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1. Inleiding 
Welkom in een theorieboek over argumentatie. We argumenteren de hele dag door, meestal gaat het 
ons best goed af, want het komt redelijk vaak voor dat je gelijk krijgt. De baan die hebt, daar heb je 
waarschijnlijk op gesolliciteerd – en je hebt hem gekregen. Je hebt de juiste argumenten gebruikt om je 
aanstaande werkgever ervan te overtuigen dat jij de beste persoon voor deze functie bent. Als je een 
bepaald brood wilt bij de bakker, ‘Bakker, heeft u voor mij een grofvolkoren?’, dan heb je heel vaak een 
goed argument om de bakker te overtuigen het brood aan jou te geven. Dat goede argument heet dit 
geval ‘geld’. Dit klinkt een beetje flauw, maar met de portemonnee zwaaien werkt in veel gevallen over-
tuigend. Dit boek gaat over de theoretische achtergrond van overtuigingskracht. 
 Wat is overtuigingskracht eigenlijk? Het valt niet mee om dat goed te definiëren, maar op 
members.home.nl/e.lansu/Competentiewoordenboek.doc staat een goede omschrijving op pagina 22: 
Anderen overtuigen van een bepaald standpunt gericht op het verkrijgen van instemming met bepaalde plannen, ideeën of 
producten. Dit is op zich niet spectaculair, overtuigingskracht gaat over het overtuigen van anderen, maar 
wat volgt is wel aardig om naar te kijken. Er zijn namelijk diverse vormen van overtuigingskracht, er is 
een bepaalde hiërarchie. Naarmate je hogerop komt in een hiërarchische organisatie, moet je je over-
tuigingskracht op een andere – hogere – manier inzetten. Er zijn zes niveaus van overtuigingskracht. 
Een persoon die competent is op het gebied van overtuiging: 
 

1. Onderneemt een enkele actie om te overtuigen: Gebruikt directe overtuiging in een dis-
cussie, vergadering of gesprek (bijvoorbeeld: gebruikt concrete voorbeelden, visuele hulpmidde-
len bij presentaties en dergelijke). Doet geen duidelijke poging om aan te sluiten bij interesse of 
niveau van de ander.  

2. Onderneemt meerdere acties om te overtuigen: Neemt meerdere stappen om te over-
tuigen zonder zich aan te passen aan interesse of niveau van de ander. Hieronder valt ook zorg-
vuldige voorbereiding van gegevens voor een presentatie, vergadering of gesprek. Brengt zijn 
voorstellen met enthousiasme en beslistheid. Heeft er plezier in de ander te winnen voor zijn 
opvattingen. 

3. Berekent de impact van eigen woorden of acties: Sluit in een gesprek of discussie aan bij 
interesse of niveau van de ander. Presenteert en bouwt met name voort op punten waar de ander 
gevoelig voor blijkt te zijn. Anticipeert op wat het effect kan zijn van een bepaalde actie of uit-
spraak. Hanteert argumenten die de ander aanspreken. 

4. Gebruikt indirecte invloed: Onderneemt twee of meer stappen om te beïnvloeden, waarbij 
elke stap is aangepast aan de ander. Beïnvloedt stapsgewijs; creëert bijvoorbeeld eerst draagvlak 
bij collega’s en gaat vervolgens een stap verder. Gebruikt experts of andere derde partijen om te 
beïnvloeden. Doseert zijn argumenten/standpunten op beslissende momenten.  

5. Gebruikt complexe beïnvloedingsstrategieën: Bouwt politieke coalities, bouwt ‘achter 
de schermen’ aan steun voor ideeën. Geeft informatie op strategisch juiste momenten om be-
oogde doelen te bereiken. Benoemt weerstand, maakt deze bespreekbaar en buigt deze om. Pre-
senteert naast eigen standpunt ook tegenwerpingen van de andere partij en ontkracht deze een 
voor een. 

 
Overtuigingskracht is dus niet alleen nuttig als je hogerop komt, het is ook nuttig om hogerop te komen. 
Sterker nog: overtuigingskracht is noodzakelijk om hogerop te komen. 
 Een van mijn favoriete films is The devil’s advocate (1997), met Al Pacino en Keanu Reeves. Uit 
deze film komt een van mijn favoriete dialogen – hij is zo kort, dat ik hem uit mijn hoofd ken: 
 

Reeves: Are we negotiating? 
Pacino: Always 
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Briljant in zijn eenvoud en waarheid. We zijn altijd aan het onderhandelen, van het kind dat later naar 
bed wil tot en met de manager die wil dat er overgewerkt wordt. Overwerken? Geen probleem, maar 
wat staat daar tegenover? Een goed woordje bij de directie? Extra vrije uren? Extra salaris? Een extra-
positieve beoordeling bij het functioneringsgesprek? U zegt het maar. We zijn aan het onderhandelen. 
En degene met de meeste overtuigingskracht wint de onderhandelingen. 
Dit theoretische boek zal vast door de meeste mensen saai gevonden worden, het gaat hoofdzakelijk 
over diverse argumentatietypes. Niet de populairste studie, dat geef ik meteen toe. De theorie is echter 
noodzakelijk, bijt je er maar doorheen. Mensen met argumentatietheoretische kennis kunnen hun eigen 
wensen beter onder woorden brengen; ze zijn overtuigender. Niet onbelangrijk is dat deze kennis ingezet 
kan worden tegen anderen. Als jij de argumenten van je tegenstander op theoretisch niveau doorziet, is 
het makkelijker om een weerwoord te hebben. Kennis van de theorie van het argumenteren is echt een 
wapen in de woordenstrijd. 
 In dit boek komen achtereenvolgens aan bod: een algemeen deel over wat argumentatie is, gel-
dige argumentatietypen, ongeldige argumentatietypen en retorische middelen (zoals taalgebruik). 
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2. Algemeen 
In dit boek hebben we het dus over de theorie van argumentatie en overtuigingskracht. Om iemand te 
overtuigen zijn sommige dingen noodzakelijk, andere dingen nuttig en weer andere dingen niet bepaald 
handig. Om een voorbeeldje te geven (we komen er later uitgebreid op terug): als je een heel verhaal 
houdt met argumenten die erg met elkaar samenhangen, dan hoeft je tegenstander maar één argument 
onderuit te halen en je hele betoog stort als een kaartenhuis in elkaar. Zo’n verhaal heet een ‘ketenre-
denering’ en kan dus riskant zijn. Mocht je gaan betogen of onderhandelen en gebruik van een keten-
redenering willen maken, dan dien je op je hoede te zijn. 
 
2.1. Ethos, pathos, logos 
De Griekse filosoof Aristoteles (die leefde van 384 tot 322 voor Christus) was een van de eersten die zich 
systematisch met argumentatie bezighield, hij schreef er een boek over: Retorica. Dit boek is nog steeds 
de moeite waard om te bestuderen, het is nog steeds relevant en actueel.  
 Een van de belangrijkste uitgangspunten van Aristoteles is dat overtuigingskracht drie poten 
heeft. Een goed betoog heeft drie uitgangspunten die alle drie in balans moeten zijn. Het is bekend dat 
een driehoeksverbinding de sterkste verbinding is, vraag het aan de eerste de beste timmerman die je 
tegenkomt. Zo is een goed en overtuigend betoog in elkaar getimmerd met de driehoeksverbinding als 
basis. Deze drie pijlers zijn ethos, pathos en logos.  
 
2.1.1. Ethos 
De eerste pijler van de driehoek is ethos. Ethos heeft de spreker als uitgangspunt, degene die een punt 
wil maken. Als je iets voor elkaar wilt krijgen, maar je hebt er zelf geen verstand van, dan ben je weinig 
overtuigend. Als je bij een onderhandeling geen mandaat hebt, dan heeft het voor je tegenstander geen 
zin om verder te gaan met onderhandelen. Je hebt bij voorbaat verloren. In onze maatschappij zien we 
dit wel eens voorbij komen als de vakbonden onderhandelen over een nieuwe CAO. Dan schrijft er 
altijd wel iemand in de krant dat de vakbond niet namens hem spreekt, ‘Ik ben geen lid van een bond 
en ik onderhandel liever zelf dan dat ik dat aan de vakbonden overlaat.’ Met deze kritiek trekt de brief-
schrijver ethos van de vakbonden in twijfel. Of deze kritiek zoden aan de dijk zet, is een tweede, je hoort 
het echter steeds vaker en ik denk dat de vakbonden hier iets aan moeten doen. De vakbonden moeten 
(willen zij bestaansrecht blijven behouden) ervoor zorgen dat het iedereen duidelijk is, dat zij wel degelijk 
een goede onderhandelingspartner namens de werknemers zijn.  
 Wim Kok was ooit voorzitter van een vakbond, daarna ging hij de politiek in. Hij werd zelfs 
minister-president. Na afloop werd hij commissaris bij een grote bank waar hij akkoord ging met hoge 
beloningen voor de top van de bank. De kritiek was dat een vooraanstaand vakbondsbestuurder zijn 
oren liet hangen naar het grote geld en dat hij de kleine man in de kou liet staan. Of deze kritiek terecht 
is, laat ik in het midden, maar de kritiek betreft wel de ethos van Kok. We hebben hem overigens bar 
weinig meer in de media gezien, blijkbaar had hij geen zin om er in het openbaar iets over te zeggen. 
 Soms is het allemaal heel logisch: je gaat niet met de conciërge onderhandelen over een salaris-
verhoging. Hoe aardig de conciërge ook is en hoe leuk je met hem over voetbal kunt kletsen, voor je 
salaris moet je niet bij hem zijn. Zijn ethos is niet in orde op dat punt.  
 Nog een voorbeeld. Als een onbevoegde docent zegt dat je goed je best moet doen – heeft hij 
dan een punt? Eigenlijk niet, want hij heeft ook niet zo erg zijn best gedaan het diploma voor docent te 
halen. Wie is hij dat hij dan eisen aan zijn leerlingen mag stellen? Het zal je kind maar wezen dat opgaat 
voor zijn havo-diploma en les krijgt van louter leraren met slechts een bevoegdheid voor de basisschool. 
Nee, die bereiden je lekker voor op een vervolgopleiding. 
 Ethos komt dus neer op de vraag: ‘Wie ben jij om dat te zeggen?’ Als deze vraag goed beant-
woord kan worden, is er niets aan de hand. Als de vraag aanvallend bedoeld is, dan is er blijkbaar wel 
iets aan de hand, dan is de ethos van de persoon wie de vraag gesteld wordt in het geding.  
 
2.1.2. Pathos 
Als je iets van een ander gedaan wilt krijgen, dan moet je hem niet tegen je in het harnas jagen. Dat is 
in een notendop pathos. Je kunt ook zeggen dat je rekening met je publiek moet houden. Ook goed. 
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Waar het op neer komt, is dat je altijd iemand anders moet zien te overtuigen. Jezelf hoef je niet te 
overtuigen, voor jezelf heb je toch al gelijk. Je moet een publiek naar je hand zetten, je moet je leiding-
gevende zo ver krijgen dat je je overuren uitbetaald krijgt, je moet de bakker aansturen het brood te 
pakken.  
 Om met dat laatste voorbeeld te beginnen: geld is niet alles. Als je bijzonder onbeschoft de bak-
ker beveelt een brood te pakken, dan zul je dat niet gedaan krijgen. Een beetje stevige bakker gooit je 
eerder zijn zaak uit, dan dat hij je een brood verkoopt. Je houdt rekening met je gesprekspartner, je 
neemt de basale beleefdheidsuitgangspunten serieus. Je gedag en je vraagt vriendelijk om een brood, 
daarna betaal je. Er wordt ‘Alstublieft’ gezegd en ‘Dank u wel’. We houden rekening met elkaar. De 
bakker verkoopt graag zijn brood, aan iedereen, maar hij wenst wel respectvol behandeld te worden. 
 Je leidinggevende dien je ook met het nodige fatsoen te benaderen, ook al sta je nog zo in je 
gelijk. Wie geen rekening houdt met zijn gesprekspartner zal weinig overtuigend overkomen. Werk je 
ergens waar mensen ‘boven je’ gevousvoyeerd worden, spreek dan de manager met ‘u’ aan. Neem die 
regels in acht. Je hoeft ook weer niet te gaan lopen slijmen, dat is verdacht. Wel moet je dat doen waarbij 
de leidinggevende zich lekker voelt. 
 Sta je voor een publiek, dan is het noodzakelijk om in te schatten wat het publiek horen wil. Pas 
je taalgebruik aan, het gebruik van een specifiek jargon voor een lekenpubliek werkt niet. Als je voor-
lichting komt geven aan buurtbewoners over woningrenovatie, onteigeningen en nieuwbouw, dan heeft 
het geen zin om allerlei plaatselijke wetverordeningen uit het hoofd te citeren. Okee, je laat zien dat je 
er verstand van hebt (ethos!), maar of de buurtbewoners akkoord gaan met het feit dat niet iedereen kan 
blijven wonen in de straat waar hij nu woont? Waarschijnlijk niet. Pas je taalgebruik aan aan de om-
standigheden. In gezelschap van juristen is het juist weer wel overtuigend als je op het juiste moment 
het juiste artikel weet te noemen.  
 Het kan bijzonder lastig zijn je publiek in te schatten en in te schalen. Een grote fout is dat je het 
te simpel maakt als niet goed weet tegen wie je spreekt. Te simpel is beledigend, de meeste mensen zijn 
gewapend met een portie gezond verstand, door hen als een stelletje kleuters te behandelen, beledig én 
onderschat je hen. Een misverstand is dat lageropgeleiden met zogeheten Jip-en-Janneke-taal gediend 
zijn. Niets is minder waar. Onderzoek heeft aangetoond dat versimpeling leidt tot onbegrip, in ieder 
geval doordat mensen zich niet serieus genomen voelen en daardoor de aandacht verliezen. Zo schiet 
je je doel voorbij. Je kunt beter wat moeilijker beginnen, als je merkt dat je publiek je niet volgt, vertel 
hetzelfde nogmaals in simpeler taal. 
 
2.1.3. Logos 
Wie het heeft over argumentatie, heeft het eigenlijk altijd over de argumenten zelf, niet over hoe ze 
gebracht worden (pathos) en wie ze brengt (ethos). Aandacht voor de juiste argumentatie noemt Aristo-
teles ‘logos’, Grieks voor ‘woord’. Het woord ‘woord’ moet je hier breder zien: dat wat je zegt. (Niet: 
hoe je het zegt, want dat is pathos.) Oftewel: welke argumenten gebruik je om je tegenstander te over-
tuigen. Over een preciezere indeling komen we later te spreken, maar logos gaat over typen argumenten. 
Gebruik je een vergelijking? ‘Sjaak heeft vorig jaar ook zijn overuren gewoon uitbetaald gekregen, dus 
waarom zou ik genoegen nemen met vrije tijd?’ Of maak je een kosten-baten-analyse? ‘We hebben geen 
geld voor een dure training in een congrescentrum, dus moet je het doen met deze tekst.’ 
 
2.2. De redenatie 
Een redenatie heeft altijd een standpunt of een conclusie – je vindt iets, je hebt ergens een mening over. 
Zo’n standpunt op zichzelf is niet veel waard, want als je vindt dat er een berg van 400 meter hoog voor 
de kust van Scheveningen aangelegd moet worden, dan is dat niet meer dan een leuk idee. Een stand-
punt zonder onderbouwing is als een proefballonnetje: je laat hem op en je kijkt hoe ver hij komt. De 
meeste figuurlijke proefballonnetjes komen niet ver.  
 
2.2.1. Stelling of conclusie 
Indien je meer wilt dan alleen een enkele glimlach vanwege je gratuite opmerking, dan zul je je mening 
moeten schragen. Met andere woorden, je zult argumenten moeten gebruiken. Een redenatie kan op 
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twee manieren opgebouwd zijn: stelling + argumentatie of argumentatie + conclusie. Beide vormen zijn 
eigenlijk hetzelfde, het verschil zit hem in de plaats van de mening. Indien je begint met je mening, dan 
noemen we dat de stelling. Na de stelling komen dan een of meer argumenten. Een voorbeeld: 
 

Doe een jas aan als je naar buiten gaat, want het is koud. 

 
 
De stelling is: ‘Doe een jas aan.’ Stel dat degene die dit zegt er niets aan toevoegt, dan is het een vrij loze 
bewering, dan is het niet meer dan een mening. En zoals Clint Eastwood in de film Dirty Harry zegt: 
‘Opinions are like assholes, everybody has one.’ Jeff Bridges laat The Dude in The Big Lebowksi zeggen: 
‘Yeah, well, you know, that’s just, like, your opinion, man.’  
 Een mening gaat pas ergens over als hij ondersteund wordt met een of meer argumenten. In het 
voorbeeld is de argumentatie: ‘Het is koud.’ Dan kun je met deze persoon in discussie: ‘Het is twaalf 
graden, dat vind ik helemaal niet koud.’ Of: ‘Goed dat je het zegt, ik dacht dat het mooi weer zou 
worden vandaag.’ 
 Je kunt het voorbeeld ook omdraaien: 
 

Het is koud, dus doe een jas aan als je naar buiten gaat. 

