandeling 'het naar voren 
brengenn van een standpunt': 

EssentiëleEssentiële voorwaarde 
Hett naar voren brengen van een standpunt geldt als het op zich nemen van de 

beweerderr die de aanleiding kan vormen tot een geschil (1982:287-288). De beweer-
derss die in een redelijke discussie voorkomen, kunnen uiteenlopen van (als vermoe-
den)) stellen en opperen tot beweren, poneren en claimen. 

72.. Het onderscheid tussen het communicatieve en het interactionele niveau komt over-
eenn met het door Searle (1969) gemaakte onderscheid tussen de 'illocutionaire' strek-
kingg en het 'perlocutionaire' effect van een taalhandeling. 
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verantwoordelijkheidd voor een positieve of negatieve positie ten opzichte van 

eenn meningsuiting, dat wil zeggen als het aangaan van de verplichting om des-

gevraagdd een positieve of negatieve positie ten opzichte van de meningsuiting 

tee verdedigen.73 

PropositionelePropositionele inho udsvoorwaarde 

11 De propositionele inhoud van het standpunt wordt gevormd door de 

meningsuitingg M. 

22 Meningsuiting M bestaat uit één of meer uitspraken. 

Elkk van deze voorwaarden moet zijn vervuld om een taaluiting in de commu-

nicatiee tussen taalgebruikers als een standpunt te doen gelden. Samen vormen 

zee daarvoor een voldoende voorwaarde: een uiting geldt dan en alleen dan als 

hett naar voren brengen van een standpunt als aan beide voorwaarden is vol-

daann (Houtlosser 1995:76). De uitvoering van de taalhandeling is echter pas 

geslaagdd als niet alleen de identiteksvoorwaarden maar ook de correctheids-

voorwaardenn zijn vervuld. Deze worden onderverdeeld in twee typen voor-

waardenn uit de standaardtheorie van Searle: voorbereidende voorwaarden en 

oprechtheidsvoorwaarden.oprechtheidsvoorwaarden. De voorbereidende voorwaarden geven een specifi-

catiee van de vooronderstellingen van de spreker ten aanzien van de situatie en 

contextt waarin de betreffende taalhandeling wordt uitgevoerd. De oprecht-

heidsvoorwaardenn (of verantwoordeli jkheidsvoorwaarden) brengen tot uit-

drukkingg welke geestesgesteldheid met het uitvoeren van een bepaalde taal-

handelingg is verbonden:74 

VoorbereidendeVoorbereidende voorwaarde 

11 S (spreker) gelooft dat L (luisteraar) M niet (bij voorbaat, zonder meer, 

helemaal)) aanvaardt. 

22 S gelooft dat hij M met behulp van argumenten voor L kan rechtvaardigen. 

73.. Houtlosser (1995:77) wijst erop dat uit de essentiële voorwaarde voor het naar voren 
brengenn van een standpunt blijkt wat het verschil is tussen een standpunt en een 
gewonee beweerder. Bij een gewone beweerder wordt krachtens de voorbereidende 
voorwaardee voorondersteld dat de propositie waarop die beweerder betrekking heeft 
gerechtvaardigdd kan worden, bij een standpunt wordt dit niet alleen voorondersteld 
(zoalss blijkt uit de correctheidsvoorwaarden), maar tevens aan de orde gesteld. 

74.. Omdat de spreker deze geestesgesteldheid niet altijd hoeft te hebben, maar er wel ver-
antwoordelijkk voor kan worden gesteld, noemen Van Eemeren en Grootendorst de 
oprechtheidsvoorwaardenn ook wel verantwoordelijkheidsvoorwaarden. 
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Oprechtheidsvoorwaarde Oprechtheidsvoorwaarde 

11 S gelooft dat M het geval is. 

22 S heeft de intentie M desgevraagd met behulp van argumenten voor L te 

rechtvaardigen. . 

Dee identiteits- en correctheidsvoorwaarden constitueren gezamenlijk de defini-

ti ee van de taalhandel ing 'het op geslaagde wijze naar voren brengen van een 

standpunt '.. In principe is het naar voren brengen van een standpunt gerela-

teerdd aan bewerende taalhandelingen, maar het kan ook gerelateerd zijn aan 

niet-bewerendee taalhandelingen, doordat één of meer voorwaarden voor het 

mett succes uitvoeren van zo'n taalhandeling onderwerp van de discussie wor-

den. . 

Dee vraag is nu wat de consequenties zijn van deze karakterisering voor de ana-

lysee van het naar voren brengen van een interpretatief standpunt door de rech-

ter.. Met het innemen van een interpretatief s tandpunt kiest de rechter een 

bepaaldee interpretatie van een bestaande rechtsregel of de constructie van een 

nieuwee rechstnorm. In de rechtstheoretische l iteratuur is verdedigd dat deze 

handelingenn van de rechter niet als standpunten en daarom niet als beweerders 

moetenn worden gezien, maar als verklaarders.75 Bij de analyse als verklaarder 

gaatt men ervan uit dat de rechter geen standpunt verdedigt, maar rechtens vast-

steltstelt wat de betekenis is van een bestaande rechtsregel, dan wel welke geconst-

rueerdee rechtsregel geldt. Het gaat met andere woorden niet om een interpre-

tatieff  standpunt, maar om een interpretatieve beslissing.7 De rechter is tot het 

nemenn van die beslissing bevoegd (en verplicht) op grond van de secundaire 

bevoegdheidsverlenendee normen in het rechtssysteem. De relatie tussen de 

'verklaarders-dimensie'' van een rechterlijke beslissing en bevoegdheidsverle-

nendee normen komt duidelijk naar voren in de analyse van Ruiter (1993:91): 

75.. Van den Hoven (1991:25) is van mening dat interpretatieve standpunten, vanwege 
dee keuzevrijheid die een rechter heeft, karakteristieken van een verklaarder hebben. 
Hijj  constateert dat de zuivere beweerder en de zuivere verklaarder in de context van 
hett rechterlijk betoog eerder extremen op een schaal zijn dan herkenbare klassen. 

76.. Vergelijk Soeteman (1991), die van mening is dat de rechterlijke beslissing niet als een 
beweerderr of verklaarder, maar als een stuurder moet worden geanalyseerd. In een prak-
tischh syllogisme leidt de rechter volgens Soeteman uit een norm (de rechtsregel) en de 
feitenn een normatief oordeel af, waarmee hij een verlangd bevel formuleert of afwijst. 
Normerendee oordelen vormen volgens Soeteman een bijzondere groep stuurders. 
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(...)) an institution must comprise a particular norm determining that per-
formancess of a specialization of such linguistic pattern by certain agents yield 
presentationss that count as facts of the institutional world in question. As 
regardss legal systems, this means that acts-in-the-law are legal specializations 
off  declarative speech acts grounded in specific constitutive legal norms. Such 
norms,, when uttered by certain specified subjects in a specified procedure, 
assignn legal validity to presentations with a specified content. Norms forming 
foundationss of acts-in-the-law in this way, we shall term norms of compe-
tence.tence.77 77 

Eenn manier om met de Verklaarders-dimensie' van een rechterlijke uitspraak 
rekeningg te houden, is een reconstructie van de uitspraak als een taalhandeling 
diee door (Searle 1979) beschreven is als een beweringsverklaarder, een combi-
natiee van een bewerende en een verklarende taalhandeling. Beweringsver-
klaarderss hebben twee communicatieve strekkingen. Ten eerste hebben ze de 
strekkingg van een bewerende taalhandeling, waarbij de spreker probeert, zoals 
Searlee het uitdrukt, 'de woorden in overeenstemming te brengen met de we-
reld'.. Ten tweede hebben beweringsverklaarders de strekking van een verkla-
rendee taalhandeling waarbij de spreker probeert de 'wereld in overeenstem-
mingg te brengen met de woorden'. Searle illustreert dit dubbele karakter van 
dee beweringsverklaarder met het voorbeeld van de scheidsrechter die zegt 'You 
aree out'. In sommige institutionele contexten, betoogt Searle, is het noodza-
kelijkk dat een bewering omtrent de feiten met de strekking van een verklaar-
derr wordt uitgevoerd. De uitvoering van een beweringsverklaarder veronder-
steltt de oprechtheidsvoorwaarde (of verantwoordelijkheidsvoorwaarde) van een 
beweerder,, namelijk een geloof in de aanvaardbaarheid van de propositionele 
inhoud,, alsmede de voorbereidende voorwaarde van een verklaarder, namelijk 
datt er sprake is van een extra-linguïstische institutie: 

Somee institutions require assertive claims to be issued with the force of decla-
rationss in order that the argument over the truth of the claim can come to an 
endd somewhere and the next institutional steps which wait on the settling of 
thee factual issue can proceed (Searle 1979). 

77.. Zie ook Hart (1961) die erop wijst dat beslissingen van een rechter op grond van de 
secundairee normen van een rechtssysteem uitspraken zijn met gezag. Dat gezag maakt 
dee uitspraken definitief (totdat ze eventueel in hogere instantie zijn vernietigd). 
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Inn Searles analyse kan een beweringsverklaarder tegelijkertijd worden be-
schouwdd als een representatie van een stand van zaken en als een constitutie van 
eenn stand van zaken. De essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van de 
beweringsverklaarderr kan als volgt worden geformuleerd: 

AA speaker succeeds in achieving with respect to a proposition P the assertive 
illocutionaryy point if and only if he represents the state of affairs that P as actual 
and,, in addition, he succeeds in achieving with respect to P the declarative illo-
cutionaryy point if and only if he brings about the state of affairs that P.7 

Volgenss Ruiter (1993) heeft deze voorwaarde paradoxale implicaties. Veron-
derstel,, zo betoogt hij, dat een techter besluit dat A schuldig is in een situatie 
waarinn A dat niet is. In de analyse van Searle staat de beslissing van de rechter 
niett alleen (voor dat moment) vast, de uitspraak is ook waar. Want op grond 
vann het tweede deel van de voorwaarde wordt de uitspraak 'A is schuldig' een 
standd van zaken en dit heeft als gevolg dat de bewering dat A schuldig is waar 
wordt,, in overeenstemming met de eis van het eerste deel van de regel. Ruiter 
probeertt dit probleem op te lossen door een onderscheid te maken tussen de 
institutionelee wereld en 'the surrounding world of utterance'. In de institutio-
nelee wereld constitueert de beslissing van de rechter dat A schuldig is het insti-
tutionelee feit dat A schuldig is. Wanneer zijn beslissing niet in overeenstem-
mingg is met de feiten in de wereld daarbuiten ('fails on the assertive point in 
thee surrounding world of utterance') geldt het feit nog steeds als een institu-
tioneell  feit. 

Hett onderscheid dat Ruiter maakt tussen de 'institutional world' en de 'sur-
roundingg world of utterance' is volgens mij een te radicale oplossing voor het 
doorr hem gesignaleerde probleem. Het probleem kan naar mijn mening beter 
wordenn opgelost door ervan uit te gaan dat een uitspraak waarin de rechter 
iemandd schuldig verklaart of waarin hij een bepaalde interpretatie van een 
rechtsregell  vaststelt, geanalyseerd kan worden als taalhandeling in de twee ver-
schillendee discussies waarin twee verschillende constituerende regels 'X geldt 
alss Y in context C' functioneren.79 Deze oplossing komt erop neer dat men de 

78.. Hierbij volg ik de voorwaarde zoals die door Ruiter (1993:61) is geformuleerd. 
79.. Searle (1979) gaat ervan uit dat het uitvoeren van taalhandelingen onderworpen is 

aann constituerende regels die deze uitvoering mogelijk maken. Zoals de regels van 
voetball  het mogelijk maken 'een doelpunt te maken', zo maken de regels voor taal-
handelingenn het mogelijk om 'een belofte te doen' of'iemand schuldig te verklaren'. 
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taalhandelingg die de rechter uitvoert, analyseert vanuit twee dimensies. Als we 
ditt onderscheid maken, is er een andere wijze om de paradox die Ruiter bij de 
beweringsverklaarderr constateert op te lossen. 

Inn de eerste discussie - de discussie tussen partijen - fungeert de rechter als 
neutralee derde die als geschilbeslechter optreedt. In de afsluitingsfase van deze 
discussiee neemt de rechter een beslissing. De rechter heeft de extra-linguïsti-
schee positie om te verklaren dat een geïnterpreteerde of geconstrueerde rechts-
regell  geldt. Deze uiting van de rechter moet dan ook worden gereconstrueerd 
alss een verklarende taalhandeling: het feit dat de rechter zegt dat de rechtsre-
gell  geldt, roept het institutionele feit in het leven dat de rechtsregel geldt. De 
constituerendee regel is hier 'X (de geïnterpreteerde of geconstrueerde rechtsre-
gell  is geldig) geldt als Y (verklaarder waardoor de geïnterpreteerde of geconst-
rueerdee rechtsregel geldig is) in context C (de afsluitingsfase van de discussie 
tussenn partijen)'. 

Maarr de rechter heeft de plicht om te motiveren waarom de geïnterpre-
teerdee of geconstrueerde rechtsregel geldig is. De rechter moet met andere 
woordenn het standpunt verdedigen dat zijn beslissing aanvaardbaar is. Dit 
standpuntt is een onderdeel van de discussie tussen de rechter en partijen of 
anderee antagonisten. De constituerende regel is hier 'X (de geïnterpreteerde of 
geconstrueerdee rechtsregel is geldig) geldt als Y (beweerder dat de geïnterpre-
teerdee of geconstrueerde rechtsnorm geldig is) in context C (de confrontatie-
fasee van de discussie tussen rechter en zijn antagonisten)'. 