 
 
Omdat je hier nu eerst het argument ziet en daarna pas de mening, hebben we hier te maken met de 
tweede variant: argumentatie + conclusie. Er is geen verschil van betekenis met de stelling + argumen-
tatie-vorm. Het is de vorm die verschilt. Er zijn genoeg gevallen waarbij je erg op de vorm moet letten, 
soms is de ene vorm overtuigender, soms de andere. Als je puur naar de formele kenmerken kijkt, is er 
geen verschil. 
 Mening en argumenten worden dikwijls aan elkaar gekoppeld met een signaalwoord. In het eer-
ste voorbeeld is dat het woordje ‘want’. ‘Want’ geeft het verband aan tussen stelling en argument, net 
als woorden als ‘omdat’ en ‘immers’. Vóór ‘want’ staat de stelling, erna het argument. Dat blijkt wel als 
je die twee omdraait: 
 

Het is koud, want doe een jas aan. 

 
 
Deze zin slaat nergens op. Omgekeerd is ook waar, in de vorm argumentatie + conclusie gebruik je 
woorden als ‘dus’, ‘ergo’, ‘hieruit volgt’ en ‘concluderend’. Het bewijs zie je in de omkering: 
 

Doe een jas aan, dus is het koud. 

 
 
Het kan belangrijk zijn om goed na te gaan wat de mening is van iemand en wat diens argumentatie. 
Vooral als je in de aanval gaat; denk goed na of je iemand aanvalt op zijn standpunt of op zijn argu-
menten. Misschien ben je het wel eens met iemands standpunt, maar niet met diens argumentatie. Een 
voorbeeld: 
 

Ik ben tegen de monarchie, want het koningshuis kost ons heel veel geld. 
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Het standpunt is: weg met de monarchie. Het argument is: het is duur. De vorm is stelling + argumen-
tatie (vanwege het signaalwoord ‘want’). Stel nu dat je ook tegen de monarchie bent, maar je vindt dat 
een republiek met president net zo duur is, dan val je je tegenstander aan op zijn argumentatie. 
 

De monarchie moet inderdaad weg, maar niet vanwege het geld. Wel om-
dat de leden van het koningshuis niet zelf hun beroep kunnen kiezen, ze 
hebben daardoor geen individuele vrijheid. Dit is tegen de rechten van de 
mens. 

 
 
De discussie die volgt, heeft een heel andere betekenis, dan wanneer iemand het standpunt aanvalt: 
 

Ik ben juist voor het koningshuis, omdat het een stabiele factor is in de 
politiek. 

 
 
Discussies over standpunten en meningen zijn fundamenteler dan discussies over argumenten. 
 
2.2.2. Afhankelijke/onafhankelijke argumentatie 
Een redenering heeft altijd een standpunt met een of meer argumenten. Als er slechts één argument is, 
dan is er sprake van enkelvoudige argumentatie. Soms is zo’n enkel argument genoeg, meestal niet. In 
de meeste gevallen discussiëren we over complexe materie en veeg je je tegenstander niet met één argu-
ment onder het tapijt. Complexe redeneringen bestaan uit meervoudige argumentatie. Daar zijn twee 
typen van: afhankelijke en onafhankelijke argumentatie. 
 
2.2.2.1.Afhankelijke argumentatie 
Wanneer er meer argumenten gegeven worden die samen leiden naar de conclusie, dan is er sprake van 
afhankelijke argumentatie. Een voorbeeld: 
 

Ik heb dit jaar minder gepresteerd dan Herman. Ik heb zeven targets ge-
haald, terwijl Herman acht targets gehaald heeft.  

 
 
De stelling is: ‘Ik heb minder gepresteerd dan Herman.’ Er worden twee argumenten genoemd om deze 
stelling te onderbouwen: 
 
Argument 1: Ik heb zeven targets gehaald. 
Argument 2: Herman heeft acht targets gehaald. 
 
Als je een van deze twee weghaalt, dan hou je een onbegrijpelijke redenatie over: 
 

Ik heb dit jaar minder gepresteerd dan Herman. Herman heeft acht targets 
gehaald. 

 
 
Of: 
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Ik heb dit jaar minder gepresteerd dan Herman. Ik heb zeven targets ge-
haald. 

 
 
Met andere woorden: de twee argumenten zijn afhankelijk van elkaar, ze zijn niet los van elkaar te zien. 
Nog een voorbeeld: 
 

Dat boek van Ernest van der Kwast vind ik een slecht boek: de grappen 
zijn flauw, de stijl is krakkemikkig en de plot zeer voorspelbaar. 

 
 
We nemen deze redenatie eens onder de loep. Het standpunt is: ‘Het boek van Van der Kwast is slecht.’ 
Er worden drie argumenten gegeven: 
 
Argument 1: Flauwe grappen 
Argument 2: Krakkemikkige stijl 
Argument 3: Voorspelbaar plot 
 
Je zou kunnen zeggen dat deze argumenten niet afhankelijk zijn, want ze bespreken drie verschillende 
aspecten van het boek (humor, stijl en plot). Doch als je naar de stelling kijkt: ‘Het boek is slecht’, dan 
wordt deze stelling onderbouwd door alle drie de argumenten. Wanneer je de grappen leuk vindt en de 
stijl mooi, dan zeg je niet over een boek dat het slecht is. Als je het hele boek slecht vindt, dan wijzen 
alle argumenten gezamenlijk naar dat ene standpunt. Bij genuanceerde meningen is er vaak sprake van 
afhankelijke argumentatie, laten we de mening over het boek van Van der Kwast wat nuanceren. 
 

Het boek van Ernest van der Kwast is niet het beste boek dat ik ooit gele-
zen heb, maar ook niet het slechtste. De grappen zijn flauw, de stijl is 
krakkemikkig. Ik moet echter toegeven dat de plot mij verraste. 

 
 
Standpunt: Niet het beste boek, ook niet het slechtste 
Argument 1: Flauwe grappen 
Argument 2: Krakkemikkige stijl 
Argument 3: Verrassend plot 
 
Als je één argument weghaalt, bijvoorbeeld het laatste, dan hou je een rare redenering over: 
 

Het boek van Ernest van der Kwast is niet het beste boek dat ik ooit gele-
zen heb, maar ook niet het slechtste. De grappen zijn flauw, de stijl is 
krakkemikkig. 

 
 
Je ziet dat de twee argumenten negatief zijn, maar het standpunt is genuanceerd. Stelling en argumenten 
sluiten niet op elkaar aan, het derde argument hoort er dus echt bij. 
 
2.2.2.1.1.Ketenredenering 
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Een bijzondere vorm van afhankelijke argumentatie is de ketenredenering. Bij een keten wijzen de ar-
gumenten niet gezamenlijk naar het standpunt, ze wijzen ook nog eens naar elkaar.  
 

Karel is dit jaar vrij vaak ziek geweest, hij heeft daardoor zijn targets niet 
kunnen halen. Ik betwijfel of hij een volledige eindejaarbonus krijgt. 

 
 
De stelling is: ‘Ik betwijfel of Karel zijn bonus krijgt.’ Het argument dat daaraan ten grondslag ligt is 
‘Hij heeft zijn targets niet gehaald.’ Als je dan vraag waarom hij zijn targets niet gehaald heeft, dan is 
het antwoord: ‘Karel is vaak ziek geweest.’ Je zou kunnen zeggen dat binnen deze redenering ‘Karel 
heeft zijn targets niet gehaald’ een nieuwe stelling is, die ondersteund wordt door het argument ‘Karel 
is vaak ziek geweest.’ 
 Het eerdergenoemde betoogje over de monarchie is ook een ketenredenering: 
 

De monarchie moet afgeschaft worden, omdat de leden van het konings-
huis niet zelf hun beroep kunnen kiezen, ze hebben daardoor geen indivi-
duele vrijheid. Dit is tegen de rechten van de mens. 

 
 
Standpunt: De monarchie moet afgeschaft worden. 
Argument 1: De leden van het koningshuis kunnen niet zelf hun beroep kiezen. 
Argument 2: Ze hebben geen individuele vrijheid. 
Argument 3: Individuele vrijheid is een mensenrecht. 
 
Stel dat individuele vrijheid geen mensenrecht is, dan vervalt daarmee argument 3. Argument 2 heeft 
dan ook geen basis meer. Het gevolg is dat argument 1 ook niet zo erg meer is – dus wordt daarmee de 
stelling niet ondersteund. (Overigens is het voorbeeld hypothetisch: individuele vrijheid is een mensen-
recht.) Het hele betoog zakt als een kaartenhuis in elkaar.  
 Door één argument te ontkrachten, verbreek je de keten; het is bekend dat een keten zo sterk is 
als de zwakste schakel. Ketenargumentatie kan sterk zijn, als je honderd procent zeker weet dat de 
oorzaken en gevolgen kloppen. Pas er over het algemeen mee op, want je tegenstander hoeft slechts één 
argument onderuit te halen, ook al heb je een betoog met tien argumenten. Een verkeerde ketenrede-
nering valt onder de drogreden ‘hellend vlak’, waarover later meer. 
 
2.2.2.2.Onafhankelijke argumentatie 
Een ketenredenering kan tricky zijn, afhankelijke argumentatie is er voor de nuance – is er dan een echt 
sterke vorm van argumentatie? Jazeker, onafhankelijke argumentatie. Bij onafhankelijke argumentatie 
leidt ieder argument zelfstandig naar het standpunt. Een tegenstander moet dus bij ieder argument met 
een tegenargument komen. Onafhankelijke argumentatie is als schieten op doel: ieder argument is een 
schot op doel. Bij ieder argument moet de keeper van de tegenstander in actie komen. Een ketenrede-
nering is als balbezit waarbij de laatste speler op doel schiet, de spelers schieten de bal naar elkaar en de 
laatste probeert hem erin te knallen. Kan effectief zijn, als het betoog goed opgebouwd is, maar de 
tegenstander kan ondertussen de bal onderscheppen, dan gaat je schot op doel niet door. Bij onafhan-
kelijke argumentatie moet ieder argument weerlegd worden. 
 

Uw auto komt niet door de APK. Het profiel van de banden is te dun, de 
remmen werken niet goed genoeg en de pomp voor de ruitenwisservloei-
stof is kapot. 
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Standpunt: De auto is afgekeurd. 
Argument 1: Te dun bandenprofiel. 
Argument 2: Remmen werken niet goed. 
Argument 3: Ruitenwisservloeistofpomp is kapot. 
 
Op het eerste gezicht lijkt dit op de afhankelijke argumentatie over het boek van Ernest van der Kwast, 
maar er is een belangrijk verschil. Dit wordt duidelijk als we twee van de drie argumenten ontkrachten. 
Stel dat de keuringsmeester niet goed opgelet heeft en dat de remmen wel goed zijn en dat het profiel 
van de banden dik genoeg is. Dan blijft er staan: 
 

Uw auto komt niet door de APK, want de pomp voor de ruitenwisser-
vloeistof is kapot. 

 
 
Ook al is de rest van de auto helemaal tip-top in orde, als de pomp voor de ruitenwisservloeistof kapot 
is, dan wordt de auto afgekeurd. Als de auto op alle drie de punten wordt afgekeurd, dan zul je alle drie 
de mankementen moeten laten repareren bij een garage. Je kunt dan niet zeggen: ‘Je kunt de auto ook 
genuanceerd afkeuren, laat één dingetje zitten, dat van die remmen. De overige twee dingen repareer 
ik.’ Daar gaat de keuringsmeester niet mee akkoord. Hij keurt nooit een auto een beetje af. Een boek 
kan een beetje slecht zijn (goed verhaal, goede grappen, slechte stijl), maar een auto kan niet een beetje 
afgekeurd worden.  
 Bij rechtszaken zie je vaak dat aanklagers onafhankelijke argumentatie gebruiken. Ze willen een 
boef achter de tralies hebben, dus proberen ze diens criminele carrière in stukjes op te hakken. Let even 
niet op het gebrek aan juridisch jargon: 
 

De verdachte verdient celstraf, want hij is lid van een criminele organisa-
tie, hij heeft een winkel overvallen, hij heeft de winkelier bedreigt, hij 
heeft geprobeerd de winkelier dood te slaan. 

 
 
Standpunt: De verdachte verdient celstraf. 
Argument 1: Lid van een criminele organisatie. 
Argument 2: Winkeloverval. 
Argument 3: Bedreiging. 
Argument 4: Poging tot doodslag. 
 
De vier aangedragen argumenten zijn stuk voor stuk zwaar genoeg om iemand celstraf te geven. Als de 
verdachte op drie punten vrijgesproken wordt, dan wordt hij nog altijd veroordeeld op één punt en 
draait hij de bak in. Precies wat de aanklagers wilden. Een stuk zwakker is een pleidooi op basis van een 
ketenredenering: 
 

De verdachte verdient celstraf, want omdat hij lid is van een criminele 
organisatie heeft hij een winkel overvallen en vanwege die overval heeft 
hij de winkelier bedreigd, toen de winkelier niet toe wilde geven heeft hij 
hem geprobeerd dood te slaan. 
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Het gaat mij nu niet om de juridische houdbaarheid van dit pleidooi, maar om het idee erachter. Als de 
verdediging kan aantonen dat een ander de winkelier heeft doodgeslagen, is de bedreiging ook van de 
baan, en daarmee misschien ook wel de overval en dus misschien ook wel het lidmaatschap van de 
criminele organisatie. Door echter voor onafhankelijke argumentatie te kiezen, moet de verdediging een 
voor een de argumenten van het Openbaar Ministerie zien te weerleggen. 
 Het lijkt erop dat onafhankelijke argumentatie sterker is dan afhankelijke. Dat is in principe 
inderdaad het geval, let echter wel op. Eén sterke ketenredenering is sterker dan een hele hoop kleine 
losse argumentjes. Als iemand een goed verhaal houdt in ketenvorm, dan kan dit zeer overtuigend wer-
ken. Overtuigender dan iemand die een vuist vol onafhankelijke argumenten over de tafel strooit. On-
afhankelijke argumentatie kan overkomen als een schot hagel: je richt min of meer op het konijn en 
hopelijk treft een van de hagelkogeltjes doel. Hopelijk ziet mijn tegenstander een van mijn argumentjes 
over het hoofd en heb ik daarmee een punt gescoord. Pas dus op: onafhankelijke argumenten kunnen 
ook als onsamenhangend overkomen, een onsamenhangend betoog is nooit overtuigend.  
 
2.2.3. Rechtvaardiging 
Een redenatie bestaat uit een standpunt (in de vorm van een stelling of een conclusie) plus een of meer 
argumenten. Ik ben er stilletjes vanuit gegaan dat het logisch is dat standpunt en argumentatie met 
elkaar in verband staan. Deze impliciete aanname wil ik nu expliciteren. De argumentatie die bij een 
standpunt hoort, dient relevant te zijn. Als er geen relevantie is, is het niet aannemelijk om op basis van 
de argumenten medestanders te krijgen voor je stelling. 
 Met andere woorden: de stelling wordt gerechtvaardigd door de argumentatie. Er moet derhalve 
een logisch verband zijn tussen die twee. Dat is zo logisch dat ik het wil illustreren aan de hand van een 
bewijs uit het absurde: 
 

Ik ben zeer geschikt voor de functie van bankier, want de appelbomen 
staan in bloei. 

 
 
Standpunt: Ik ben geschikt als bankier. 
Argument: De appelbomen bloeien. 
 
Iedereen ziet dat dit geen goede redenering is, het argument wijst niet naar de stelling. Dat kan dus 
beter: 
 

Ik ben zeer geschikt voor de functie van bankier, want ik heb het diploma 
financiële dienstverlening. 

 
 
Standpunt: Ik ben geschikt als bankier. 
Argument: Ik heb een relevant diploma. 
 
Doch hoe weten we nu of er een rechtvaardiging is? Behalve door je gezonde boerenverstand te gebrui-
ken is er een proef: de als-dan-proef. 
 

Als ik het diploma financiële dienstverlening heb, dan ben ik geschikt 
voor de functie van bankier. 
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Heeft dit een bepaalde logica? Als dat zo is, dan is de proef geslaagd en hebben we te maken met een 
rechtvaardig argument. Uitgeschreven ziet het er zo uit: 
 
Standpunt: Ik ben geschikt voor de functie als bankier. 
Argument: Ik heb een relevant diploma. 
Rechtvaardiging: Als je het diploma financiële dienstverlening hebt, dan kun je solliciteren naar de 
functie van bankier. 
 
Om de logica op de proef te stellen, vragen we ons af waarom dat diploma geschikt is. Een bankier 
houdt zich bezig met financiële dienstverlening. Een diploma op dat gebied geeft aan dat de sollicitant 
gediplomeerd is in dat gebied en dat het logisch is dat hij werk zoekt in dat gebied. Dus ja, met een 
diploma financiële dienstverlening kun je solliciteren voor de functie van bankier. Een sollicitatie is dus 
gerechtvaardigd. Of je de baan ook echt krijgt, hangt van meer factoren af. 
 
We nemen een voorgaand argument eens nader onder loep: 
 

Uw auto wordt afgekeurd, omdat de pomp van de ruitenvloeistof kapot is. 

 
 
Standpunt: Uw auto wordt afgekeurd. 
Argument: De pomp van de ruitenvloeistof is kapot. 
Rechtvaardiging: Als die pomp kapot is, kan de keurmeester de auto niet goedkeuren. 
 
We stellen een paar controlevragen over de rechtvaardiging: waarom kan hij een auto met een kapotte 
vloeistofpomp niet goedkeuren? Omdat het zo in de voorschriften staat. Zijn die voorschriften voor 
eeuwig? Niet per se, maar de keurmeester kan de voorschriften niet zelf veranderen; hij moet de voor-
schriften volgen, dat is een onderdeel van zijn beroep. Het is dus gerechtvaardigd om vanwege de ka-
potte pomp de auto af te keuren. 
 

Ik vind dat de monarchie moet blijven, want dat is goed voor de politieke 
stabiliteit. 

 
 
Standpunt: De monarchie moet blijven. 
Argument: De monarchie zorgt voor politieke stabiliteit. 
Rechtvaardiging: Als er een koningshuis is, dan is de politiek stabiel. 
 
Met dit voorbeeld zie je hoe het goed is om over de rechtvaardiging na te denken, om de als-dan-proef 
te doen. Want je kunt een soort controlevragen stellen: is het altijd en overal zo dat een koningshuis 
voor politieke stabiliteit zorgt? Zijn er in het verleden en in andere landen geen monarchieën geweest 
die juist voor politieke instabiliteit zorgden? In de zestiende eeuw vielen de Nederlanden onder koning 
Philips II, een koning die juist voor politieke instabiliteit zorgde, met de Tachtigjarige Oorlog als gevolg. 
Dus nee: een koningshuis zorgt niet per definitie voor politieke stabiliteit. Het argument van de politieke 
stabiliteit is niet gerechtvaardigd. 
 
2.2.3.1.Strikte en ruime rechtvaardigingen 
De enige rechtvaardiging is de andere niet, let vooral op woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’, maar let ook op 
zinsconstructies die op ‘altijd’ of ‘nooit’ aansturen. Kijk maar naar dit voorbeeld: 
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Mijn buurjongen krijgt later een dikbetaalde baan, want hij studeert be-
drijfseconomie. 

 
 
Standpunt: Mijn buurjongen krijgt een dikbetaalde baan. 
Argument: Hij studeert bedrijfseconomie. 
Rechtvaardiging: Als iemand bedrijfseconomie heeft gestudeerd, dan krijgt hij (altijd) een dikbetaalde 
baan. 
 
We vragen ons af of de rechtvaardiging klopt. Waarschijnlijk wel, maar is deze ook op iedereen van 
toepassing? Krijgt iedereen die bedrijfseconomie heeft gestudeerd een dikbetaalde baan? Niet per se, 
want er zijn bedrijfseconomen die docent willen worden, die bedrijfseconomie doceren aan een MBO. 
Leuke baan, absoluut, maar deze valt niet in de categorie ‘dik betaald’. Misschien is die buurjongen wel 
zo iemand – dat weten we niet. De rechtvaardiging is te strikt: over het algemeen gaan bedrijfseconomen 
dik verdienen, maar of dit in het strikte geval van de buurjongen ook zo is? Dat is onbekend.  
 Er bestaan ook te ruime rechtvaardigingen: 
 

Mijn buurjongen krijgt later een dikbetaalde baan, want hij studeert be-
drijfseconomie. 

 
 
Standpunt: Mijn buurjongen krijgt een dikbetaalde baan. 
Argument: Hij studeert bedrijfseconomie. 
Rechtvaardiging: Als iemand een hogere opleiding heeft gedaan, krijgt hij een goede baan. 
 
Aan zo’n rechtvaardiging heb je niets, hij is niet specifiek genoeg. Wat is een hoge opleiding? Wat is een 
goede baan? Deze rechtvaardiging is te vaag, te ruim. Het gaat bij rechtvaardigingen om logisch na-
denken en dat je door de logica je niet te veel laat inperken, maar dat je ook niet te vaag wordt. 
 Wat zou een betere redenatie zijn? 
 

Mijn buurjongen krijgt later waarschijnlijk een dikbetaalde baan, want hij 
studeert bedrijfseconomie. 

 
 
Het verschil zit hem in het woord ‘waarschijnlijk’. De meeste bedrijfseconomiestudenten krijgen dikbe-
taalde banen, als de buurjongen is zo’n student is, dan zal hij waarschijnlijk ook zo’n baan weten te 
bemachtigen. Kijk maar naar het schema: 
 
Stanpunt: Mijn buurjongen krijgt waarschijnlijk een dikbetaalde baan. 
Argument: Hij studeert bedrijfseconomie. 
Rechtvaardiging: Als iemand bedrijfseconomie heeft gestudeerd, dan is het waarschijnlijk dat hij een 
dikbetaalde baan krijgt. 
 
Bij rechtvaardigingen is het raadzaam om een paar slagen om de arm te houden. Je kunt niet in de 
toekomst kijken, dus wat deze brengt voor je buurjongen is onzeker. Doe dus geen zekere uitspraken. 
 
2.2.4. Concessies 
Als je iemand probeert te overtuigen, dan zul je je moeten wapenen tegen tegenwerpingen. Door de 
belangrijkste tegenargumenten al in je verhaal in te bouwen, maai je het gras voor de voeten van je 
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tegenstander weg. Bovendien laat je zien dat je verstand hebt van het onderwerp, dat je vanuit een 
helikopterview de materie bekijkt, dat je voors en tegens kunt afwegen.  
 Door een concessie te gebruiken, wint je betoog aan gewicht. Meestal is een concessie te herken-
nen aan het woord ‘hoewel’. Het ziet er als volgt uit: 
 

Hoewel… (concessie), vind ik dat… (stelling), want… (argument). 

 
  
We vullen het eens in: 
 

Hoewel Gerard behoorlijk op leeftijd is, vind ik dat hij toch moet blijven 
als voorzitter, want hij weet mensen te binden. 

 
 
Standpunt: Gerard moet blijven als voorzitter. 
Argument: Hij kan mensen binden. 
Rechtvaardiging: Als je mensen kunt binden, dan ben je een goede voorzitter. 
Concessie: Hij is op leeftijd. 
 
Blijkbaar staat de functie van Gerard ter discussie, iemand heeft beweerd dat Gerard vanwege zijn leef-
tijd op moet stappen als voorzitter. Degene die de bovenstaande redenatie opvoert, kent deze geluiden 
en is zijn tegenstanders voor. 
 Andere signaalwoorden die op een concessie duiden zijn ‘ondanks het feit dat’, ‘desalniettemin’, 
‘toch’, ‘maar’ en ‘ook al’.  
 

Ik ga met de trein naar mijn werk, ook al duurt dat langer dan wanneer ik 
met de auto ga – het is beter voor het milieu. 

 
 
Standpunt: Ik ga met de trein naar mijn werk. 
Argument: Dat is beter voor het milieu. 
Rechtvaardiging: Als ik iets aan het milieu wil doen, dan moet ik met de trein reizen. 
Concessie: Met de auto gaat het sneller. 
 
Het gebruik van een concessie komt bedachtzaam over: je hebt alles tegen elkaar afgewogen en je bent 
tot een zeer rechtvaardige conclusie gekomen, je standpunt is niet gerelateerd aan de waan van de dag. 
Toch schuilt er een gevaar in de concessie. Je tegenstander kan je woorden enigszins verdraaien, hij kent 
dan een belangrijker gewicht toe aan de concessie dan jij eigenlijk wilde. In het milieu-betoogje kan er 
dit gebeuren: 
 

De treinreis naar je werk duurt zo veel langer dan de autorit, dat daarmee 
het milieu-effect tenietgedaan wordt. 

 
 
Voor je het weet, ben je in discussie of al dan niet nuttige tijd al dan niet ingezet kan worden voor een 
beter milieu. Waarschijnlijk was dat je punt helemaal niet, waarschijnlijk wilde je het daar niet over 
hebben, doch door je concessie zet je je tegenstander in een bepaalde denkrichting. Een denkrichting 
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die jij niet in wilde. Probeer dan de discussie maar eens terug te brengen tot het punt waar jij het nu 
juist wél over wilde hebben. 
 
2.2.5. Voorbehouden 
Het kan voorkomen dat je soms een conclusie trekt, die je alleen onder bepaalde omstandigheden voor 
je rekening neemt. Als er andere omstandigheden zouden zijn, dan ben je een andere mening toege-
daan. Met andere woorden: je maakt een voorbehoud. Een voorbehoud lijkt op een concessie, soms is 
de scheidslijn moeilijk te trekken. Het verschil tussen die twee zit hem in de vaagheid van de concessie 
(‘waarschijnlijk’) en de concreetheid van het voorbehoud.  
 Een voorbehoud wordt gekenmerkt door signaalwoorden als ‘tenzij’, ‘behalve als’, ‘niet als’ of 
‘alleen als’. Schematisch ziet een redenering met een voorbehoud er als volgt uit: 
 

Ik vind… (stelling), want… (argument), tenzij… (voorbehoud). 

 
 
Vul maar eens een redenatie in: 
 

Ik vind dat er een hogesnelheidslijn van Amsterdam naar Groningen aan-
gelegd moet worden, mensen moeten snel van de Randstad naar Gronin-
gen kunnen reizen. Tenzij het zo’n lijn wel heel erg duur is. 

 
 
Standpunt: Er moet een HSL van Amsterdam naar Groningen komen. 
Argument: Men moet snel van de Randstad naar Groningen kunnen reizen. 
Voorbehoud: Tenzij het erg duur wordt. 
 
Ook andere volgordes zijn mogelijk: 
 

Behalve als… (voorbehoud), maar… (argument), dus… (conclusie). 

 
 
We vullen hetzelfde voorbeeld in: 
 

Behalve als het erg veel geld gaat kost – want dan hoeft het voor mij niet, 
maar mensen moeten snel van de Randstad naar Groningen kunnen rei-
zen. Dus moet er een HSL Amsterdam-Groningen aangelegd worden. 

 
 
Net als bij een concessie kan een voorbehoud je betoog versterken, je laat zien dat je niet zomaar je 
mond een duw geeft. Je bent iemand die eerst nadenkt voor hij wat zegt, omdat de meeste flap-uiten 
ongenuanceerde meningen verkondigen. Door met een voorbehoud aan te komen, toon je aan dat je 
een weldoordachte mening hebt. Je kent de voor- en tegenargumenten en daartussen laveer je.  
 Anderzijds is het zo dat je je tegenstander op een idee brengt. Je komt zelf met een soort tegen-
argument op de proppen, zodat je tegenstander daarop verder kan gaan: 
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Iedere cent voor een HSL is al te veel geld, als je het mij vraagt. Wat vind 
jij dan erg duur? Hoeveel miljard mag er volgens jou over de balk gegooid 
worden voor jij zegt dat het genoeg is? Ik ben daar veel helderder in – 
geen cent heb ik over voor de aanleg van een HSL naar Groningen. 

 
 
Laat je niet verleiden tot een discussie over je voorbehoud, dat is niet waar het jou om te doen is. Een 
fundamentele discussie over het standpunt is mogelijk, een discussie over de argumenten is heel verstan-
dig, maar om over concessies en voorbehouden te discussiëren is zonde van de tijd. Pareer bovenstaande 
kritiek als volgt: 
 

Ik wil niet zeggen dat ik geld niet belangrijk vind, maar ik wil het er eerst 
over hebben of het idee van een HSL van Amsterdam naar Groningen de 
moeite waard is. Ik vind van wel, zeker omdat je dan snel dat traject af 
kunt leggen. Hoeveel we voor deze lijn financieel over hebben, is iets om 
later over te discussiëren. Eerst de wenselijkheid, dan pas de financiële 
haalbaarheid. 

 
 
Nog een voorbeeld met een voorbehoud: 
 

Het ziet ernaar uit dat Herman zijn targets voor dit jaar wel haalt, hij zal 
dus een lekkere eindejaarbonus krijgen, tja, behalve wanneer hij weer ziek 
wordt. 

 
 
Standpunt: Herman krijgt een lekkere eindejaarbonus. 
Argument: Hij haalt dit jaar zijn targets. 
Voorbehoud: Tenzij hij ziek wordt. 
 
Om het schema wat completer te maken, halen we ook de rechtvaardiging erbij: 
 
Standpunt: Herman krijgt een lekkere eindejaarbonus. 
Argument: Hij haalt dit jaar zijn targets. 
Rechtvaardiging: Iemand die zijn targets haalt, krijgt een bonus. 
Voorbehoud: Tenzij hij ziek wordt. 
 
Zit er nog een concessie in het voorbeeld? Jazeker: ‘Het ziet ernaar uit’ geeft aan dat de spreker een slag 
om de arm houdt. Hij is niet helemaal zeker van zijn zaak, blijkbaar heeft Herman wel eens vaker zijn 
targets toch niet gehaald – dat blijkt uit het laatste deel van de zin. De spreker heeft het over ‘weer ziek’. 
De concessie en het voorbehoud liggen in dit voorbeeld erg dicht bij elkaar, concessie en voorbehoud 
vloeien uit elkaar voort.  
 
Standpunt: Herman krijgt een lekkere eindejaarbonus. 
Argument: Hij haalt dit jaar zijn targets. 
Rechtvaardiging: Iemand die zijn targets haalt, krijgt een bonus. 
Concessie: Het is niet zeker dat Herman zijn targets haalt. 
Voorbehoud: Tenzij hij ziek wordt. 
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Bekijk dit voorbeeld – hoewel het fictief is, kan iedereen zich er iets bij voorstellen: 
 

Bij dat bedrijf zullen binnenkort veel ontslagen vallen, want er werden de 
afgelopen jaren alleen maar verliezen gedraaid. De vakbonden zullen wel 
protesteren, maar daar trekt de directie zich niets van aan. Alleen een forse 
overheidssubsidie kan de ontslaggolf nog tegenhouden. 

 
 
De analyse gaat als volgt: 
 
Standpunt: Er zullen ontslagen vallen. 
Argument: Er is verlies gedraaid. 
Rechtvaardiging: Als een bedrijf verlies draait, dan worden er mensen ontslagen. 
Concessie: De vakbonden zullen protesteren. 
Voorbehoud: Tenzij de overheid met een subsidie komt. 
 
Nog een voorbeeld: 
 

Veel mensen vinden het boek van Ernest van der Kwast erg goed. Ik vind 
Van der Kwasts boek niet goed, want de stijl spreekt mij niet aan, ik vind 
de humor flauw en de plot kan mij niet bekoren. Misschien dat ik zijn 
volgende boek wel leuk vind. 

 
 
Standpunt: Van der Kwasts boek is niet goed. 
Argument 1: Stijl spreekt mij niet aan. 
Argument 2: De humor is flauw. 
Argument 3: De plot kan mij niet bekoren. 
Rechtvaardiging: Als de stijl, humor en plot niet goed zijn, dan is het boek niet goed. 
Concessie: Andere mensen vinden het wel een goed boek. 
Voorbehoud: Zijn volgende boek kan wel leuk zijn. 
 
Door middel van dit vrij eenvoudige model is het mogelijk om redenaties snel te analyseren en uit te 
kleden. Door je af te vragen wat het standpunt precies is en wat de argumenten zijn die dit standpunten 
moet ondersteunen, kun je snel tot de kern komen. Je hoeft dan niet je kostbare tijd te verspillen aan 
perifere discussies die bij voorbaat onvruchtbaar zijn. Wanneer jij als discussiant laat merken dat je 
hoofd- van bijzaken kunt scheiden, dan komt dat je overtuigingskracht te goede. In tegenstelling tot naar 
flapuiten zal er naar jou wel geluisterd worden, omdat je niet zomaar wat ondoordacht zit te leuteren, 
maar omdat je boven de stof staat en omdat je er tevoren over nagedacht hebt. 
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3. Argumentatietypen 
Het vorige hoofdstuk ging over standpunten en argumentatie. Het is belangrijk dat je argumentatie een 
bepaalde logica bevat en dat je argumentatie een relatie heeft met het standpunt. Als je ergens solliciteert 
omdat de appelbomen in bloei staan, dan is dat vast erg poëtisch, maar weinig effectief. Waarschijnlijk 
zal je sollicitatiebrief de hele HR- of P&O-afdeling rondgaan, dus de attentiewaarde is hoog, of je uit-
genodigd wordt voor een gesprek is twijfelachtig. Zelfs als je solliciteert naar een functie bij een poëzie-
centrum. 
 In dit hoofdstuk gaan we nader in op de argumenten. Er zijn allerlei soorten argumenten, als je 
een argument gebruikt als ‘de hoogleraar economie zegt’ dan is dat van een ander type dan ‘zo ging dat 
ook vorig jaar’. Iedereen voelt aan dat dit twee verschillende argumententypen zijn die ieder in hun 
eigen context passen. Aan ‘aanvoelen’ hebben we niet altijd iets, we willen niet ‘aanvoelen’, we willen 
het meten en weten. 
 