Dezee analyse lost de paradox van Ruiter op. Immers, de beslissing van de 
rechterr dat een geïnterpreteerde of gereconstrueerde rechtsregel geldig is, con-
stitueertt het institutionele feit dat iemand schuldig is in de afsluitingsfase van 
dee discussie tussen partijen. Die beslissing heeft natuurlijk alleen als bewerende 
taalhandelingg 'success of fit' indien de geïnterpreteerde of gereconstrueerde 
rechtsregell  aanvaardbaar is. Maar als deze onaanvaardbaar is, blijf t de norm 
geldigg 'binnen de institutie' zolang de beslissing van de rechter in stand blijft . 
Hoewell  de onaanvaardbaarheid van de bewerende taalhandeling dat een 
bepaaldee geïnterpreteerde of gereconstrueerde rechtsregel geldig is een reden 
kann opleveren om de beslissing met succes aan te vechten, geldt de beslissing. 
Opp deze manier kan een verkeerde representatie van een stand van zaken juri-
dischh toch gelden als de stand van zaken, ondanks het gebrek aan correspon-
dentiee met de juridische werkelijkheid.80 

80.. Vergelijk ook Hart (1961) die de uitspraak van een rechter als 'final but not infalli-
ble'' beschouwt: de uitspraken zijn definitief, maar dit definitieve karakter brengt niet 
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Dee vraag of de interpretatieve taalhandeling waarmee de rechter de inter-

pretatiee van een bestaande rechtsregel dan wel de constructie van een nieuwe 

rechtsregell  vaststelt als een standpunt kan worden geanalyseerd, is hiermee 

bevestigendd beantwoord. De identiteitsvoorwaarden en de correctheidsvoor-

waardenn die gelden voor het naar voren brengen van een standpunt, zijn van 

toepassingg op het interpretatieve standpunt dat door de rechter wordt gefor-

muleerd.811 Door aan te geven welk soort taalhandeling door de rechter wordt 

uitgevoerdd bij de vaststelling van de interpretatie of bij de constructie van een 

rechtsregel,, heb ik de algemene omschri jving van analogie-argumentatie uit 

4.22 gepreciseerd. 

mett zich mee dat de uitspraken boven kritiek verheven zijn. De rechter heeft immers 
dee verplichting om een regel tot te passen en hij is bovendienn verplicht om te motive-
renn waarom hij een bepaalde regel toepast. Die keuze van de regel en de motivering 
voorr die keuze kunnen de grondslag zijn voor kritiek op de beslissing. In zijn publi-
catiess over taalhandelingen kwam Austin in dezelfde tijd als Hart tot vergelijkbare 
analysess van rechterlijke uitspraken. Austin (1974:21) betoogt dat in gevallen waarin 
eenn performatieve taalhandeling correct is uitgevoerd toch kritiek mogelijk is. De per-
formatievee taalhandeling kan altijd nog bekritiseerd worden vanuit een andere dimen-
sie,, een dimensie die vergelijkbaar is met het waarheidscriterium dat gebruikt wordt 
omm constatieve taalhandelingen te beoordelen: Allowing that, in declaring the accu-
sedd guilty, you have reached your verdict properly and in good faith, it still remains 
too ask whether the verdict was just, or fair'. Austin wijst hier op het feit dat een cor-
rectt uitgevoerde performatieve taalhandeling van de rechter nog altijd naar de inhoud 
kann worden beoordeeld door na te gaan of de uitspraak in overeenstemming is met 
dee rechtsregels. 
Sommigenn vatten de interpretatie die de rechter bij het nemen van een concrete 
rechtsbeslissingg geeft op als het geven van een definitie. Vergelijk Van Haaften (1996), 
diee aan de hand van het Electriciteitsarrest de opvatting verdedigt dat de Hoge Raad 
eenn stipulatief-lexicale definitie geeft van het begrip 'goed1 in de strafbepaling over 
diefstal.. Hij doet daarbij o.a. een beroep op de door Viskil (1994:158) geformuleerde 
essentiëlee voorwaarde voor stipulatief-lexicaal definiëren: 'Het uitvoeren van taal-
handelingg T geldt als een beschrijving van de betekenis waarin taalgebruikers een 
woordd of woordgroep gebruiken, die de strekking heeft van een vastlegging van deze 
betekeniss voor het taalgebruik van de spreker of schrijver, die ten doel heeft deze bete-
keniss voor de luisteraar of lezer duidelijk(er) te maken'. Volgens mij heeft de inter-
pretatiee van de rechter een verdergaande strekking: de Hoge Raad legt de betekenis 
niett alleen voor zichzelf vast en heeft volgens mij ook niet slechts het doel iets dui-
delijkk te maken. Viskil wijst er op dat stipulatief-lexicale definities afwijken van 
gewonee beweringsverklaarders doordat ze (1) betrekking hebben op de betekenis van 
eenn woord of woordgroep, (2) een verduidelijkingspoging inhouden en (3) er geen 
specifiekee institutie is vereist voor de uitvoering van de taalhandeling. 
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Anabgie-argumentatieAnabgie-argumentatie als taalhandeling 

Nett als het naar voren brengen van een standpunt wordt het naar voren bren-

genn van argumentatie geanalyseerd als een complexe taalhandeling gesitueerd 

opp een hoger tekstueel niveau dan de zin.82 Argumentatie bestaat uit een con-

stellatiee van uitspraken ter rechtvaardiging van een meningsuit ing en is erop 

gerichtt een redelijke beoordelaar te overtuigen van een bepaald standpunt over 

dee aanvaardbaarheid van deze meningsuit ing (Van Eemeren en Grootendorst 

1982:53).. De identiteitsvoorwaarden geven aan waar een taaluiting aan moet 

voldoenn om als argumentatie te gelden, de correctheidsvoorwaarden geven aan 

wanneerr de taalhandeling correct is uitgevoerd. Van Eemeren en Grootendorst 

(1982)) formuleren de volgende voorwaarden voor het naar voren brengen van 

argumentatie: : 

Identiteitsvoorwaarden Identiteitsvoorwaarden 

EssentiëleEssentiële voorwaarde 

Hett naar voren brengen van de constellatie van uitspraken UT, U2 (,..., Un) 

geldtt als een poging van S om M voor L te rechtvaardigen, dat wil zeggen om 

LL van de aanvaardbaarheid van M te overtuigen. 

PropositionelePropositionele inhoudsvoorwaarde 

Dee constellatie van uitspraken U p U2 (,.., Un) wordt gevormd door beweer-

derss waarin proposities worden uitgedrukt. 

82.. Argumentatie is volgenss Van Eemeren en Grootendorst (1982:104-105) een com-
plexee taalhandeling op een hoger tekstueel niveau dan de zin omdat een afgeronde 
argumentatiee in principe uit meer dan één zin bestaat en omdat die zinnen twee 
communicatievee strekkingen hebben (elk afzonderlijk die van beweerder en samen 
diee van argumentatie) en gezamenlijk in een specifiek verband staan met een zin die 
alss meningsuiting fungeert. In een karakterisering van argumentatie als een complexe 
taalhandelingg op hoger tekstueel niveau wordt aan deze eigenschappen recht gedaan. 
Err is in de karakterisering van argumentatie geen sprake van een één op één-corre-
spondentiee tussen een elementaire taalhandeling en één afzonderlijke zin, maar van 
eenn één op één-correspondentie tussen een complexe taalhandeling en een zinsse-
quentiee die op hoger tekstueel niveau, net als een zin op zinsniveau, een functionele 
eenheidd vormt. De zinnen die de argumentatie constitueren, fungeren op zinsniveau 
alss beweerder en op hoger tekstueel niveau als argumentatie. Op hoger tekstueel 
niveauu zijn de zinnen die de argumentatie vormen door middel van een rechtvaardi-
gings-- of ontkrachtingsrelatie verbonden met de meningsuiting. 
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Correctheidsvoorwaarden Correctheidsvoorwaarden 
VoorbereidendeVoorbereidende voorwaarden 
11 S gelooft dat L de meningsuiting M niet (bij voorbaat, zonder meer, hele-

maal)) aanvaardt. 
22 S gelooft dat L de in de uitspraken Up U2 (,..., Un) uitgedrukte proposities 

zall  aanvaarden. 
33 S gelooft dat L de constellatie van uitspraken Up U2 (,..., Un) als een recht-

vaardigingg van M zal aanvaarden. 