3.1. Geldige argumentatie 
Een argument is een goed argument als hij geldig is. Het wil niet zeggen dat geldige argumenten alle-
maal even overtuigend zijn, maar iemand die geldige argumenten gebruikt, kan niet beschuldigd wor-
den van vals spelen.  
 Er zijn drie algemene typen: argumentatie op basis van een kentekenrelatie, op basis van een 
vergelijking en op basis van causaliteit. Deze drie typen kunnen weer onderverdeeld worden in een 
aantal subtypen. Per subtype worden de kenmerken besproken en ook gaan we na welke kritiek je kunt 
verwachten als je zo’n argument gebruikt. Zo kun je je alvast wapenen – en je kunt leren zelf gerichte 
kritiek te geven. 
 
3.1.1. Kentekenrelatie 
Als je een argument gebruikt van het type kentekenrelatie, dan verdedig je je standpunt door in je argu-
ment een bepaald kenmerk of symptoom te noemen van wat in het standpunt genoemd wordt. Zo’n 
kenmerk of symptoom wordt dan een kenteken genoemd. Het argument is overtuigend als iedereen 
vindt dat het kenmerk inderdaad past bij het grotere geheel dat in het standpunt genoemd wordt. Een 
voorbeeld ter illustratie, want deze alinea kan wat vaag overkomen. 
 

Mijn vader is een heel goede treinmachinist, want hij kent alle stations 
tussen Vlissingen en Zwolle uit zijn hoofd. 

 
 
Mijn vader hoort volgens deze redenering bij een bepaalde soort: namelijk die van de heel goede trein-
machinisten. Als argument wordt dan gebruikt dat hij alle stations tussen Vlissingen en Zwolle uit zijn 
hoofd kent. Blijkbaar is ‘het uit je hoofd kennen van alle stations’ een kenmerk dat hoort bij de soort 
‘goede machinisten’. In het schema ziet het er zo uit: 
 
Standpunt: Mijn vader is een goede machinist. 
Argument: Hij kent alle stations tussen Vlissingen en Zwolle uit zijn hoofd. 
Rechtvaardiging: Als je alle stations uit je hoofd kent, ben je een goede machinist. 
 
Misschien ben je het eens met deze redenering, misschien niet – daar gaat het nu niet om. Waar het wel 
om gaat, is dat in de rechtvaardiging wordt bedoeld dat ‘het uit je hoofd kennen van stations’ kenmer-
kend of typerend is voor de soort ‘heel goede machinisten’. 
 Er zijn vier subtypen van de kentekenargumentatie: waarderingsregels, gedragsregels, autori-
teitsargumentatie en pragmatische argumentatie. 
 
3.1.1.1.Waarderingsregels 
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Vaak wordt er geargumenteerd op basis van regels, soms zijn deze regels expliciet, vaak zijn ze zeer 
impliciet. Zeker als het gaat om waarderingsregels zijn ze impliciet en worden ze lang niet door iedereen 
gedeeld. Waarderingsregels zijn zeer subjectief. Een voorbeeldje: 
 

Ik vind de meeste actiefilms saai, want die achtervolgingen duren einde-
loos. 

 
 
Standpunt: Actiefilms zijn saai. 
Argument: Achtervolgingen duren eindeloos. 
Rechtvaardiging: Als er een eindeloze achtervolging in voorkomt, dan is de film saai. 
 
Actiefilms worden door de spreker niet gewaardeerd, hij weet met name de achtervolgingen niet te 
waarderen. Een achtervolging is een wezenlijk kenmerk van een actiefilm, dus op basis van zijn smaak 
en waardering vindt de spreker het kenmerk ‘achtervolging’ niet de moeite waard en daardoor vindt hij 
het hele genre van de actiefilm saai. De subjectiviteit van deze redenatie blijkt uit het feit dat actiefilms 
populair zijn bij een groot publiek, de spreker behoort met zijn mening tot een minderheid. Dat maakt 
zijn argument niet per se minder waar, maar wel minder gangbaar. 
 

Het leukste plein van Rome is het Campo dei Fiori, omdat daar de terras-
jes het gezelligst zijn. 

 
 
Standpunt: Campo dei Fiori is het leukste plein van Rome. 
Argument: Daar zijn de terrasjes het gezelligst. 
Rechtvaardiging: Als er gezellige terrasjes zijn, dan is het een leuk plein. 
 
Het fenomeen ‘gezellige terrasjes’ is een onderdeel van het concept ‘leuk plein’, als de spreker van de 
vorige redenatie op zou moeten sommen welke kenmerken een ‘leuk plein’ heeft, dan zou hij in ieder 
geval zeggen: ‘Gezellige terrasjes.’ Hij weet een plein te waarderen als dit voldoet aan het kenmerk 
‘gezellige terrasjes’, vandaar dat het plein dat door hem het meest gewaardeerd wordt (‘leukst’) de ‘ge-
zelligste terrasjes’ heeft. 
 
Recensies in kranten en tijdschriften baseren zich bijna altijd op waarderingsregels. De criticus vindt 
een boek, film, cd, toneelstuk wel of niet goed, omdat een bepaald kenmerk ervan hem wel of niet bevalt. 
De mening van een criticus is slechts een subjectieve mening en geen objectief oordeel. Waarderingsre-
gels zijn en blijven subjectief, ook al schrijft iemand al dertig jaar in een weekblad over Nederlandse 
literatuur.  
 Over smaakt valt te twisten, maar verwacht niet dat een verschil in smaak opgelost wordt door 
een discussie. Als iemand achtervolgingscènes saai vindt, dan zal hij na een discussie met iemand die 
dat niet vindt, niet van gedachten veranderd zijn. Over smaak valt te twisten, maar dat heeft geen zin; 
over smaak valt dus niet te twisten. 
 
3.1.1.1.1.Kritiek 
Als iemand argumenteert op basis van waarderingsregels, dan zit je eigenlijk altijd in de subjectieve 
hoek. Val je zo iemand aan, dan kom je heel dicht op het persoonlijke vlak, je stelt zijn individuele smaak 
ter discussie. Je moet daar dus een beetje voorzichtig mee zijn, maar het betekent niet dat waarderings-
regel niet aangevallen kan worden. Je kunt vragen in hoeverre de waarderingsregels algemeen geldig 
zijn. 
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Iedereen heeft recht op zijn persoonlijke mening, maar je staat toch ei-
genlijk wel alleen als je actiefilms saai vindt. 

 
 
Het betekent ook, dat wanneer je zelf argumenteert op basis van je persoonlijke voorkeuren, je dit soort 
reacties kunt krijgen. Men zal bijvoorbeeld je uitdagen om jouw individuele voorkeuren te veralgeme-
niseren: zijn er meer mensen die dit vinden? Staan die regels die je gebruikt ergens geschreven? Wat is 
de status van jouw regels? 
 
3.1.1.2.Gedragsregels 
Waarderingsregels zijn subjectief, gedragsregels zijn een stuk objectiever. 
 

Je moet stoppen, want het verkeerslicht staat op rood. 

 
 
Standpunt: Je moet stoppen. 
Argument: Het verkeerslicht is rood. 
Rechtvaardiging: Als het verkeerslicht rood is, dan moet je stoppen. 
 
We hebben met elkaar afgesproken dat we stoppen voor een rood stoplicht (toch?). En niet omdat we 
dan even kunnen genieten van een mooie rode lamp, maar omdat het veiliger is. Een rood stoplicht 
vertelt ons dat er ander verkeer aan kan komen. Indien je niet bij een verkeersongeluk betrokken wilt 
raken, dan moet je stoppen voor rood. Stoppen voor rood is een kenmerk van het grotere geheel ‘gedrag 
in het verkeer’. 
 Soms is een gedragsregel heel logisch, zo logisch dat het amper een argument te noemen. Ieder-
een vindt dat zo, dus ís het ook zo. 
 

Je moet naar het ziekenhuis, want je arm is gebroken. 

 
 
Standpunt: Je moet naar het ziekenhuis. 
Argument: Je arm is gebroken. 
Rechtvaardiging: Als je arm gebroken is, dan moet je naar het ziekenhuis gaan (want daar zetten ze 
hem in het gips). 
 
In onze maatschappij ga je naar het ziekenhuis als je arm gebroken is, dat is je gedrag. Stel je voor dat 
je toesnelt om te helpen bij een verkeersongeluk. Een fietser is door rood gereden en onder een auto 
terecht gekomen. Je ziet dat zijn arm gebroken is, in plaats van een ambulance te bellen om het slacht-
offer naar het ziekenhuis te brengen, beweer je het volgende: 
 

Je moet drie rondjes rond de heilige eik dansen bij volle maan, want je 
arm is gebroken. 

 
 
Standpunt: Dans drie rondjes rond de heilige eik. 
Argument: Je arm is gebroken. 
Rechtvaardiging: Als je arm gebroken is, dan moet je rond de heilige eik dansen. 
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‘Naar het ziekenhuis gaan’ is een vorm van gedrag, net als ‘rond de heilige eik dansen’. Toch is het 
tweede gedrag ongewenst. Objectief is aangetoond dat een gebroken arm in het gips zetten de genezing 
wel en dansen rondom een boom de genezing niet ten goede komt. 
 Desondanks zijn veel gedragsregels gebaseerd op afspraken, afspraken die ook anders geweest 
hadden kunnen zijn. Veel wetgeving is gewoon een vorm van sociale afspraak. 
 

Karel moet dit jaar studiefinanciering aanvragen, want hij wordt achttien. 

 
 
Standpunt: Karel moet dit jaar studiefinanciering aanvragen. 
Argument: Hij wordt achttien. 
Rechtvaardiging: Als je achttien wordt, moet je studiefinanciering aanvragen. 
 
We hebben afgesproken dat je pas bij de leeftijd van achttien jaar recht hebt op studiefinanciering. Je 
kunt het gedrag vertonen: ik ben zestien, dus vraag ik studiefinanciering aan, maar dat heeft geen zin, 
omdat de beurs geldt voor achttien jaar en ouder. Is dit net zo objectief als het feit dat je gebroken arm 
wel geneest met gips en niet met dansen rondom een boom? Geenszins. Toch is het raadzaam om je 
aan deze regel te houden. Ben je het niet met deze regel eens? Ga de politiek in en probeer de wet te 
veranderen. 
 
3.1.1.2.1.Kritiek 
Argumentatie op basis van gedragsregels vraagt om kritiek als: is dit gedrag echt wenselijk? Zijn de regels 
die je noemt gebaseerd op veiligheid? Of zijn het gewoon onderlinge afspraken? De Griekse filosoof 
Epicurus heeft al betoogd dat regels geen eeuwigheidswaarde hebben, regels zijn ervoor om het maat-
schappelijk verkeer te regelen. Wanneer een regel geen waarde meer heeft, moet hij afgeschaft worden. 
Is de regel die gehanteerd wordt dus wel van toepassing? Is hij niet verouderd? Zijn er geen andere 
regels die gelden in dit geval? Zorg er dus voor dat de gedragsregels die je noemt aanvaardbaar zijn. 
 
3.1.1.3.Autoriteit  
Een autoriteit is iemand of een instantie die verstand heeft van zaken. Je gebruikt een autoriteit meestal 
om weer te geven dat je niet de enige bent met dat standpunt – sterker nog, die medestander van je 
heeft ervoor gestudeerd. 
 

Je hoeft heus niet iedere dag een appel te eten om gezond te blijven, dat 
zegt prof. dr. Katan. 

 
 
Standpunt: Je hoeft niet iedere dag een appel te eten. 
Argument: Dat zegt prof. dr. Katan. 
Rechtvaardiging: Als Katan iets zegt over gezonde voeding, dan is het waar. 
 
De rechtvaardiging gaat alleen maar op als prof. dr. Katan deskundig is op het gebied van voeding én 
als je hem correct citeert. Als Katan in zijn artikelen en boeken beweert dat een appel juist wel iedere 
dag nodig is, dan is je argument naar de vaantjes.  
 Het autoriteitsargument hoort bij de kentekenargumentatie, omdat de autoriteit een onderdeel 
is dat het grotere geheel. Om bij het voorbeeld te blijven: binnen het grotere geheel van gezonde voeding 
hoort ook de voedingsdeskundige Katan, hij maakt er integraal onderdeel uit. Eén van de kenmerken 
van het fenomeen ‘gezonde voeding’ is dat er deskundigen over zijn. Je pikt zo’n deskundige eruit en je 
voert hem op als onderdeel van datgene wat je wilt betogen. 
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 Een autoriteit hoeft lang niet altijd een persoon te zijn, een organisatie kan ook een autoriteit 
zijn. 
 

We kunnen het natuurbeheer in Nederland niet overlaten aan particulie-
ren, dat staat in een rapport van Natuurmonumenten. 

 
 
Standpunt: Natuurbeheer kan niet aan particulieren overgelaten worden. 
Argument: Dat zegt Natuurmonumenten. 
Rechtvaardiging: Als Natuurmonumenten iets zegt over natuurbeheer, dan is het waar. 
 
Vaak wordt de autoriteit gebruikt ter ondersteuning van een argument in een ketenredenering. 
 

De werkloosheid zal binnenkort teruglopen, want het gaat steeds beter 
met de economie. Dat las ik laatst in het Financieele Dagblad.  

 
 
Standpunt: De werkloosheid loopt terug. 
Argument 1: Het gaat beter met de economie. 
Rechtvaardiging 1: Als het beter gaat met de economie, dan loopt de werkloosheid terug. 
Argument 2: Dat las ik in het FD. 
Rechtvaardiging 2: Als het FD iets zegt over de economie, dan is het waar. 
 
De spreker voelt zich gesteund in zijn mening door FD, knappe jongen die de autoriteit van FD in twijfel 
durft te trekken. Inderdaad is een autoriteit die door iedereen aanvaard wordt een sterk argument, of 
een sterke ondersteuning van je eigen argument. 
 Het autoriteitsargument wordt ook geregeld gebruikt als een soort voorbehoud. Je hebt mis-
schien zelf niet zo veel verstand van deze materie, maar omdat je er iets over gelezen hebt, durf je er 
toch een uitspraak over te doen. Mocht je bron niet deugen, dan kun jij daar ook niets aan doen. 
 

Oost-Nederland is al eeuwen een economisch belangrijk gebied, in de 
derde eeuw na Christus kwam die hele regio al tot bloei. Tenminste, dat 
stond in een artikel in de wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad. 

 
 
Standpunt: Oost-Nederland is een economisch belangrijk gebied. 
Argument: Al in de derde eeuw bloeide de regio. 
Rechtvaardiging: Als de regio al in de derde eeuw bloeide, dan dat gebied al eeuwenlang economisch 
belangrijk. 
Voorbehoud: Tenzij het artikel in de NRC niet correct is. 
 
Door een autoriteit te gebruiken, heb je een soort bliksemafleider. Als je autoriteit het mis heeft, dan 
kun jij daar ook niets aan doen. Dan lieg je als het ware in commissie – is toch minder erg dan wanneer 
je standpunt helemaal alleen van jezelf is. 
 
3.1.1.3.1.Kritiek 
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De belangrijkste vraag die je tegenkomt, als je autoriteitsargumentatie hanteert is: is de autoriteit inder-
daad deskundig? Of zit je autoriteit in een bepaalde hoek? Als de autoriteit die je noemt een linkse 
politicus is die in de Amsterdamse grachtengordel woont, dan zal je standpunt bij je rechtse tegenstan-
ders uit de provincie niet aan kracht winnen. Je moet je afvragen bij argumentatie op basis van een 
autoriteit of er niet andere bronnen zijn, bronnen die je standpunt ondersteunen (gebruik die), of bron-
nen die je standpunt weerleggen. Als dat laatste het geval is, dan moet je oppassen met je autoriteitsar-
gument, omdat je tegenstanders die bronnen die je standpunt tegenspreken ook kunnen vinden. Indien 
iemand met een rapport aan komt zetten, kijk dan of je niet zelf een ander rapport met een tegenover-
gestelde conclusie kunt vinden. 
 
3.1.1.4.Pragmatische argumentatie (voordelen/nadelen) 
Er is sprake van pragmatische argumentatie als een maatregel of een handeling wordt beoordeeld op 
voor- en nadelen. De voordelen en/of de nadelen ervan vormen een integraal onderdeel van het grotere 
geheel, als een maatregel voordelen oplevert, dan zijn die voordelen een kenmerk van het geheel. Van-
daar dat pragmatische argumentatie onder de kentekenargumentatie valt. 
 

De euro moet als gezamenlijke Europese munt blijven, want wie vaak in 
het buitenland komt, hoeft niet iedere keer te wisselen. 

 
 
Standpunt: De euro moet blijven. 
Argument: Reizigers hoeven niet iedere keer te wisselen. 
Rechtvaardiging: Als je niet iedere keer hoeft te wisselen, dan is dat voordelig. 
 
De spreker herinnert zich de tijd dat ieder Europees land zijn eigen munt had, hij vond het onhandig 
(nadelig) dat je steeds moest wisselen. De komst van de euro hief die nadelen op, vandaar dat de spreker 
wijst op de voordelen. 
 

Het fileprobleem kan opgelost worden, door het bouwen van dubbeldekse 
wegen. Dat is weliswaar duur, maar er kunnen meer auto’s rijden op de-
zelfde hoeveel grond. 

 
 
Standpunt: Er moeten dubbeldekse wegen gebouwd worden. 
Argument: Er kunnen meer auto’s rijden op dezelfde hoeveelheid grond.  
Rechtvaardiging: Als er meer auto’s kunnen rijden, dan zijn er minder files. 
Concessie: Het is duur (maar dat doet er niet toe). 
 
In dit voorbeeld wordt zowel een voordeel als een nadeel genoemd. Het nadeel is een concessie (hoewel 
het duur is), het voordeel is dat het probleem opgelost wordt.  
 In het dagelijks leven komt pragmatische argumentatie vaak voor, we wegen voortdurend voors 
en tegens af.  
 

Eten we vanavond rijst of spaghetti? We eten spaghetti, want eergisteren 
hebben we ook rijst gegeten. Bovendien hebben we voor spaghetti alles 
al in huis. 

 
 
Standpunt: We eten spaghetti. 
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Argument 1: We hebben eergisteren rijst gegeten. 
Rechtvaardiging 1: Als je twee keer kort achter elkaar rijst eet, dan is dat niet leuk of goed of lekker, in 
ieder geval niet iets wat wenselijk is. 
Argument 2: Voor spaghetti hebben we alles in huis. 
Rechtvaardiging 2: Als je alles in huis hebt, dan hoef je niet naar de winkel om ingrediënten te kopen. 
 

We sturen Marc naar basisschool Visserke Vis, want dat is de beste school 
van de stad. Basisschool De Triangel is weliswaar dichterbij, maar dat 
vinden we minder belangrijk. 

 
 
Standpunt: Marc gaat naar Visserke Vis. 
Argument: Dat is de beste school van de stad. 
Rechtvaardiging: Als je naar de beste school van de stad gaat, dan komt het goed met je. 
Concessie: De Triangel is dichterbij. 
 
Kies je voor dichtbij of kies je voor goed? Soms kies je voor dichtbij: 
 

Ik ga naar de kleine Albert Heijn op de hoek, hoor, want als ik naar de 
grote ga, moet ik met de auto. Ook al heeft de grote meer keuze, ik ga 
naar de kleine. 

 
 
Standpunt: Ik ga naar de kleine AH. 
Argument: Ik hoef dan niet met de auto. 
Rechtvaardiging: Als ik met de auto moet, dan kost te veel tijd, of benzine, of ik ben de parkeerplaats 
voor de deur kwijt, of in ieder geval gebeurt dan er iets onwenselijks. 
Concessie: De grote AH heeft meer keuze. 
 
Pragmatische argumentatie wordt gebruikt bij grote politieke discussies en bij onbelangrijke dilemma’s 
van alledag. 
 
3.1.1.4.1.Kritiek 
Pragmatische argumentatie kan heel handig zijn, maar je moet wel opletten dat je alles bespreekt. Als 
je drie voordelen opsomt, maar je tegenstander weet zo vijf nadelen uit de mouw te schudden, dan leg 
je het af. Ga dus zelf op zoek naar meer voordelen en naar de nadelen. Stel jezelf deze vraag ook wan-
neer je in een debat of discussie zit en je tegenstander komt met voordelen voor zijn plan aan. Wat zijn 
de nadelen? 
 Bovendien gaat het niet alleen om de kwantiteit van de voordelen en de nadelen, maar ook om 
de kwaliteit. Zijn de voordelen inderdaad ‘voordelig’? Zijn ze efficiënt? Zijn ze effectief? En iets kan wel 
veel voordelen hebben, maar is het ook uitvoerbaar? De overbevolking van de aarde oplossen door de 
helft van de mensen naar de maan te laten emigreren is wel effectief, maar niet uitvoerbaar. Laat staan 
dat dit toelaatbaar is. Als een voorstel veel voordelen heeft, maar indruist tegen de wet, dan is je voorstel 
niet toelaatbaar. 
 
3.1.2. Vergelijkingsrelatie 
Als het standpunt in een redenatie verdedigd wordt door op een overeenkomstige situatie te wijzen, dan 
heb je te maken met een vergelijkingsrelatie. Er zijn drie soorten argumenten die onder deze categorie 
vallen: analogie, voorbeeldargumentatie en rechtvaardigheid. Deze drie subtypen liggen dicht bij elkaar 
en het is niet altijd eenvoudig of eenduidig uit te maken met welk subtype je te maken hebt. Als je er 
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niet 1-2-3 uitkomt, dan kun altijd gewoon voor jezelf beslissen dat je met een vergelijking te maken – 
welk subtype het is, is dan minder belangrijk. 
 
3.1.2.1.Analogie 
Argumentatie op basis van analogie betekent dat je een standpunt verdedigt door te verwijzen naar 
overeenkomstige gevallen waarin hetzelfde standpunt van kracht was. Bij analogieargumentatie gaat het 
om relevante overeenkomsten tussen twee situaties. Een voorbeeld: 
 

De kwaliteit van de NRC zal achteruitgaan, want de Volkskrant is ook niet 
meer de krant die het geweest is. 

 
 
Degene die dit beweert, heeft geconstateerd dat de Volkskrant geen goede krant meer is, en dat analoog 
daaraan de NRC ook aan kwaliteit in zal boeten. Het schema ziet er als volgt uit: 
 
Standpunt: De NRC zal achteruitgaan. 
Argument: De Volkskrant is ook achteruitgegaan. 
Rechtvaardiging: Als de ene krant achteruitgaat, zal dat met de andere ook gebeuren. 
 

De hulpactie voor de ramp in Kenia zal niet zo veel opleveren, want die 
actie voor Mali heeft ook veel minder opgebracht dan men verwachtte. 

 
 
Standpunt: De hulpactie voor Kenia zal niet veel opleveren. 
Argument: De hulpactie voor Mali heeft ook niet veel opgeleverd. 
Rechtvaardiging: Als de ene hulpactie niet veel oplevert, dan zal de andere ook niet veel opleveren. 
 

Het Ministerie van Onderwijs moet stoppen met onderwijsvernieuwingen 
door te voeren. De tweede fase is mislukt, het VMBO is één grote ver-
gaarbak geworden en over het competentiegericht onderwijs klaag ieder-
een steen en been. 

 
 
Standpunt: Het Ministerie van Onderwijs moet stoppen met onderwijsvernieuwingen. 
Argument 1: De tweede fase is mislukt. 
Argument 2: Het VMBO is een vergaarbak. 
Argument 3: Iedereen klaagt over competentiegericht onderwijs. 
Rechtvaardiging: Als drie eerdere onderwijsvernieuwingen mislukt zijn, dan zal de volgende ook wel 
niet lukken. 
 
Analogieargumentatie komt best vaak voor, het is een menselijke eigenschap jezelf te relateren aan an-
deren en om dingen die je nu meemaakt te vergelijken met dingen die je eerder al meegemaakt hebt. 
Dat doen we van kleins af aan: 
 

Waarom moet ik naar binnen komen? Paul mag ook nog buitenspelen. 
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Standpunt: Ik hoef nog niet naar binnen. 
Argument: Paul mag ook buitenspelen. 
Rechtvaardiging: Als het ene jongetje nog buiten mag spelen, dan mag ik dat ook. 
 
3.1.2.1.1.Figuurlijke analogie 
Er bestaat onder analogieargumentatie nog een subsubtype: figuurlijke analogie. Door een metafoor te 
gebruiken, vergelijk je de ene situatie met de figuurlijke andere.  
 

Die zoon van hem zal ook wel het criminele pad opgaan, want de appel 
valt niet ver van de boom. 

 
 
Standpunt: Die zoon gaat het criminele pad op. 
Argument: De appel valt niet ver van de boom. 
Rechtvaardiging: Als de letterlijke appel niet ver van de letterlijke boom valt, dan zal dit in figuurlijke 
situatie ook wel zo zijn. 
 

De gemeente zal na een ongeluk wel verkeerslichten bij dat kruispunt zet-
ten, want je weet hoe dat gaat: als het kalf verdronken is, dempt men de 
put. 

 
 
Standpunt: De gemeente zet na een ongeluk verkeerslichten. 
Argument: Als het kalf verdronken is, dempt men de put. 
Rechtvaardiging: Als er iets ernstigs gebeurt, dan neemt men maatregelen. 
 
Figuurlijke analogie kleurt je betoog. Je kunt met een goedgekozen metafoor je redenatie kruiden. Er zit 
wel een addertje onder het gras: de metafoor moet goed gekozen zijn en de situatie moet gepast zijn. Bij 
discussies over ernstige zaken (genocide, kindermoord, serieverkrachting) is het niet gepast om met 
spreekwoorden aan te komen zetten. Spreekwoorden hebben al gauw iets ‘lolligs’ om zich heen hangen. 
 
3.1.2.1.2.Kritiek 
Het belangrijkste uitgangspunt van analogieargumentatie is de relevantie van de andere situatie. Daar 
moet je je op richten als iemand analogie gebruikt. Je vraagt je af of deze twee situaties inderdaad wel 
analoog aan elkaar zijn, de overeenkomsten tussen de twee situaties moeten groter zijn dan de verschil-
len. 
 
3.1.2.2.Voorbeeld 
Er is – zeker op het eerste gezicht – niet heel veel verschil tussen analogieargumentatie en voorbeeldar-
gumentatie. Toch maken we dit onderscheid, omdat analogie verwijst naar vergelijkbare situatie en 
voorbeeld naar één enkel geval. Kijk maar naar dit voorbeeld: 
 

Dit is een gevaarlijk kruispunt, want mijn buurman heeft er gisteren een 
aanrijding gehad.  

 
 
Standpunt: Dit is een gevaarlijk kruispunt. 
Argument: Mijn buurman heeft er een aanrijding gehad. 
Rechtvaardiging: Als mijn buurman er een aanrijding heeft gehad, dan is het er gevaarlijk. 
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Je moet ervoor zorgen dat je voorbeeld een typerend voorbeeld is, exemplarisch voor de rest. Indien de 
buurman 95 jaar is, dement en blind, dan is het niet raar dat hij betrokken raakt bij een aanrijding. 
Daar kan dat kruispunt niets aan doen. Doch als de buurman een normale man is die nooit ongelukken 
veroorzaakt, dan is het voorbeeld zeker bruikbaar om het standpunt te ondersteunen. 
 In de politiek wordt liever niet aan de hand van voorbeelden gedebatteerd, omdat politiek breder 
is. Politieke debatten gaan eerder over structuren dan over individuele gevallen. In het dagelijks leven 
komt voorbeeldargumentatie vaak voor. Denk maar aan voorbeeldgedrag bij jongeren, als het popu-
lairste meisje van de klas roze oorbellen draagt, dan dragen in een mum van tijd alle meisjes uit de klas 
roze oorbellen. 
 

Roze oorbellen zijn helemaal knasti, want Sanne draagt ze ook. 

 
 
Standpunt: Roze oorbellen zijn knasti. 
Argument: Sanne draagt roze oorbellen. 
Rechtvaardiging: Als Sanne iets doet, dan is het knasti. 
 
Denk niet dat dit kuddegedrag alleen bij scholieren voorkomt, in het bedrijfsleven zie je precies het-
zelfde. Misschien is de rage alweer over op dit moment, maar een tijdje geleden was het onder ‘zaken-
mannetjes’ mode om iets te korte broeken te dragen. 
 

Je moet je broek iets te kort dragen, dat doen ze in Napels ook. Dat zegt 
Jort Kelder. 

 
 
Standpunt: Je broek moet iets te kort zijn. 
Argument 1: In Napels dragen ze iets te korte broeken. 
Rechtvaardiging 1: Als ze in Napels iets doen, doen is het goed. 
Argument 2: Dat zegt Jort Kelder. 
Rechtvaardiging 2: Als Jort Kelder iets (over kleding uit Napels) zegt, dan is het waar. 
 
Jort Kelder koopt zijn pakken in Napels en hij draagt zijn broeken iets te kort. Jort Kelder wordt gezien 
als een soort stijlicoon, dus als hij iets nieuws doet op modegebied, dan wordt zijn gedrag gevolgd door 
zijn fans. 
 Het komt vaak voor dat één voorbeeld representatief is: 
 

De treinreis van Tilburg naar Breda duurt een kwartiertje. Ik ben gisteren 
met de trein van Tilburg naar Breda gereden, en ik was ongeveer een 
kwartier onderweg. 

 
 
Standpunt: De trein Tilburg-Breda duurt een kwartier. 
Argument: Ik heb die reis gemaakt. 
Rechtvaardiging: Als mijn reis Tilburg-Breda een kwartier duurt, dan duurt die reis altijd een kwartier. 
 
Je hoeft niet te zeggen dat je er eergisteren ook een kwartier over deed, en de dag daarvoor en daarvoor 
en daarvoor ook. We begrijpen wat je bedoelt. Soms is de groep niet zo homogeen (ik zie hier de treinreis 
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Tilburg-Breda die vier keer per uur gaat als ‘groep’) en is het noodzakelijk om meer voorbeelden te 
geven. 
 

De studenten van tegenwoordig zijn hartstikke lui, Lotte, Lindsey, Joske, 
Theo, Evelien en Ludwin vertikten het te leren voor het tentamen argu-
mentatieleer. 

 
 
Standpunt: De studenten zijn lui. 
Argument 1: Lotte vertikte het te leren. 
Argument 2: Lindsey vertikte het te leren. 
Argument 3: Joske vertikte het te leren. 
Argument 4: Theo vertikte het te leren. 
Argument 5: Evelien vertikte het te leren. 
Argument 6: Ludwin vertikte het te leren. 
Rechtvaardiging: Als al deze voorbeelden het vertikten te leren, dan kun je zeggen dat de studenten lui 
zijn. 
 
En toch… Stel dat er 150 studenten meededen aan het tentamen argumentatieleer en 144 hebben er 
hard voor geleerd en het gehaald, alleen deze zes niet – kun je dan zeggen dat ‘de studenten’ lui zijn? 
Nee, natuurlijk. Let dus op dat je bij voorbeeldargumentatie representatieve voorbeelden gebruikt. 
 
3.1.2.2.1.Kritiek 
Zoals blijkt uit het laatste voorbeeld, draait geslaagde voorbeeldargumentatie om representativiteit. Ver-
gewis je ervan dat je voorbeeld klopt, vraag je af of één voorbeeld niet te weinig is. Men zegt wel dat de 
uitzondering de regel bevestigt, maar iedereen weet dat dit niet echt waar is. Een uitzondering is een 
uitzondering, een regel is er vanwege de regelmaat. Vandaar dat één voorbeeld gevaarlijk kan zijn in je 
redenatie. Als je met iemand discussieert die een voorbeeld gebruikt, ga dan op zoek naar tegenvoor-
beelden om zijn argumentatie onderuit te halen. Vooral wanneer iemand zeer stellig is in zijn standpunt 
en hij onderbouwt zijn zaak slechts met één voorbeeld, dan moet je de vraag stellen of hij meer voor-
beelden kan geven. Gebruik daarom bij voorbeeldargumentatie dus woorden als ‘meestal’ of ‘vaak’, of 
zeg iets als ‘voor zo ver mij bekend’. Dan hou je een paar slagen om de arm en kun je niet heel erg 
vastgepind worden op dat ene voorbeeld. 
 
3.1.2.3.Rechtvaardigheid 
Rechtvaardigheidsargumentatie lijkt erg op de twee andere vergelijkingsargumentatietypen – toch zitten 
er verschillen in. Voor de wet zijn we allemaal gelijk, het is niet zo dat de ene mens als voorbeeld dient 
voor de rest en het is ook niet zo dat een mens een ‘situatie’ is die analoog is aan andere situaties. Ieder 
mens is een individu en dient ook als individu behandeld te worden, terwijl we toch allemaal gelijk zijn. 
Argumentatie op basis van rechtvaardigheid betekent dat als je de ene zo behandelt, je de ander ook zo 
moet behandelen. 
 

Gerard krijgt een verjaardagscadeau van 25 euro, omdat we zijn broer 
Karel ook een cadeau van die waarde gegeven hebben. 

 
 
Standpunt: Gerard krijgt een cadeau van 25 euro. 
Argument: Karel heeft ook een cadeau van 25 euro gekregen. 
Rechtvaardiging: Als de ene broer een cadeau van 25 euro krijgt, dan krijgt de andere broer ook zo’n 
cadeau. 
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Er staat nergens in de wet dat je broers cadeaus van evenveel waarde moet geven, vandaar dat deze 
argumentatie geen wetvaardigheid heet (dat woord bestaat niet), maar rechtvaardigheid. Ieder mens 
met ethisch besef is rechtvaardig en zal mensen allemaal gelijk behandelen. 
 

Ondanks dat Karel een eikel is, geef ik hem toch een 9 voor het tentamen, 
want hij had maar één fout. 