Oprechtheidsvoorwaarden Oprechtheidsvoorwaarden 
11 S gelooft dat M aanvaardbaar is. 
22 S gelooft dat de in de uitspraken Up U2 (,..., Un) uitgedrukte proposities 

aanvaardbaarr zijn. 
33 S gelooft dat constellatie van uitspraken \JV U2 (,..., Un) een aanvaardbare 

rechtvaardigingg vormt van M. 

Dee identiteits- en correctheidsvoorwaarden constitueren gezamenlijk de defini-
tiee van de taalhandeling argumentatie. Net als bij de vraag of de vaststelling 
vann een interpretatie en de constructie van een rechtsregel beschouwd kan 
wordenn als het innemen van een standpunt, is het de vraag of en hoe een vast-
stellingg van de rechter dat er sprake is van een analogie, als het naar voren 
brengenn van de taalhandeling argumentatie kan worden gekarakteriseerd. 

Bijj  de constatering dat er sprake is van een analogie, stelt de rechter vast dat 
err tussen een geval dat niet wettelijk is geregeld en een geval dat wel wettelijk 
iss geregeld en/of tussen een of meer rechtsregels, rechtsbeginselen of prece-
dentenn overeenkomsten bestaan. Die vaststelling fungeert als argument in de 
eindbeslissingg van de rechter. Net als bij de taalhandeling waarmee een rech-
terr een interpretatie of een constructie van een rechtsnorm vaststelt, kan men 
verdedigenn dat deze vaststelling niet als een beweerder maar als een verklaar-
derr moet worden geanalyseerd. Ook hier kan men het probleem oplossen door 
aann te nemen dat de vaststelling van de analogie in twee discussies moet wor-
denn gesitueerd. In de discussie tussen partijen heeft de uiting waarin de rech-
terr een bepaalde vergelijking vaststelt een functie in de afsluitingsfase. In die 
discussiediscussie is de analyse van de uiting van de rechter als verklaarder adequaat. De 
rechterr heeft als extra-linguïstische institutie de bevoegdheid deze verklaarder 
uitt te voeren. In de discussie tussen de rechter en zijn reële of vooronderstelde 
antagonistenn brengt de rechter de uiting echter naar voren in de argumen-
tatiefasee ter rechtvaardiging van zijn eindbeslissing. In die discussie fungeert 
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dee uit ing als een argument en moet deze derhalve als een beweerder (of een 

aantall  beweerders) worden gekarakteriseerd. Net als bij de taalhandeling waar-

meee de rechter een interpretatie of een constructie van een rechtsregel formu-

leert,, zal ik de vaststelling van de rechter dat er sprake is van een analogie als 

eenn beweerder reconstrueren. De vraag of deze vaststelling als argumentat ie 

kann worden geanalyseerd, is hiermee bevestigend beantwoord. De idenri-

teitsvoorwaardenn van argumentatie gelden voor deze vaststelling zodat de cor-

rectheidsvoorwaardenn van argumentatie erop van toepassing zijn om tot een 

oordeell  over de correctheid te komen. 3 Door aan te geven welk soort taalhan-

delingg door de rechter wordt uitgevoerd bij de vaststelling van een analogie, 

hebb ik de algemene omschrijving van analogie-argumentatie uit 4.2 gepreci-

seerd. . 

4.55 Analogie-argumentatie op het interactionele niveau 

Hett uitvoeren van de taalhandeling argumentatie is niet alleen bedoeld om de 

antagonistt te doen begrijpen dat de protagonist een standpunt tracht te recht-

vaardigenn - het beoogde communicatieve effect - maar heeft ook ten doel de 

antagonistt te overtuigen van de aanvaardbaarheid van dat standpunt — het 

beoogdee interactionele effect. In de formulering van de essentiële voorwaarde voor 

83.. Zie MacCormick (1978:14-15) die - zonder de technische termen te gebruiken — 
ingaatt op de betekenis van overtredingen van de oprechtheidsvoorwaarden in juridi-
schee argumentatie: 'At all points in such a process (of justification), insincerity is an 
evidentt possibility: a skilled lawyer may be able to persuade a judge that a claim 
whichh he himself does not regard as a good one is justified in law; (...) But insince-
rityy is even more revealing than sincerity. Why is it that a lawyer who wants to win a 
casee in order to be sure of his fee rather than because he really believes in it does not 
sayy so? Why does the judge not make his reason explicit by granting Mrs. McTavish 
herr divorce just because she has a ravishingly pert retrousse nose? Because such are 
nott accepted as good reasons within the system for sustaining claims or granting 
divorces.. Whether sincerely advanced or not, only those arguments which show why 
xx ought to be done are reasons for demanding that it be done, or doing it. Those who 
workk within such a system persuade precisely by convincing the relevant audience 
thatt there are reasons of overriding weight why x ought to be done; or at least, by 
showingg that there are good ostensibly justifying reasons in addition to such other 
elementss in the case as may appeal to unstated prejudices and predispositions. Hence 
thee essential notion is that of giving (what are understood and presented as ) good 
justifyingg reasons for claims defences or decisions. The process which is worth stu-
dyingg is the process of argumentation as a process of justification'. 
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argumentatiee brengen Van Eemeren en Grootendorst deze relatie met overtui-
genn expliciet tot uitdrukking. De analyse van de taalhandeling argumentatie 
dientt niet alleen betrekking te hebben op de communicatieve aspecten van de 
argumentatiee maar ook op de interactionele aspect. De relatie tussen argumen-
terenn en overtuigen komt volgens Van Eemeren en Grootendorst (1982:151) 
tott uitdrukking in de handehngs- of argumentatieschema's die in de argumen-
tatiee worden gebruikt om een bepaald interactioneel doel te bereiken. Een argu-
mentatieschemaa is een 'more or less conventionalized way of representing the 
argumentativee relationship between the arguments and the standpoint being 
defendedd in a discourse procedure aimed at attempting to convince somebody 
whoo doubts the acceptability of the standpoint' (Van Eemeren en Grootend-
orst,, 1992). Een argumentatieschema bestaat uit een bepaald soort constellatie 
vanvan uitspraken en geeft aan op welke manier standpunten en argumenten met 
elkaarr verbonden zijn. Elk argumentatieschema kan telkens weer anders wor-
denn ingevuld. Net zoals er eindeloos veel verschillende invullingen mogelijk zijn 
vann logische redeneervormen als modus ponens, heeft een argumentatieschema 
eenn onuitputtelijk aantal substitutiemogelijkheden. All e argumentaties die in 
dee praktijk voorkomen, kunnen als specifieke invullingen van bepaalde argu-
mentatieschema'ss worden beschouwd. Afhankelijk van de relatie tussen het 
argumentt en het standpunt worden er drie typen argumentatieschema's onder-
scheiden:: argumentatie op basis van een kentekenrelat'ie, argumentatie op basis 
vann een causale relatie en argumentatie op basis van een vergelijkingsrelatie. Deze 
typologiee van argumentatieschema's is gebaseerd op de criteria voor de beoor-
delingg van argumentatie. Voor de drie verschillende typen argumentatiesche-
ma'ss gelden verschillende beoordelingscriteria. 