 
 
Standpunt: Karel geef ik een 9. 
Argument: Hij had één fout. 
Rechtvaardiging: Als je één fout hebt, dan krijg je een 9 voor het tentamen. 
Concessie: Karel is een eikel. 
 
Iedere docent kent die vervelende leerlingen die je het liefst altijd een onvoldoende zou willen geven. 
Toch doe je dat niet, omdat het niet rechtvaardig is.  
 Rechtvaardigheidsargumentatie gaat vaak samen met gedragsregels, omdat de regels voor ieder-
een gelden. Goede regels zijn rechtvaardige regels. 
 

Ik ga dit jaar een mooie bonus krijgen, want als je je targets haalt, krijg je 
een bonus. Herman heeft zijn targets gehaald en kreeg gisteren te horen 
dat hij een bonus krijgt. 

 
 
Standpunt: Ik krijg een bonus. 
Argument 1: Ik heb mijn targets gehaald. 
Rechtvaardiging 1: Als je je targets haalt, krijg je een bonus. 
Argument 2: Herman krijgt ook een bonus. 
Rechtvaardiging 2: Als Herman een bonus krijgt, dan krijg ik er ook een. 
 
Het eerste argument baseert zich op gedragsregels: als een werknemer zijn targets haalt, dient de werk-
gever het gedrag ‘geeft bonus’ te vertonen. Het tweede punt is de rechtvaardigheid: in een soortgelijke 
situatie is het rechtvaardig om werknemers hetzelfde te behandelen.  
 
3.1.2.3.1.Kritiek 
Kritiek op een rechtvaardigheidsargument behelst over het algemeen niet een pleidooi tegen rechtvaar-
digheid. ‘Tja, verschil moet er zijn’ wordt meestal niet als een gepaste opmerking ervaren. Kritiek spitst 
zich toe op de gelijkheid van situaties, weet je zeker dat beide mensen inderdaad in dezelfde situatie 
zitten? Zijn er geen omstandigheden die anders zijn? Zijn er verzwarende omstandigheden? Of juist 
verzachtende omstandigheden? Een tienjarige kreeg in 2002 een x-bedrag aan euro’s als zakgeld, moet 
een andere tienjarige op dit moment hetzelfde bedrag krijgen? Het lijkt in eerste instantie rechtvaardig 
om dat inderdaad te vinden, maar je moet je afvragen of de situatie echt hetzelfde is – er bestaat immers 
zoiets als inflatie. Ook een tienjarige heeft recht op inflatiecorrectie, de tienjarige van nu zal dus een 
hoger bedrag aan zakgeld moeten krijgen, wil hij hetzelfde kunnen kopen. 
 
3.1.3. Causale relatie 
Wanneer je een oorzakelijk verband legt tussen het argument en het standpunt, dan baseer je je op een 
causale relatie. Het standpunt dient aanvaard te worden, omdat het argument de oorzaak ervan is. Een 
belangrijk criterium is de regelmaat, als er geen regelmaat is, heeft argumentatie op causaliteit geen zin. 
Er zijn twee soorten argumenten die onder de causale argumentatie vallen: voorspellingen en verklarin-
gen. 
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3.1.3.1.Voorspelling 
Bij argumentatie op basis van een voorspelling gebruik je de regelmaat om iets over de toekomst te 
zeggen.  
 

Karel krijgt op latere leeftijd gegarandeerd last van zijn rug, want hij zit 
altijd zo onderuitgezakt. 

 
 
Standpunt: Karel krijgt last van zijn rug. 
Argument: Hij zit onderuitgezakt. 
Rechtvaardiging: Als je nu onderuitgezakt zit, dan krijg je later last van je rug. 
 
Het is wel zo handig als je redenering met statistieken onderbouwd is, anders staat je regelmaat al gauw 
ter discussie. 
 

Je moet stoppen met roken, want anders krijg je longkanker. 

 
 
Standpunt: Stop met roken. 
Argument: Je krijgt longkanker als je niet stopt. 
Rechtvaardiging: Als je rookt, dan krijg je longkanker. 
 
Niet iedere roker krijgt longkanker, maar der medische wetenschap heeft wel degelijk aangetoond dat 
er een causaal verband tussen roken en longkanker. Voorspellende argumentatie gaat altijd over gene-
ralisaties, anekdotische informatie is niet handig om bij een voorspelling te gebruiken. Je kunt niet van-
wege één bijzonder geval een algemene uitspraak doen, dat kan niet bij voorbeeldargumentatie (in dat 
geval is je voorbeeld niet goed gekozen) en het kan niet bij voorspellingsargumentatie (je mist de regel-
maat). 
 

Heb je griep? Blijf een week in bed, want na zeven dagen is de griep 
voorbij. 

 
 
Standpunt: Blijf een week in bed bij griep. 
Argument: Griep duurt zeven dagen. 
Rechtvaardiging: Als griep zeven dagen duurt, dan ben je na een week in bed weer beter. 
 
Niet alleen medische generalisaties worden gebruikt bij voorspellingen, ook menselijk handelen. 
 

De veiligheidscontroles op de vliegvelden zullen wel verscherpt worden, 
want dat gebeurt altijd na een terroristische aanslag. 

 
 
Standpunt: De veiligheidscontroles worden verscherpt. 
Argument: Dat gebeurt altijd na een aanslag. 
Rechtvaardiging: Als er een terroristische aanslag is gepleegd, dan worden de veiligheidscontroles ver-
scherpt. 
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Argumentatie op basis van een voorspelling heeft te maken met een zeer sterke regelmaat, als die regel-
maat er niet altijd is, of als hij fluctueert, dan is heeft een voorspellingsargument geen waarde. Dan ben 
je bezig met voorbeeldargumentatie. Dat kan ook heel sterk zijn, maar het is wel van een andere cate-
gorie. 
 
3.1.3.1.1.Kritiek 
Voorspellingen hebben met regelmaat te maken, dus als je gebruik wilt maken van voorspellingsargu-
mentatie dan moet je zeker weten dat die regelmaat er is. Wees erop voorbereid dat je tegenstanders 
met een anekdote aan komen zetten om jouw regelmaat onderuit te halen. 
 

Ik was na die vorige aanslag op vliegveld Seppe en daar heb ik toen niets 
gemerkt van verscherpte controles. 

 
 
Of: 
 

Ik had laatst de griep en ik ben daar wel twee weken lang beroerd van 
geweest. 

 
 
Of: 
 

Mijn opa is 93 geworden en hij rookte de hele dag door sigaren. 

 
 
Het valt niet mee om dit soort anekdotische gegevens te weerleggen. Je zult per geval aan moeten vech-
ten dat het een uitzondering is.  
 

Vliegveld Seppe is een heel klein regionaal vliegveldje met een landings-
baan van gras, internationale terroristische cellen zullen waarschijnlijk 
geen gebruik maken van Seppe. 

 
 
En: 
 

Ja, soms duurt de griep twee weken. 

 
 
En: 
 

Ik ken iemand die rookte en op z’n vijftigste doodging aan rookgerela-
teerde aandoeningen. 

 
 
Je ziet dat voorspellingsargumentatie ‘tegenvoorbeeldargumentatie’ uitlokt. Zorg dat je echte en harde 
gegevens bij de hand hebt. Wees in het geval van een medische discussie beducht voor het placebo-
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effect: in hoeverre is de regelmaat toe te schrijven aan het placebo-effect? Weet je zeker dat het verband 
causaal is? 
 

Heb je griep? Dan dans ik vannacht drie rondjes rond de heilige eik, zul 
je zien dat je na een week er weer helemaal bovenop bent. 

 
 
Niet alles laat zich even goed voorspellen, een economische crisis bijvoorbeeld, die wordt nooit correct 
voorspeld. Ja, wel in zijn algemeenheid: binnen nu en honderd jaar zal er wel een economische crisis 
komen. Toch lukt het de economen van alle universiteiten bij elkaar niet om nauwkeurig een crisis te 
voorspellen. Ze kunnen zo’n crisis wel achteraf verklaren – daarover gaat de volgende paragraaf. 
 
3.1.3.2.Verklaring 
Veel verschijnselen zijn niet te voorspellen, maar wel achteraf te verklaren. Een economische crisis bij-
voorbeeld. Die wordt nou nooit eens correct voorspeld, zelfs niet met een foutmarge van een maand. 
Wel kunnen economen heel goed achteraf verklaren waarom de crisis toesloeg en waarom op dat mo-
ment. 
 

Volstrekt logisch dat er in 2008 een economische crisis toesloeg, in 1929 
gebeurde hetzelfde op economisch gebied. 

 
 
Standpunt: Logisch dat in 2008 een economische crisis toesloeg. 
Argument: In 1929 gebeurde dat ook. 
Rechtvaardiging: Als de economische situatie gelijk is aan die van 1929, dan is het crisis. 
 
Net als bij voorspellingen is het bij verklaringen belangrijk dat de regelmaat zichtbaar is. Het gebruik 
van verklaringsargumentatie is wat zekerder, omdat je te maken hebt met wat er in het verleden is 
gebeurd. Over het verleden kun je met een grotere stelligheid uitspraken doen dan over de toekomst. 
Vergelijk deze twee redenaties: 
 

Hij is hard-drugsverslaafd, want hij is met soft-drugs begonnen. 

 
 
Standpunt: Hij is hard-drugsverslaafd. 
Argument: Hij is begonnen met soft-drugs. 
Rechtvaardiging: Als je aan de hard-drugs zit, dan ben je ooit begonnen met soft-drugs. 
 
En: 
 

Je moet stoppen met soft-drugs, want anders eindig je als hard-drugsver-
slaafde. 

 
 
Standpunt: Je moet stoppen met soft-drugs. 
Argument: Je zult verslaafd raken aan hard-drugs. 
Rechtvaardiging: Als je soft-drugs gebruikt, dan ga je vanzelf over op hard-drugs. 
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De eerste redenering klopt: iedere hard-drugsverslaafde is begonnen met soft-drugs. Je kunt de redene-
ring niet omdraaien, niet iedere soft-drugsgebruiker gaat aan de hard-drugs. Ieder alcoholist heeft vroe-
ger melk gedronken, doch niet ieder kind dat melk drinkt, wordt later alcoholist. (Ik weet het, het zijn 
twee verschillende dingen, maar het gaat mij om het feit dat je voorspellingen en verklaringen niet om 
kunt draaien.) 
 

In 2005 won Tom Boonen zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-
Roubaix, hij had er dan ook keihard voor getraind. 

 
 
Standpunt: In 2005 won Boonen Vlaanderen en Roubaix. 
Argument: Hij had er hard voor getraind. 
Rechtvaardiging: Als je een belangrijke wedstrijd gewonnen hebt, dan zul je ervoor getraind moeten 
hebben. 
 
Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen standpunt en argument. De twee genoemde wielerkoersen 
behoren tot de zwaarste ter wereld, die kun je niet winnen als je niet getraind hebt. Tom Boonen was 
een groot wielrenner en de kans bestond dat hij nog best hoog geëindigd was als hij ongetraind mee had 
gereden in de Ronde van Vlaanderen en in Parijs-Roubaix – doch winnen? Nee, dat zit er niet in. 
 

Gerard heeft er een extra periodiek bij gekregen! Hij heeft bij de juiste 
mensen geslijmd het afgelopen jaar. 

 
 
Standpunt: Gerard heeft een extra periodiek. 
Argument: Hij heeft bij de juiste mensen geslijmd. 
Rechtvaardiging: Als je bij de juiste mensen slijmt, dan krijg je een extra periodiek. 
 
Deze redenatie wordt natuurlijk opgehangen door iemand die jaloers is. Waarschijnlijk vindt deze spre-
ker dat hij het hele jaar hard gewerkt heeft, zonder het beoogde resultaat van de extra periodiek voor 
elkaar te krijgen. De verklaring die hij daarvoor heeft, is dat je niet hard hoeft te werken voor je perio-
diek, maar dat je bij de juiste mensen moet slijmen. Een verklaring die de genoemde Gerard zeker niet 
voor zijn rekening zal nemen. 
 
3.1.3.2.1.Kritiek 
Net als bij de voorspelling, moet je bij het verklaren goed opletten of er inderdaad sprake is van een 
oorzakelijk verband. Er kunnen ook andere factoren een rol gespeeld hebben. Het oorzakelijke verband 
tussen de extra periodiek van Gerard en zijn geslijm zal niet door iedereen erkend worden. Met andere 
woorden: leidt het argument altijd naar het standpunt? Wordt de situatie die je beschrijft inderdaad 
door de verklarende factoren bereikt? Is trainen voor wielerwedstrijden wel genoeg? Speelt een bepaalde 
manier van geluk niet ook mee? Als je pech hebt, rijd je lek – kun je de overwinning ook wel op je buik 
schrijven. Allemaal dingen waar je rekening mee moet houden als je redeneert aan de hand van verkla-
ringsargumentatie.  
 Bij een voorspelling kun je nog wel een slag om de arm houden, door middel van een woord als 
‘waarschijnlijk’ kun je best een oorzakelijk verband tot voorspelling verheffen, bij een verklaring daar-
entegen moet je honderd procent zeker zijn van je zaak (honderd procent zekerheid bij een voorspelling 
is ook mooi, maar dat is lang niet altijd haalbaar). Pas bij die echte zekerheid doet je verklaring ertoe. 
Wanneer je tegenstander argumenteert vanuit een verklaring, ga je op zoek naar andere verklaringen 
of factoren die zijn verklaring onderuithalen. 
 



 

38 

3.2. Ongeldige argumentatie 
Als er geldige argumentatie is, dan moet er ook ongeldige zijn. Dat klopt. Ongeldige argumentatie heet 
ook wel drogredenatie of noemt men drogredenen. We kunnen de drogredenen indelen in vier grote 
groepen, drie ervan zijn gebaseerd op de aristotelische driedeling ethos, pathos en logos. De vierde gaat 
in op de redenatie. Binnen iedere groep kun je weer subtypen onderscheiden. Als je drogredenen indeelt, 
dan merk je al snel dat er meer ongeldige dan geldige argumentatie is – volgens sommigen toont dat 
aan dat de mens slecht is. Er zijn, met andere woorden, meer leugens dan waarheden te vertellen. In 
hoeverre deze uitspraak waar is of een leugen, laat ik in het midden. Overigens is de lijst met opgevoerde 
drogredenen niet uitputtend, er zijn er nog meer. De opsomming hier geeft wel de meest voorkomende 
weer. 
 
3.2.1. Kritiek 
Voor we over gaan naar de drogredenen, eerst iets over kritiek. Bij geldige argumentatie moet je kriti-
sche vragen stellen, aan jezelf indien je je van een bepaald argument bedient, of aan de tegenstander. 
Zo kun je scherper discussiëren en kom je verder tot de kern van waar het eigenlijk over gaat. In het 
geval van een drogreden heeft dat geen zin: iemand gebruikt een verkeerd argument en wat moet je dan 
doen? Doordiscussiëren heeft dan weinig zin, omdat het niet meer gaat waar het om moet gaan. 
 Je kunt de tegenstander wijzen op het gebruik van een drogreden. Dit kan zeer effectief zijn, 
vooral in een debat met een jury. En zeker als je dan ook nog de naam van de drogreden weet te vertel-
len. De jury zal zeker onder de indruk zijn. 
 In een wat normalere situatie kan het een beetje raar zijn om wijsneuzerig te claimen dat iemand 
‘post hoc ergo propter hoc’ aan het redeneren is. Probeer liever de tegenstander weer op het juiste pad 
te brengen door zelf goed en krachtig te blijven argumenteren. 
 Soms moet je de tegenstander gewoon gelijk geven. Tegen domheid is geen kruid gewassen. 
Maak je ervan af met een grap en begin over voetbal. Of in het geval van de stok (zie verderop) geef die 
vent je portemonnee en maak je uit de voeten. Het is niet anders, er zijn gevallen waar het recht van de 
sterkste geldt. 
 
3.2.2. Ethosdrogredenen 
In de aristotelische indeling ethos-pathos-logos verwijzen de ethosdrogredenen naar de deskundigheid 
van de spreker. De spreker laat zich onterecht op iets voorstaan, over hemzelf of over een ander (waarbij 
de spreker hoopt dat de kwaliteit van die ander op hemzelf afstraalt).  
 
3.2.2.1.Persoonlijke aanval 
Deze drogreden heet ook wel ‘op de man spelen’ of ‘argumentum ad hominem’. De spreker gaat niet in 
op wat zijn tegenstander zegt, maar op wie hij is. Aangezien iedereen wel eens een foutje maakt, is het 
redelijk eenvoudig om zo’n fout op te sporen en in een discussie naar voren te brengen als iets wat ter 
zake doet. Ook het wijzen op een (zogenaamde) belangenverstrengeling valt onder de persoonlijke aan-
val. 
 

Jouw docent hoeft je niets wijs te maken over hoe je een sollicitatiebrief 
schrijft, want hij heeft op pagina 17 van zijn syllabus zelf een taalfout 
gemaakt. 

 
 
Standpunt: Je docent is niet deskundig. 
Argument: Hij maakt een taalfout. 
Rechtvaardiging: Als een docent een taalfout maakt, dan is hij niet deskundig. 
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Was het maar waar dat de taal van docenten vlekkeloos was, helaas, zelfs in boeken en syllabi van 
docenten taalbeheersing zijn taalfouten te vinden. Zelf schamen ze zich diep als ze een fout ontdekken, 
maar het doet niets af aan hun deskundigheid. 
 Deze drogredenatie lijkt erg op de jij-bak, maar de jij-bak gaat over wat een ander doet in zijn 
algemeenheid, de persoonlijke aanval is een aanval op de deskundigheid van een ander. Wanneer de 
deskundigheid in twijfel wordt getrokken ten gunste van het ethos van de spreker, dan spreken we van 
argumentum ad hominem. 
 

Natuurlijk zegt het adviesbureau dat er een interimmanager ingehuurd 
moet worden. Dat bureau zit in die branche en gaat ervan uit dat zij die 
manager kunnen leveren. 

 
 
Standpunt: Het adviesbureau zegt dat er een interimmanager moet komen. 
Argument: Het adviesbureau levert dat soort managers. 
Rechtvaardiging: Als een adviesbureau iets adviseert, dan doet het dat uit eigenbelang. 
 
Degene die dit beweert, claimt een soort helikopterview, hij doet alsof hij boven de partijen staat en 
vanuit een hoger standpunt de zaken overziet. Natuurlijk kan het zo zijn dat adviesbureaus zichzelf en 
bevriende bureaus de bal toespelen als het gaat om het binnenhalen van interessante opdrachten, is het 
toch beter om in te gaan op het inhoudelijke. Als je niet wilt dat er een interimmanager aangesteld 
wordt, kom dan met argumenten waarom niet.  
 
3.2.2.2.Schermen met eigen kwaliteiten 
Er zijn van die wetenschappers die in hun artikelen en boeken vooral voetnoten plaatsen naar hun eigen 
publicaties. Dat is eigenlijk niet zo netjes en het is ook onnodig. Als je specialist bent in het een of het 
ander, dan blijkt dat wel uit je artikel zelf, dan hoef je niet honderd keer te bewijzen dat je er verstand 
van hebt. Sterker nog: de kans bestaat dat je juist niet serieus genomen wordt, omdat je aan het scher-
men bent met eigen kwaliteiten. Juist als je ergens geen verstand van hebt, scherm je met eigen kwali-
teiten, in de hoop dat het publiek het niet doorheeft, in de hoop dat het publiek denkt dat je wel des-
kundig bent. 
 

Dat boek van Ernest van der Kwast is het beste boek van het jaar, dat durf 
ik als hoogleraar Nederlands strafrecht wel te beweren. 

 
 
Standpunt: Van der Kwasts boek is het beste boek van het jaar. 
Argument: Ik ben hoogleraar strafrecht. 
Rechtvaardiging: Als een hoogleraar iets zegt, dan is het waar. 
 
Iedereen mag het boek van Van der Kwast het beste boek van het jaar vinden, of het slechtste, of het 
middelmatigste, doch wanneer je als argument niet meer hebt dan je geleerdheid op een ander gebied, 
dan sla je de plank argumentatietechnisch behoorlijk mis.  
 

Het boek van Ernest van der Kwast stelt niet veel voor, dat zeg ik in mijn 
hoedanigheid als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. Ik heb dat 
al in een recensie over geschreven, en ik heb dat ook al betoogd in een 
tweetal artikelen. 
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Standpunt: Van der Kwasts boek stelt niet veel voor. 
Argument 1: Ik ben hoogleraar Nederlandse letterkunde. 
Rechtvaardiging 1: Als ik hoogleraar Nederlandse letterkunde ben, dan heb ik recht van spreken over 
Nederlandse boeken. 
Argument 2: Ik heb daar al drie keer over geschreven. 
Rechtvaardiging 2: Als ik er veel over schrijf, dan is het waar. 
 
Dat eerste argument is weliswaar flauw, want het is een kwestie van smaak. Toch wil ik het eerste argu-
ment niet meteen afserveren. De spreker is hoogleraar moderne Nederlandse literatuur, dus wat hij te 
vertellen heeft over dat gebied, is het beluisteren waard. Het tweede argument had hij beter niet kunnen 
doen. Hij dikt zijn positie nogal aan, alsof hij iets te verliezen heeft, alsof het publiek en zijn tegenstanders 
eigenlijk vinden dat hij een flapdrol is. Door nogal overdreven te wijzen op zijn eigen publicaties, gaat 
men juist twijfelen: heeft hij iets verbergen? Is hij per ongeluk hoogleraar geworden? Is hij hoogleraar 
aan een heel slechte universiteit? Of aan een niet-bestaande universiteit? Wat is hier aan de hand? Indien 
het publiek dit soort vragen gaat stellen, ben je te laat, dan wordt alles wat je zegt betwijfeld. Twijfel aan 
het ethos van de spreker is een van de slechtste dingen voor je overtuigingskracht. Maar hoe reageer je 
als je deze drogreden aan wilt kaarten? Zo? 
 

Ja heel mooi, al die publicaties, maar nu moeten we die tijdschriften zeker 
allemaal gaan kopen, zodat u meer royalty’s krijgt? 

 
 
Standpunt: Die tijdschriften zijn heel mooi. 
Argument: U krijgt dan royalty’s 
Rechtvaardiging: Als wij tijdschriften kopen, dan krijgt u royalty’s. 
 
Nee, want nu gebruik je zelf ook een drogreden. ‘Fight fire with fire,’ zingt David Byrne van Talking 
Heads in ‘Burning down the house’, hetgeen leuker klinkt dan het is. De ene drogreden heft de andere 
niet op, het antwoord is de drogreden van de persoonlijke aanval. De enige manier om die persoonlijke 
aanval te kunnen plaatsen, is bij wijze van grap. Trek er een ironisch gezicht bij als je zoiets zegt. Plaats 
de grap en ga door met de discussie. Hopelijk heeft de spreker dat hij ook een drogreden gebruikt heeft 
en zal ook hij met fatsoenlijke argumenten doordiscussiëren. 
 
3.2.2.3.Autoriteitsdrogreden 
Argumentatie op basis van een autoriteit is in principe geldige argumentatie, op voorwaarde dat de 
autoriteit een echte autoriteit is. Als dat niet het geval is, spreek je van een autoriteitsdrogreden. Deze 
drogreden ligt tegen het schermen met eigen kwaliteiten aan, het verschil is dat je bij de schermen-
drogreden jezelf als autoriteit naar voren brengt en dat je bij de autoriteitsdrogreden iemand anders 
gebruikt als argument. Je doet dit wel met als doel dat het gebruik van de autoriteit op je eigen ethos 
afstraalt. Overigens is dat niet alleen het geval bij de autoriteitsdrogreden, maar ook bij het autoriteits-
argument: door met een autoriteit op de proppen te komen, incorporeer je diens deskundigheid in je 
eigen ethos. Niks mis mee, dus, als het maar wél een echte autoriteit is. 
 

Flut is echt goed wasmiddel, Yvon Jaspers gebruikt het ook. 

 
 
Standpunt: Flut is een goed wasmiddel. 
Argument: Yvon Jaspers gebruikt het. 
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Rechtvaardiging: Als Yvon Jaspers iets gebruikt, dan moet het wel goed zijn. 
 
Yvon Jaspers is, voor degene die het niet weet, een bekende Nederlander. Zij is door wasmiddelmerk 
Flut ingehuurd om te vertellen dat ze altijd Flut gebruikt en dat ze daar zeer tevreden over is. Er zijn 
dus twee dingen mis aan dit argument: Yvon Jaspers krijgt geld om iets te beweren – als ik geld zou 
krijgen van Flut, dan zou ik hier ook best durven beweren dat het een heel goed wasmiddel is – en ze is 
geen expert op wasmiddelgebied. Althans, daar is zij niet bekend door geworden. Ze is geen wasmid-
delautoriteit, niet meer of minder dan iedereen die zelf wel eens de wasmachine vult. 
 

Ik vind echt dat je het beste brood bij bakker Van Dijk koopt, kijk maar 
wat er op zijn gevel staat: Bakker Van Dijk, een dijk van een bakker. 

 
 
Standpunt: Van Dijk heeft het beste brood. 
Argument: Van Dijk is een dijk van een bakker. 
Rechtvaardiging: Als bakker Van Dijk iets zegt over brood, dan is het waar. 
 
Als bakker Van Dijk iets over brood in het algemeen, of over andermans brood iets zegt, is het waar. 
Als de mening van Van Dijk over zijn eigen brood gebruikt wordt, dan is er sprake van de autoriteits-
drogreden: Van Dijk heeft er belang bij zijn eigen brood het best te vinden. In dit geval is er niets op 
tegen, het zou raar zijn als de slogan van Van Dijk was: Het beste brood koop je niet bij Van Dijk maar bij Theo 
Pastoor.  
 
Als iemand een autoriteit gebruikt als argument, dan hoeft er niet per se iets aan de hand te zijn. Vaak 
is autoriteitsargumentatie een prima vorm. Ervaringsdeskundigen hoeven geen echte deskundigen te 
zijn, hoewel ze wel degelijk recht van spreken hebben: 
 

Mijn zus weet echt alles van het opvoeden van kinderen, ze heeft zelf een 
zoon en een dochter ter wereld gebracht en goed opgevoed. 

 
 
Standpunt: Mijn zus weet alles van opvoeding. 
Argument: Ze heeft een zoon en een dochter opgevoed. 
Rechtvaardiging: Als je twee kinderen grootgebracht hebt, dan weet je alles over opvoeding. 
 
Mijn zus is vanwege haar twee kinderen niet onbekend met het opvoeden van kinderen, maar om te 
zeggen dat ze er ‘echt alles van weet’, gaat wel heel ver. 
 
3.2.3. Pathosdrogredenen 
Als je iemand wilt overtuigen, dan speelt gevoel bijna altijd mee: je gebruikt taal waarvan je denkt dat 
deze aansprekend is voor de doelgroep. Je gooit er af en toe een grap tussendoor, of je probeert op een 
andere manier je publiek of je tegenstanders te bespalen. Dat hoort er allemaal bij. Er zijn echter gren-
zen aan te stellen, wie alleen maar op het gevoel van het publiek speelt, maakt zich schuldig aan het 
gebruik van pathosdrogredenatie. In dat geval zijn emoties belangrijker dan inhoud. 
 
3.2.3.1.De stok 
De drogreden van de stok heet ook wel argumentum ad baculum, je hebt een stok (of een ander wapen) 
en je dreigt ermee te lijf te gaan. Het slachtoffer heeft de emotie ‘pijn’ liever niet en zal je dus gelijk 
geven. Een voorbeeld uit een donker steegje. 
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Geef me je portemonnee, of ik steek je dood. 

 
 
Standpunt: Je moet me je portemonnee geven. 
Argument: Ik steek je dood. 
Rechtvaardiging: Als ik je steek, dan heb je een pijn die je liever niet ervaart. 
 
Je ziet dat hier niet gediscussieerd wordt op basis van rationele argumenten. De stok is een machtig 
wapen. 
 

U kunt dat negatieve artikel over ons product beter niet publiceren. Wij 
zijn een grote adverteerder… 

 
 
Standpunt: Plaats dat negatieve artikel niet. 
Argument: Wij trekken ons terug als adverteerder. 
Rechtvaardiging: Als wij ons terugtrekken, dan loopt u inkomsten mis. 
 
3.2.3.2.Beroep op barmhartigheid 
Het argumentum ad misericordiam is een soort tegenovergestelde van het argumentum ad baculum: de 
tegenstander laat jou geen pijn ervaren, maar jij de tegenstander. Jouw tegenstander heeft pijn en alleen 
jij kan die pijn wegnemen. 
 

U moet me laten slagen hoor, want dit is al de zevende keer dat ik opga 
voor mijn rijexamen. 

 
 
Standpunt: U moet me laten slagen. 
Argument: Het is de zevende keer dat ik opga. 
Rechtvaardiging: Als ik al zo vaak opgegaan ben, dan is het pijnlijk om nóg een keer te zakken. 
 
De spreker plaatst zich in een zielige positie en hoopt op barmhartigheid van jou. Je bent toch zeker 
geen gevoelloze bruut? Je hebt toch zeker wel empathie voor de medemens? 
 

Ik kan niet ontslagen worden, want ik heb een vrouw en twee kinderen. 

 
 
Standpunt: Ik kan niet ontslagen worden. 
Argument: Ik heb een vrouw en twee kinderen. 
Rechtvaardiging: Als ik ontslagen wordt, dan kan ik niet meer voor mijn vrouw en kinderen zorgen. 
 
‘Heb meelij’, dat is waar het beroep op medelijden op neerkomt. Of je erin meegaat, moet je min of 
meer zelf weten – zolang je maar weet dat er geen goede argumenten gegeven zijn. 
 
3.2.3.3.Populisme 
De populismedrogreden kent twee varianten: je verlaten op een grote groep en aanspreken van het 
gevoel. 
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3.2.3.3.1.Grote groep 
Er is een LP van Elvis Presley die  
 

50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong 

 
 
heet. Je zult met een beetje fantasie het argumentatieschema in moeten vullen, maar dan kom je tot dit: 
 
Standpunt: De muziek van Elvis is erg goed. 
Argument: 50 miljoen fans kunnen het niet verkeerd hebben. 
Rechtvaardiging: Als 50 miljoen mensen iets goed vinden, dan kan het niet verkeerd zijn. 
 
Het lijkt democratisch besloten dat de muziek van Elvis erg goed is, doch smaak kun je niet democratisch 
besluiten. Als jij niet van Elvis houdt, dan hou je niet van Elvis, al zijn er 50 miljard mensen die zijn 
muziek wel goed vinden. 
 Als democraat leg je je neer bij de beslissing van een grote groep, zonder dat je het er mee eens 
hoeft te zijn. Als het parlement beslist dat de maximumsnelheid op snelwegen 80 kilometer per uur 
wordt, dan leg je je daarbij neer, terwijl jij liever zou zien dat de snelheid bleef zoals hij was. De demo-
cratische meerderheid is als zodanig geen drogreden, alleen als hij gebruikt wordt om een standpunt 
kracht bij te zetten: de meerderheid vindt het zo, dus ís het zo. 
 
 
 
3.2.3.3.2.Gevoel 
Het gevoelspopulisme zie je in speeches waarin de spreker en wij-gevoel probeert te creëren. Vaak is 
een peptalk op een teamdag één grote populistische drogreden. Op zo’n teamdag moeten de neuzen 
dezelfde kant op gaan staan (vandaar dat zo’n dag ook wel spottend ‘neuzendag’ wordt genoemd). Het 
hele team moet de targets halen, het hele team heeft hetzelfde doel voor ogen. 
 

We gaan die targets halen, want dat kunnen we. Samen kunnen deze taak 
volbrengen. 

 
 
Standpunt: We gaan die targets halen. 
Argument: Samen kunnen we dat. 
Rechtvaardiging: Als we samen een taak aanpakken, dan kunnen we die taak volbrengen. 
 
Je kunt je afvragen of dit inderdaad het geval is, maar veel mensen zijn bevattelijk voor dit soort praatjes. 
De mens is een kuddedier, dus als hij zich veiliggesteld voelt in zijn kudde, dan voelt hij zich goed. 
 
3.2.4. Logosdrogredenen 
Van de drogredenaties zijn die over de logos het mooist en het interessantst. Dit komt, omdat de spreker 
wel degelijk ingaat op een inhoudelijk punt. De gebruiker van een logosdrogredenatie maakt het zich 
niet makkelijk door het publiek te bespelen, door naar zichzelf te wijzen, of andere eenvoudige trucjes. 
Integendeel, hij luistert goed naar zijn opponent om een inhoudelijk punt ter discussie te stellen. Dat dit 
geen geldig punt, is dikwijls pas in tweede instantie zichtbaar. Er zijn heel veel logosdrogredenen, de 
belangrijkste zijn hier verzameld. 
 
3.2.4.1.Turning the tables 
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Deze drogreden gaat niet zozeer over de argumentatie, maar over het standpunt. Met dezelfde argu-
menten wordt een totaal ander standpunt ingenomen. 
 

Spreker 1: ‘De eerste bewoners van die nieuwe wijk kunnen beter nog 
even wegblijven, want de infrastructuur is nog niet in orde.’ 
Spreker 2: ‘Integendeel! Die bewoners moeten zo snel mogelijk hun hui-
zen in, des te eerder is de infrastructuur op orde.’ 

 
 
Standpunt spreker 1: De bewoners mogen nog niet hun huizen in. 
Argument van spreker 1: De infrastructuur is niet in orde. 
Rechtvaardiging: Als de infrastructuur niet in orde is, is het niet netjes om de huizen open te stellen voor 
bewoning. 
Standpunt spreker 2: De bewoners moeten hun huizen in. 
Argument van spreker 2: De infrastructuur is niet in orde. 
Rechtvaardiging: Als de infrastructuur nog niet in orde is, dan gaat men er vanzelf haast mee maken. 
 