Vann Eemeren en Grootendorst (1982:152-154) wijzen erop dat de moge-
lijkheidd om een argumentatieschema in een bepaalde discussie-context te 
gebruikenn en de overtuigingskracht van argumentatie ten dele conventioneel 
bepaaldd is. Zij gaan ervan uit dat een argumentatieschema als conventioneel 
magg worden beschouwd als er aan drie voorwaarden is voldaan. De eerste 
voorwaardee is dat het argumentatieschema een bepaalde regelmatigheid moet 
vertegenwoordigenn in het taalgebruik van de leden van een taalgemeenschap. 
Dee tweede voorwaarde voor de conventionaliteit van een argumentatieschema 
iss dat het optreden van het schema gezien de aard van het op te lossen me-
ningsverschill  verwacht wordt door de leden van de taalgemeenschap: taalge-
bruikerss zijn erop voorbereid dat hun mede-discussianten bepaalde argumen-
tatieschema'ss zullen gebruiken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ze soms 
opp door anderen gebruikte argumentatieschema's anticiperen. De derde voor-
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waardee voor de conventionaliteit van een argumentatieschema is dat de leden 
vann de taalgemeenschap er de voorkeur aan geven dit argumentatieschema te 
gebruikenn in gevallen waarin het een bepaald interactieprobleem oplost. Het 
antwoordd op de vraag of aan deze derde voorwaarde is voldaan, hangt af van 
hett oordeel van de taalgebruikers over de deugdelijkheid van het gebruikte 
argumentatieschema.. Bij de beoordeling van die deugdelijkheid passen de dis-
cussiantenn een intersubjectieve toetsingsprocedure toe waarbij het argumentatie-
schemaa getoetst wordt aan de volgende dialectische normen: 

(1)) Is het een toelaatbaar argumentatieschema? 
(2)) Is het argumentatieschema correct toegepast? 

Inn de eerste plaats moet bij de beoordeling van de argumentatie worden nage-
gaann of het argumentatieschema goed is gekozen. Dit betekent dat beoordeeld 
moett worden of het gekozen schema tot de argumentatieschema's behoort die 
inn een gegeven discussie-context in principe toegelaten zijn om een bepaald 
standpuntt te verdedigen. Indien het argumentatieschema toelaatbaar is, kan 
vervolgenss worden beoordeeld of het gekozen schema correct is toegepast - de 
tweedee beoordelingsnorm. Bij de beoordeling van de toepassing van het argu-
mentatieschemaa wordt nagegaan of de kritische vragen die bij het schema 
horenn op een bevredigende wijze beantwoord kunnen worden.84 Bij analogie-
argumentatiee tracht men een standpunt te verdedigen door duidelijk te maken 
datt hetgeen in het standpunt beweerd wordt, overeenkomt met iets vaststaands 
datt in het argument naar voren wordt gebracht. All e verschijningsvormen van 
analogie-argumentatiee worden beschouwd als een toepassing van het volgende 
basisschema: : 

11 Voor X geldt Y, want: 
1.11 Voor Z geldt Y, en: 
1.1'' X is vergelijkbaar met Z 

Inn basisschema van analogie-argumentatie wordt enkelvoudige argumentatie 
aangevoerdd waarin één redenering tot uitdrukking wordt gebracht. Dit schema 

84.. De speciale aard van het verband dat in een bepaald argumentatieschema wordt 
gelegd,, maakt dat er bij het evalueren van de argumentatie specifieke beoordelings-
criteriaa moeten worden aangelegd. Bij elk argumentatieschema behoren bepaalde kri-
tischee vragen die betrekking hebben op dat specifieke verband. 
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dientt als uitgangspunt bij de identificatie, de analyse en de beoordeling van 
analogie-argumentatie.. Bij de analyse van de argumentatie zal er in veel geval-
lenn aanleiding zijn tot het expliciteren van een of meer verzwegen argumen-
ten.. Daarbij wordt de redenering eerst compleet gemaakt door het logisch 
minimumm aan te vullen. Vervolgens formuleert men het pragmatisch opti-
mum,, zodat wordt tegemoetgekomen aan de pragmatische eisen die aan het 
verzwegenn argument worden gesteld. Op dit niveau speelt de vraag naar de 
logischee geldigheid van het schema geen rol meer. Door de formulering van 
hett pragmatisch optimum wordt het mogelijk de inhoud van de premissen te 
beoordelenn op grond van de kritische vragen. 

Eenn kritische beoordeling van analogie-argumentatie houdt in dat men 
nagaatt of dit argumentatieschema in een gegeven context toelaatbaar is en of 
hett schema correct is toegepast. Bij de beoordeling van die correcte toepassing 
staann de volgende kritische vragen centraal: 

(2a)) geldt Y wel voor Z? 
(2b)) is X vergelijkbaar met Z? 
(2c)) is X ook niet onvergelijkbaar met Z? 
(2d)) kan X niet beter met iets anders worden vergeleken? 

Vraagg 2a heeft betrekking op de propositionele inhoud van argument 1.1. De 
vragenn 2b, 2c en 2d hebben betrekking op de propositionele inhoud van argu-
mentt 1.1' en op de rechtvaardigingspotentie argument 1.1. Bij analogie-argu-
mentatiee staat de vraag centraal of de zaken die met elkaar worden vergeleken 
ookk werkelijk vergelijkbaar zijn. Welke criteria men moet hanteren bij het 
beantwoordenn van die vraag is in hoge mate contextueel bepaald. Meer alge-
meenn geldt dat de vraag of een argumentatieschema toelaatbaar is en onder 
welkee voorwaarden het schema correct is toegepast, onvoldoende onderzocht 
is.. Van Eemeren en Grootendorst (1982:154) stellen dan ook vast: 

Off  het perlocutionaire effect dat de luisteraar overtuigd is van de (onaan-
vaardbaarheidd van de meningsuiting waarop de argumentatie betrekking heeft 
inderdaadd optreedt, hangt onder meer af van zijn oordeel over de deugdelijk-
heidheid van het argumentatieschema dat in de argumentatie gebruikt wordt. Een 
belangrijkk probleem hierbij is dat nog niet duidelijk is welke argumentatie-
schema'ss door taalgebruikers als deugdelijk worden beschouwd of (vanuit een 
normatievee invalshoek bezien) als deugdelijk zouden moeten worden 
beschouwd. . 
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MacCormickk (1978:12-13) heeft bij zijn onderzoek naar deugdelijksnormen 

voorr juridische argumentatie gewezen op vergelijkbare problemen: 

(...)) that reasoning in the sense at least of public argumentations is itself an 

activityy conducted within more or less vague or clear, implicit or explicit, nor-

mativee canons. We distinguish between good and bad, more sound and less 

sound,, relevant and irrelevant, acceptable or unacceptable arguments in rela-

tionn to philosophical, economic, sociological, or, above all, legal disputation 

overr given foci of dispute. That is possible only given some criteria (as often 

ass not both vague and inexplicit criteria) of goodness or badness, more or less 

soundness,, relevance, acceptability and so forth. (...) Any study of legal rea-

soningg is therefore an attempt to expiscate and explain the criteria as to what 

constitutess a good or a bad, an acceptable or an unacceptable type of argu-

mentt in law. 5 

Hett zijn precies deze door Van Eemeren en Grootendorst en door MacCormick 

gesignaleerdee problemen die ik in deze studie met betrekking tot het gebruik 

vann juridische analogie-argumentatie probeer op te lossen. Op de criteria voor 

dee keuze van analogie-argumentatie ga ik in de volgende hoofdstukken nader 

in.. Bij de beoordeling van de correcte toepassing van analogie-argumentatie 

speeltt de aanvaardbaarheid van de vergelijking een centrale rol. De vraag 'is X 

vergelijkbaarr met Z' is algemeen geformuleerd en kan naar mijn mening gepre-

ciseerdd worden. In het navolgende geef ik aan op welke wijze dat kan. 

DeDe analyse van de vergelijkingsrelatie 

Kennisnamee van de literatuur leert dat er bij het karakteriseren van het begrip 

'vergelijkbaarheid'' een veelheid van perspectieven kan worden onderscheiden. 

85.. MacCormick (1978:11-12) gaat ervan uit dat er in zekere mate overeenstemming 
bestaatt over normen voor de deugdelijkheid van juridische argumentatie : 'Even if 
theree were no sociological evidence (as in fact there is), that in some degree common 
normativee expectations are held by bench and bar as to what constitutes a relevant 
andd acceptable argument at law upon a given point, the facts already mentioned 
wouldd lead one to infer that there are shared norms among judges and as between 
judgess and counsel which determine what types of argument do and ought to carry 
weightt in contested matters of litigation (...) my attempt will be to bring out what 
seemm to me to be more invariant elements in legal argumentation (in relation to which 
II  shall indicate grounds for thinking that they are and ought to be invariant)'. 
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Uitgaandee van die perspectieven worden vervolgens uiteenlopende omschrij-
vingenn gegeven van het begrip vergelijkbaarheid in de context van redene-
renn en argumenteren, zoals partiële identiteit, structuurgelijkheid, vergelijk-
baarheidd van structuur, voorbeeldrelaties en parallellie. Crawshay-Williams 
(1957:74)) begint zijn analyse van het begrip vergelijkbaarheid met de volgende 
observaties: : 

Considerr the sequence: totally different, different, similar, same, exactly the 
same,, identical. The fact that all these expressions are in common use demon-
stratess two things. First, the relation between any two of them cannot be accu-
ratelyy pinpointed by a simple definition. 'Same', for example, is often thought 
off  as nearly synonymous with 'identical'; but, as the existence of'exactly the 
same'' reminds us, it is sometimes so used as to mean something much nearer 
too 'similar'. Secondly, although most of these expressions are somewhat vague, 
theree is nevertheless a significant gradation of meaning between each of them. 
Ourr present contextual analysis suggests, I think, a convenient way of explain-
ingg how we use these gradations in practice. 

Omm het begrip 'vergelijkbaar' ('similar') te verhelderen, analyseert Crawshay-
Williamss de relatie van dit begrip tot het begrip 'hetzelfde' ('same'), als het 
bewustt wordt gecontrasteerd, zoals in 'De geluidskwaliteit van een electrisch 
orgell  is niet hetzelfde als maar vergelijkbaar met die van een "reed-orgel"'. De 
uitspraakk 'X is vergelijkbaar met Z' is niet in strijd ('consistent') met de uit-
spraakk 'X is niet hetzelfde als Z', en dus even 'consistent' met de uitspraak 'X 
iss verschillend van Z'. 

Dee traditionele manier om dit probleem op te lossen, is te zeggen dat X in 
bepaaldebepaalde opzichten hetzelfde is als Z en in andere opzichten verschillend. Maar 
ditt is geen bevredigende oplossing en kan daarnaast niet verklaren waarom we 
zeggenn 'X is vergelijkbaar met Z' en niet 'X is verschillend van Z'. Om dat te 
verklaren,, moet duidelijk zijn dat de opzichten waarin X hetzelfde is als Z op 
dee een of andere manier belangrijker zijn dan de opzichten waarin ze verschil-
len.866 En, zo betoogt Crawshay-Williams, dat kunnen we alleen duidelijk 
makenn als we zeggen voor welk doel ze. belangrijk zijn. We kunnen de uitspraak 
'XX is vergelijkbaar met Z' alleen verklaren en rechtvaardigen door te laten zien 
datt X hetzelfde is (of hetzelfde behandeld moet worden) als Z in het licht van 

86.. Zie ook Schellens (1985:203). 
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bepaaldee doeleinden die relevant zijn voor de algemene ('broad') context, ter-

wij ll  X verschillend is (of verschillend behandeld moet worden) voor andere 

doeleindenn die ook relevant zijn, maar in deze context minder belangrijk.87 

Duss binnen de algemene context van het woord 'orgel' zijn er veel belangrijke 

doeleindenn waarvoor een elektronisch orgel gesubstitueerd kan worden voor 

eenn 'reed' orgel, maar voor andere doeleinden is dat niet mogelijk. Het feit dat 

err een mogelijke ('admissible') context is waarin X van Z verschilt, verklaart 

waaromm er een verschil is tussen de uitspraak 'X is vergelijkbaar met Z' en 'X 

iss hetzelfde als Z '. 

Ui tt het voorgaande kunnen we concluderen dat vergelijkbaarheid in de con-

textt van argumentatie opgevat moet worden als een functioneel begrip: iets is 

niett zomaar - los van enige context — vergelijkbaar met iets anders, maar altijd 

opp grond van een bepaald criterium. Het doel van de vergelijkingsargumenta-

tiee bepaalt op grond van welk criterium al dan niet kan worden gesproken van 

relevanterelevante vergelijkbaarheid. De kritische vragen 2b, 2c en 2d zal ik steeds 

opvattenn als vragen over relevante vergelijkbaarheid. Van relevante vergelijk-

baarheidd is sprake als twee zaken vergelijkbaar zijn onder een geaccepteerd ver-

gelijkingscriterium.. Di t impliceert dat vraag 2b, 'Is X vergelijkbaar met Z ', 

opgesplitstt kan worden in twee vragen: 

Iss voor het doel van de vergelijking het juiste vergelijkingscriterium gekozen? 

Zij nn de twee zaken op grond van dat criterium vergelijkbaar? 

87.. Bij zijn analyse van het begrip vergelijkbaarheid maakt Crawshay-Williams een 
onderscheidd tussen een normatieve en een descriptieve context: gegeven een bepaald 
doell  zijn X en Z hetzelfde of moeten ze hetzelfde behandeld worden. Schellens 
(1985:1977 e.v.) komt tot een soortgelijk onderscheid: hij gaat ervan uit dat argu-
mentatiee op basis van analogie een descriptieve dan wel een prescriptieve pretentie 
kann hebben. Bij argumentatie op basis van analogie met een descriptieve pretentie 
wordtt op grond van een regelmaat uit de waarheid of waarschijnlijkheid van het ene 
gevall  tot de waarheid of waarschijnlijkheid van het andere geval geconcludeerd. Bij 
argumentatiee op basis van analogie met een prescriptieve pretentie wordt op grond 
vann een regel verdedigd dat in vergelijkbare gevallen eenzelfde oordeel of actie op zijn 
plaatss is. 

88.. Vergelijk Waismann (1977) voor een soortgelijke contextuele analyse van het begrip 
'identiteit':: 'The meaning of'the same' is sometimes unclear, blurred, in the sense that 
wee do not quite know whether or not to use the word. Is a church that has been resto-
redd after being half destroyed by fire still the same church? Is a wave that runs across 
thee beach and overturns still the same wave? Am I still the same person as when I was 
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Alleenn indien beide vragen positief beantwoord kunnen worden, is er sprake 

vann relevante vergelijkbaarheid. Relevante vergelijkbaarheid vat ik op als een 

absoluutabsoluut begrip: twee zaken zijn onder een geaccepteerd vergelijkingscriterium 

well  of niet vergelijkbaar met elkaar. De kritische vraag 2d, 'Kan X niet beter 

mett iets anders worden vergeleken?', is dan ook een speciale formulering van 

dee vraag naar de juiste keuze van het vergelijkingscriterium: men kan natuur-

lij kk verdedigen dat een zaak voor een bepaald doel met het één en niet met het 

anderr moet worden vergeleken. Het onderscheid tussen de twee verschillende 

vragenn die bij 2b worden gesteld, kan worden gedemonstreerd aan de hand 

vann de uitspraak van het Kantongerecht Enschede 3 oktober 1991 {Praktijk-

gidsgids 1992 Nr. 3641). De rechtsvraag die in deze casus moest worden beant-

woordd is of een arbeidsovereenkomst tussen samenwonenden nietig is — een 

vraagg die niet op grond van een expliciete wettelijke bepaling kon worden 

beantwoord.. De kantonrechter komt op grond van analogie-argumentatie tot 

hett volgende oordeel: 

Dee Wet verklaart een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten nietig. Niet valt 

inn te zien, waarom zulks ook niet dient te gelden in een geval dat sprake is van 

samenlevingg als ware men gehuwd. Immers de reden van de nietigheid moet 

wordenn gezocht in de onwenselijkheid van een gezagsverhouding die niet valt 

tee verenigen met de gelijkberechtiging in een samenlevingsverband. 

Hett s tandpunt van de kantonrechter is dat arbeidsovereenkomsten tussen 

samenwonendenn nietig zijn, omdat arbeidsovereenkomsten tussen gehuwden 

nietigg zijn en samenwonenden en gehuwden op relevante punten vergelijkbaar 

zijn.. Wat bepaalt hier de relevantie van de overeenkomst? De kantonrechter 

vermeldtt dit expliciet door een beroep te doen op het doel van de bepaling die 

arbeidsovereenkomstenn tussen echtgenoten nietig verklaart: de gezagsverhou-

dingg binnen een arbeidsrelatie is niet te verenigen met de gelijkberechtiging in 

eenn samenlevingsverband. De annotator heeft kritiek op deze argumentatie 

vann de kantonrechter: 

aa boy? The only right answer to this is: Say what you will . The question 'Is this object 
stilll  the same' can be understood in either of two senses: (1) in the sense of the 
questionn whether we still want to speak here of the same object, i.e., what is to be 
regardedasregardedas the criterion of identity, and (2) whether this is really the same object, i.e., 
whetherwhether the criterion of identity is satisfied'. 
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Menn kan zich afvragen of het wel waar is, dat art. I637i BW (nietigheid van 

eenn arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten) bij analogie mag worden toege-

pastt op concubinaat. De kantonrechter beantwoordt deze vraag bevestigend, 

omdatt de reden van de nietigheid volgens hem moet worden gezocht in de 

onwenselijkheidd van een gezagsverhouding die niet valt te verenigen met de 

gelijkberechtigingg in een samenlevingsverband. Daargelaten of dat zo alge-

meenn kan worden volgehouden — kloosters en kazernes zijn ook samenle-

vingsverbandenn - de reden voor de bepaling van art. 1637i is niet de gedachte 

vann gelijkheid in het huwelijk. Weliswaar sprak de Memorie van Toelichting 

bijj  het artikel van 'de gelijkheid, welke in het huwelijk aanwezig behoort te 

zijn',, maar de Tweede Kamer liet niet na de minister te noodzaken, daar in de 

Memoriee van Antwoord aardig wat van terug te nemen. (...) Onweersproken 

bleeff  het andere in de Memorie van Toelichting aangevoerde argument, name-

lijk ,, dat arbeidsovereenkomsten tussen echtgenoten zouden kunnen leiden tot 

ontduikingg van de toenmalige artikelen 1503 en 1715 BW, dus een motive-

ringg met het oog op erfrechtelijke consequenties. Daar concubinaat als zoda-

nigg generlei erfrechtelijke betekenis heeft, kan daaraan geen grond voor ana-

logischelogische toepassing [curs. H.K.] van de bepaling worden ontleend. 

Dezee kritische reactie laat zien dat bij het beantwoorden van de vraag of een 

analogie-argumentatiee geslaagd is, de keuze van het vergelijkingscriterium cen-

traall  kan staan. De principiële kritiek van de annotator richt zich op die keuze: 

dee reden waarom arbeidsovereenkomsten tussen gehuwden nietig zijn, moet 

niett gezocht worden in de spanning tussen gezagsverhouding en samenleving, 

maarr in de erfrechtelijke consequenties die zo'n samenloop met zich mee zou 

kunnenn brengen. En gegeven dat criterium zijn samenwonenden en gehuw-

denn onvergelijkbaar. 

DeDe beoordeling van juridische analogie-argumentatie 

Inn hoofdstuk 3 is duidelijk gemaakt, dat men zich in de l i teratuur over de 

beoordelingg van juridische analogie-argumentatie vooral concentreert op de 

materiëlee vraag naar de aanvaardbaarheid van de premissen die in de redene-

ringg gebruikt worden en de formele vraag naar de logische geldigheid van de 

afleidingg in de analogieredenering. De analyse is daarmee exclusief gericht op 

dee vraag of de analogie-argumentatie op een juiste wijze is toegepast. Hierbij 

blijf tt een voorafgaande procedurele beoordelingsnorm buiten beschouwing: de 

vraagg of de analogie-argumentatie door de rechter gebruikt mag worden om 
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eenn bepaald interpretatieprobleem op te lossen. 9 Alexy, Aarnio en vooral Pec-

zenikk formuleren wel enkele van deze procedurele normen, maar geven geen 

systematischh overzicht dat is ingebed in een procedure voor de beoordeling van 

analogie-argumentat ie.900 De keuze voor een pragma-dialectische benadering 

brengtt met zich mee dat bij de beoordeling van analogie-argumentatie in eer-

stee instantie de vraag aan de orde komt of het argumentatieschema een toe-

laatbaarr argumentatieschema is. Pas als die vraag bevestigend beantwoord kan 

worden,, komt de correcte toepassing aan de orde. Met deze normen als uit-

gangspuntt is het mogelijk om de analogie-argumentatie in rechterlijke uit-

sprakenn systematischer en vollediger te beoordelen. Systematischer omdat er 

eenn duideli jke afhankelijkheidsrelatie is tussen de bovengenoemde beoorde-

lingsnormen.. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een interpretatieprobleem 

datt de rechter niet mag oplossen met behulp van analogie-argumentatie, dan 

behoeftt de vraag of er sprake is van een mogelijke vergelijkbaarheid tussen de 

bestaandee en geconstrueerde rechtsregel helemaal niet aan de orde te komen. 

Dee reconstructie is vollediger omdat deze niet alleen gericht is op de vraag naar 

dee formele geldigheid van de redenering en de inhoudelijke aanvaardbaarheid 

vann de premissen, maar ook op de normen die bepalen of analogie-argumen-

tatiee juist is gekozen en correct is toegepast. Daarmee kan de analyse en beoor-

delingg van analogie-argumentatie systematisch verbonden worden met de in 

hoofdstukk 2 genoemde normen van de tweede orde die het gedrag van de rech-

terr normeren. Het zijn deze normen in een rechtssysteem die bepalen of bij de 

oplossingg van een bepaald interpretatieprobleem gebruik van analogie-argu-

mentat iee gemaakt moet, mag of kan worden en of de analogie-argumentatie 

opp een correcte wijze is toegepast.91 Di t brengt met zich mee dat aandacht 

besteedd kan worden aan de relatie tussen analogie-argumentatie en de ver-

89.. Zie Wróblewski (1974) voor het verschil tussen gewone afleidingsregels en systema-
tischee juridische afleidingsregels, zoals de analogieredenering. Wróblewski gaat ervan 
uitt dat het gebruik van gewone afleidingsregels niet gebonden is aan juridische nor-
menn en het gebruik van systematische juridische afleidingsregels wel. 

90.. Ook in de meer praktisch georiënteerde literatuur over juridische argumentatie is er 
niett veel aandacht voor dit procedurele aspect. Henket en Van den Hoven (1990) bij-
voorbeeld,, geven aan dat het bij de vraag of een regel analoog mag worden toepast 
omm de volgende twee kwesties gaat: wat is de strekking van de regel? en waarin ver-
schiltt het niet-geregelde geval van het wel geregelde geval en waarin komen ze over-
een?? Zij merken daarbij wel op dat het 'vinden' van de strekking van de regel een 
kwestiee van interpretatie is, maar precieze aanwijzingen over de overwegingen die 
daarbijj  een rol kunnen spelen, geven ze niet. 

91.. Het gaat hierbij om discussieregels die het gedrag van de rechter in juridische discus-
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schillendee onderdelen van het proces van rechterlijke besluitvorming. Een pre-
ciezee karakterisering van deze relatie maakt het mogelijk om op een theoretisch 
verantwoordee manier onderscheid te maken tussen verschillende soorten inter-
pretatievee standpunten die door analogie-argumentatie kunnen worden onder-
steund.. In de tweede plaats betekent de karakterisering van analogie-argu-
mentatiee als argumentatieschema in een kritische discussie dat argumentatie 
kann worden gerelateerd aan de verschillende partijen in de discussie. Voor de 
analysee van analogie-argumentatie brengt dit met zich mee dat de structurele 
complexiteitt van de argumentatie kan worden beschouwd als een reflectie van 
dee dialogische interactie tussen de rechter en zijn reële of vooronderstelde anta-
gonisten.. Daarnaast kan worden aangegeven hoe analogie-argumentatie zich 
verhoudtt tot a contrario-argumentatie. 

Hiermeee is de algemene omschrijving die in de paragraaf 1 van analogie-
argumentatiee is gegeven gepreciseerd voor wat betreft de omschrijving van ana-
logie-argumentatiee als argumentatieschema in een kritische discussie. Een 
argumentatieschemaa bestaat uit een bepaald soort constellatie van uitspraken en 
geeftt aan op welke manier standpunten en argumenten met elkaar verbonden 
zijn.. Bij een analogie heb ik als voorlopige omschrijving gehanteerd een ver-
gelijkingg tussen een geval dat niet wettelijk is geregeld en een geval dat wel 
wettelijkk is geregeld, tussen een of meer rechtsregels, of rechtsbeginselen of pre-
cedenten.. Die vergelijking fungeert als argument in de eindbeslissing van de 
rechter.. Aangegeven is dat het interactionele doel dat met het naar voren bren-
genn van analogie-argumentatie wordt nagestreefd, bereikt kan worden indien 
hett argumentatieschema een toelaatbaar schema is dat op een correcte manier 
iss toegepast. De toelaatbaarheid is afhankelijk van secundaire normen die gel-
denn voor de interpretatiemogelijkheden van de rechter. De correcte toepassing 
iss afhankelijk van de normen die ten grondslag liggen aan de kritische vragen. 

siess normeren. In juridische discussies is het de rol van de rechter om rechtsregels toe 
tee passen op bepaalde feiten. Hierbij gaat de rechter uit van het recht als systeem van 
normenn van de eerste orde en normen van de tweede orde. Normen van de eerste 
ordee - verplichtende, veroorlovende en bevoegdheidverlenende normen - normeren 
hett gedrag van burgers. Normen van de tweede orde — beoordelingsnormen - nor-
merenn het handelen van juridische 'officials'. Beoordelingsnormen normeren het bin-
dendee oordeel inzake de vraag of regels van de eerste orde in acht zijn genomen en de 
gevolgenn van dat oordeel. Deze indeling van rechtsnormen is ontleend aan Brouwer 
(1990:11).. Volgens Brouwer is het kenmerkend voor beoordelingsnormen dat ze een 
verwijzingg bevatten naar andere normen (normen van de eerste orde), hij wijst er op 
datt de betrekkingen tussen beoordelingsnormen en 'onderliggende' normen vaak 
gereconstrueerdd moeten worden (1990:21). 
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4.66 Aanwijzingen voor de reconstructie 

Dee pragma-dialectiek is niet alleen gericht op het geven van een beschrijving 
vann de communicatieve en interactionele aspecten van argumentatie, maar ook 
opp het oplossen van de problemen die zich voordoen bij de identificatie, de 
interpretatiee en de analyse van argumentatie. 

Hett uitgangspunt bij de analyse is het ideaalmodel van een kritische dis-
cussie.cussie. Bij de analyse vervult het ideaalmodel een heuristische functie: het vormt 
eenn hulpmiddel om alle elementen bij de analyse te betrekken die relevant zijn 
voorr het beantwoorden van de vraag of een verschil van mening op een rede-
lijk ee wijze wordt opgelost. Aan de hand van het ideaalmodel wordt een recon-
structiee van het betoog gemaakt. De analyse van het betoog resulteert in een 
analytischh overzicht waarin wordt aangegeven op welke verschillen van mening 
hett betoog betrekking heeft, hoe de rolverdeling tussen de discussianten is, uit 
welkee argumenten de argumentatie is opgebouwd en hoe de argumentatie-
structuurr in elkaar zit. Ook argumentatieschema's kunnen als een heuristisch 
hulpmiddell  worden beschouwd bij de identificatie, de interpretatie en de ana-
lysee van argumentatie. Kennis van het abstracte argumentatieschema waarvan 
eenn argumentatie een invulling is, vormt een hulpmiddel bij identificatie van 
argumentatie.922 Bij de reconstructie van de argumentatie kan vervolgens wor-
denn nagegaan welke elementen uit de argumentatie niet relevant zijn en in de 
reconstructiee weggelaten kunnen worden, welke onderdelen die van belang 
zijnn impliciet zijn gebleven en in de reconstructie aangevuld moeten worden, 
welkee onderdelen in een andere volgorde voorkomen en in de reconstructie 
verplaatstt moeten worden en hoe de onderdelen benoemd moeten worden in 
termenn van het model of het argumentatieschema. 

Inn de volgende hoofdstukken zullen deze identificatie- interpretatie- en ana-
lyseproblemenn bij de verschillende toepassingen van analogie-argumentatie 
wordenn behandeld. Bij de identificatieproblematiek gaat het om de vraag door 
wiee en met welk doel analogie-argumentatie wordt gebruikt. Bij de interpre-
tatieproblematiektatieproblematiek gaat het om de vraag uit welke uitspraken de analogie-argu-
mentatiee bestaat en wat hun juridische inhoud is. Daarbij moet tevens vastge-
steldd worden welke elementen verzwegen zijn en geëxpliciteerd moeten 
worden.. Vervolgens gaat het bij de analyseproblematiek om de vraag hoe de 
structuurr van de (complexe) analogie-argumentatie kan worden geanalyseerd. 

92.. Zie Schellens (1985:240 e.v.). 