Het is vreemd dat je met hetzelfde argument een diametraal standpunt in kunt nemen. Zo schiet een 
discussie niet op en wordt het een welles-nietjes-spelletje. In dit voorbeeld zijn de sprekers het niet eens 
over wat mensen doen in het geval van een infrastructuur die niet in orde is.  
 

Spreker 1: ‘Dat plan moet uitgevoerd worden, 25% van de mensen is het 
ermee eens. Als we nu beginnen met de uitvoering, gaat de rest vanzelf 
mee.’ 
Spreker 2: ‘Dat plan moet niet uitgevoerd worden, slechts 25% van de 
mensen is het ermee eens. 75% is het er dus mee oneens. 

 
  
Standpunt spreker 1: Dat plan moet uitgevoerd worden. 
Argument van spreker 1: 25% is voorstander. 
Rechtvaardiging: Als 25% nu al voor is, dan volgt de rest vanzelf wel. 
Standpunt spreker 2: Dat plan moet niet uitgevoerd worden. 
Argument van spreker 2: 25% is voorstander.  
Rechtvaardiging: Als 25% voor is, dan is 75% tegen. 
 
Hoewel statistieken als objectieve data over kunnen komen, kun je ermee manipuleren. Als 25% van de 
mensen het een of ander vindt, dan zegt dat niets over hun toekomstige mening. Misschien gaan ze om, 
maar de kans bestaat ook dat het percentage juist afneemt. Statistieken zeggen niets over de toekomst. 
En als 25% voor is, is niet automatisch 75% tegen – hoe groot is de groep die geen mening heeft? 
 
3.2.4.2.Shifting ground 
Als je een steeds gematigder standpunt inneemt, dan maak je je schuldig aan de shifting ground. 
 

Ik vind Ronald Reagan de beste president van de VS ooit. Hoewel Lincoln 
ook wel heel belangrijk was… Reagan is de beste president van na de 
Tweede Wereldoorlog. 
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Standpunt 1: Ronald Reagan is de beste president van de VS. 
Standpunt 2: Lincoln was ook belangrijk. 
Standpunt 3: Reagan is de beste naoorlogse president. 
Rechtvaardiging: Als Reagan de beste president is, maar Lincoln is ook heel belangrijk, dan is Reagan 
de beste president van na de Tweede Wereldoorlog. 
 
Het is moeilijk debatteren tegen of discussiëren met iemand die zich van de shifting ground bedient. 
Gedurende de discussie dien je als deelnemer je standpunt niet te wijzigen – tenzij je je door de argu-
menten van de tegenstander laat overtuigen. Daar is niets mis mee, want dat gebeurt zo vaak (‘Ik wil 
vandaag pasta eten.’ ‘Ik eet liever rijst, want we hebben gisteren ook al pasta gegeten.’ ‘Daar heb je 
gelijk in, het wordt rijst.’), maar om tijdens de discussie te gaan zitten verschuiven van standpunt werkt 
verwarrend. Je houdt de discussie niet zuiver en dat is rottig discussiëren.  
 
3.2.4.3.Stroman 
De stroman is heel geniepig: je verdraait het standpunt van de tegenstander een beetje en je valt dat 
standpunt aan. 
 

Spreker 1: ‘Ik vind dat bedrijven die vrouwen in de top benoemen een 
belastingvoordeel moeten krijgen.’ 
Spreker 2: ‘Ah, we hebben hier weer iemand die de belastingwetgeving 
ingewikkelder wil maken.’ 

 
 
Standpunt spreker 2: Bedrijven die vrouwen in de top benoemen moeten geen belastingvoordeel krijgen. 
Argument van spreker 2: Het maakt de belastingwetgeving ingewikkelder. 
Rechtvaardiging: Belastingwetgeving moet koste wat het kost niet ingewikkelder gemaakt worden. 
 
Je ziet dat het argumentatieschema dat spreker 2 hanteert louter draait om de belastingwetgeving, terwijl 
het duidelijk is dat spreker 1 het heeft over het stimuleren van vrouwen in topfuncties bij bedrijven. Het 
zou best kunnen zijn dat het gunnen van een belastingvoordeel geen goed instrument is om bedrijven 
te stimuleren vrouwen aan te nemen in topfuncties, maar dan had spreker 2 daarop in moeten gaan. 
Dat hij het nu heeft over de ingewikkeldheid van het belastingsysteem is bezijden de discussie. 
 

Spreker 1: ‘Drinken is minder gevaarlijk voor de gezondheid dan roken.’ 
Spreker 2: ‘Dus jij vindt dat we het iedere dag op een zuipen kunnen zet-
ten? Daar ben ik het heel erg mee oneens.’ 

 
 
Standpunt spreker 2: Je moet niet iedere dag zuipen. 
Argument spreker 2: Drinken is gevaarlijk voor de gezondheid. 
Rechtvaardiging: Als drinken gevaarlijk is voor de gezondheid, moet je niet iedere dag zuipen. 
 
De eerste spreker heeft helemaal niet gezegd dat hij voorstander is van dagelijkse drankgelagen, maar 
dit standpunt wordt hem wel door spreker 2 in de schoenen geschoven. Ten onrechte, want de discussie 
ging blijkbaar over gezondheidsrisico’s van roken en drinken. Waarschijnlijk vindt spreker 1 een dage-
lijkse zuippartij niet wenselijk, wel vindt hij dat roken ongezonder is dan drinken. Misschien ziet hij dat 
verkeerd en is drinken net zo ongezond als roken – dan had spreker 2 daarvan een punt moeten maken. 
Aankomen met deze stromandrogreden maakt dat de discussie een heel andere kant op gaat, hetgeen 
onwenselijk is, omdat dit de zuiverheid van een discussie niet ten goede komt. 
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3.2.4.4.Tu quoque 
‘Jij ook’ betekent ‘tu quoque’, een drogreden die erg lijkt op de persoonlijke aanval. Het verschil zit hem 
in wat je met die ‘jij’ doet. Als je die ‘jij’ aanvalt, dan is het de persoonlijke aanval, als je die ‘jij’ betrekt 
binnen jouw argumentatie, dan is er sprake van een tu quoque. (Dat van die ‘jij’ moet je ruim opvatten: 
het gaat dikwijls over ‘de anderen’.) 
 

Waarom zou ik hier 100 kilometer per uur aanhouden? Iedereen rijdt har-
der. 

 
 
Standpunt: Ik ga harder dan 100 km/h rijden. 
Argument: Iedereen (jij ook) rijdt harder. 
Rechtvaardiging: Als iedereen harder rijdt, dan mag ik dat ook – dan is dat dus überhaupt toegestaan. 
 
Indien de regel is dat op een bepaald traject de maximumsnelheid 100 km/h is, dan is die maximum-
snelheid 100 km/h – ongeacht of de verkeersdeelnemers zich aan die beperking houden. Jij bent als 
verkeersdeelnemer niet verantwoordelijk voor wat anderen doen. Een beroep op het gedrag van ande-
ren is dus altijd ongeldig. Je bent als mens verantwoordelijk voor je eigen handelen. 
 
3.2.4.5.Verschuiven van de bewijslast 
Wie beweert, heeft bewijslast. Je kunt namelijk niet iets bewijzen dat niet bestaat. Probeer maar eens te 
bewijzen dat roze olifanten met blauw suède schoenen niet bestaan – dat gaat je niet lukken. Als iemand 
zegt dat deze olifanten wel bestaan, dan zal die persoon met het bewijs ervan moeten komen. Het ver-
schuiven van de bewijslast is een variant hierop; degene die stelt schuift de bewijslast van het tegendeel 
door naar de ander. 
 

Een schriftelijke cursus heeft geen enkele waarde. Geef jij dan maar eens 
aan wie wel baat heeft gehad bij een schriftelijke cursus. 

 
 
Standpunt: Een schriftelijke cursus heeft geen waarde. 
Argument: Jij mag iemand aanwijzen die baat heeft gehad met een schriftelijke cursus. 
Rechtvaardiging: Als jij niet kunt bewijzen dat ik ongelijk heb, dan heb ik gelijk. 
 
Wanneer je vindt dat een schriftelijke cursus geen waarde heeft, dan zou je een aantal mensen kunnen 
opsommen die ooit aan zo’n cursus begonnen zijn, maar die er niets aan gehad hebben. Nu poneer je 
een stelling, maar je leunt achterover om de ander met de bewijslast op te zadelen. 
 
3.2.4.6.Ontduiken van de bewijslast 
Het ontduiken van de bewijslast lijkt op het verschuiven van de bewijslast, het verschil is dat degene die 
de bewijslast ontduikt de discussie uit de weg wil gaan. De wil om verder te discussiëren is bij ‘verschui-
ven’ wel aanwezig, bij ‘ontduiken’ sla je de discussie dood. Meestal worden er algemeenheden gebezigd 
als ‘het staat als een paal boven water dat’, ‘iedereen weet toch dat’, en ‘het is nu eenmaal zo dat’. 
 

Het is algemeen bekend dat Nederlandse vrouwen liever in deeltijd wer-
ken. 
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Standpunt: Nederlandse vrouwen werken liever in deeltijd. 
Argument: Dat is algemeen bekend. 
Rechtvaardiging: Als iets algemeen bekend is, dan is het zo. 
 
Wat moet je tegen zo’n redenering? Je zou kunnen zeggen: ‘Als iets algemeen bekend is, waarom weet 
ik dat dan niet? Zo algemeen bekend is dat dus niet.’ Maar dan laat je je verleiden tot hetzelfde niveau. 
Het beste is om de discussie te stoppen: ‘Ach die vrouwen in het bedrijfsleven, wat vind je die laatste 
wedstrijd van Willem II?’ Of als je wat minder volks over wilt komen: ‘Vrouwen in het bedrijfsleven 
vormen een detail, veel belangrijker is de vraag welke wijn je het beste drinkt bij kalfshersentjes in aspic.’ 
 Mocht je het je niet kunnen veroorloven om de discussie te stoppen, vraag dan naar concrete 
voorbeelden: ‘Dat vind ik wel een interessant punt dat je daar naar voren brengt: Nederlandse vrouwen 
werken liever in deeltijd. Kun je daar wat meer over vertellen? Spreek je uit ervaring?’ Als je zelf een 
paar voorbeelden noemt van succesvolle vrouwen uit het bedrijfsleven of overheid, dan trek je de dis-
cussie weer op het rechte pad. 
 
3.2.4.7.Cirkelredenering 
Heel strikt genomen is een cirkelredenering een perfecte redenering: standpunt en argument zijn het-
zelfde en daarom altijd kloppend. 
 

Een fiets is een rijwiel, omdat een rijwiel een fiets is. 

 
 
Standpunt: Een fiets is een rijwiel. 
Argument: Een rijwiel is een fiets. 
Rechtvaardiging: Als fiets = rijwiel, dan moet rijwiel = fiets zijn. 
 
De cirkelredenering is zo perfect, dat hij niets toevoegt aan een discussie. 
 

Ik vind Gerard Reve de beste Nederlandse schrijver die ooit geleefd heeft, 
omdat hij zó goed schreef. 

 
 
Standpunt: Reve is de beste Nederlandse schrijver. 
Argument: Hij schreef zó goed. 
Rechtvaardiging: Als je zó goed schrijft, dan ben je vanzelf de beste schrijver. 
 
Dit argumentatieschema is hooguit een opmaat voor de verdere discussie, want de spreker moet nu toch 
echt uit gaan leggen wat ‘goed schrijven’ is. 
 In de wiskunde werken wiskundige bewijzen volgens het principe van de cirkelredenering. Als er 
uit een vergelijking x = 5 komt, dan is dit correct als in die vergelijking 5 = x. Het wiskundige bewijs is 
dan geleverd, er is dus geen ruimte meer voor discussie. In een discussie is er altijd ruimte voor discussie, 
daar is het een discussie voor. Oftewel: 
 

In een discussie is er altijd ruimte voor discussie, daar is het een discussie 
voor. 

 
 
Standpunt: In een discussie is er ruimte voor discussie. 
Argument: Een discussie is er voor de discussie. 
Rechtvaardiging: Als een discussie er is voor de discussie, dan is er ruimte voor discussie in een discussie. 
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3.2.4.8.Domheidsdrogreden 
Als iets niet bewezen is, dan is het dus ook niet zo. Toch? Nou, dat ligt er maar aan. Domheidsdrogre-
denen blinken meestal uit in vaagheid, omdat ze noch ontkend noch bevestigd kunnen worden. Samen-
zweringstheorieën vallen er ondermeer onder. 
 

De aanslagen op de Twin Towers zijn mede georganiseerd door de CIA, 
ik heb nog geen bewijs van de Amerikaanse regering gezien dat ze er niet 
bij betrokken zijn. 

 
 
Standpunt: De CIA zit achter de aanslagen op de Twin Towers. 
Argument: Er is geen bewijs dat de CIA er niet bij betrokken is. 
Rechtvaardiging: Als er geen bewijs is, dan zal de CIA er wel bij betrokken zijn. 
 
Ik zit niet bij Al-Qaida, ik zit niet bij de CIA – ik was er niet bij. Ik weet dus niet hoe het precies zit, 
maar ik heb zo’n idee dat de CIA geen aanvallen op Amerikaanse staatburgers pleegt. Zeker niet door 
met vliegtuigen die gebouwen in te vliegen. Ik denk dat zo’n samenzweringstheorie vrij dom is, maar 
tegenspreken lukt me ook niet helemaal. Bovendien kun je niet bewijzen dat iets niet zo is. Deze drog-
redenatie lijkt erg op verschuiven van de bewijslast, het verschil zit erin dat de domheidsdrogreden vager 
is. Bij het verschuiven van de bewijslast heb je het over concrete zaken, bij de ‘domheid’ zijn standpunt, 
argumentatie, bewijs en contra-argument vaag. Dit is een kwestie van interpretatie, wat de ene verschui-
ving vindt, zal de ander ‘domheid’ noemen. Geen punt, beide vormen van argumentatie zijn ongeldig, 
in welke categorie ze ook vallen. 
 
3.2.4.9.Vals dilemma 
Bij een vals dilemma doe je alsof je alle mogelijkheden de revue laat passeren, terwijl er echt nog wel 
meer mogelijkheden zijn. In de geschiedenis zijn er een paar beroemd geworden.  
 

Verkiezingsslogan van de NSB in de jaren 30: Mussert of Moskou. 

 
 
Standpunt: Je moet stemmen op Mussert (de leider van de NSB). 
Argument: Anders vallen we onder Moskou. 
Rechtvaardiging: Als niet op Mussert stemt, dan wordt Nederland een onderdeel van het communisti-
sche Rusland. 
 
Deze slogan doet net alsof er maar twee mogelijkheden zijn: de NSB of communistisch worden. Uiter-
aard waren er veel meer mogelijkheden: socialisten, liberalen, christen-democraten (al noemden die zich 
toen nog niet zo). De geschiedenis heeft ook uitgewezen dat Nederland niet communistisch geworden 
is, ondanks dat er niet massaal op Mussert gestemd is. 
 
Een ander bekend hellend vlak is van de Amerikaanse president George W. Bush, in een van zijn toe-
spraken over terrorisme: 
 

Wie niet voor ons is, is tegen ons. 

 
 
Standpunt: Je moet voor ons zijn. 
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Argument: Anders ben je tegen ons. 
Rechtvaardiging: Als je niet voor ons bent, dan ben vanzelf tegen ons. 
 
Dit is een vals dilemma, omdat er natuurlijk wel standpunten zijn die daartussen in liggen. Je zou bij-
voorbeeld tegen terrorisme kunnen zijn, maar ook tegen de manier waarop Amerika de strijd tegen het 
terrorisme voert. Of misschien vind je dat de Amerikanen niet hard genoeg optreden – vreemd dat je 
dan bij een nog strengere aanpak ineens tegen Bush zou zijn. 
 
3.2.4.10.Absurditeitsdrogreden 
Iemand maakt jouw redenering belachelijk door een soortgelijke redenering op te hangen, maar dan op 
een absurde manier ingevuld. Hij gaat dus niet echt in op wat je beweert, maar hij probeert door middel 
van analogie jouw redenatie als absurd weg te zetten. 
 

Iemand die honger heeft mag een brood stelen? Natuurlijk niet, want ie-
mand die zonder vervoer zit, mag ook geen auto stelen. 

 
 
Standpunt: Iemand die honger heeft mag geen brood stelen. 
Argument: Iemand die zonder vervoer zit mag ook geen auto stelen. 
Rechtvaardiging: Als de ene diefstal goed gevonden wordt, dan kan de andere diefstal ook door de 
beugel. 
 
Met een analogie-redenering is op zich niets mis, maar de analogie moet wel zin hebben. Wie het stelen 
van een brood vergelijkt met het stelen van een auto, zit er al ver naast – wie de twee motieven van de 
diefstal op één lijn stelt, slaat helemaal de plank mis. Honger hebben is niet te vergelijken met een dag 
zonder vervoer. Misschien vind je dat een brood stelen altijd fout is, ook in het geval van honger, maar 
dan moet je daar inhoudelijk op reageren, niet door een absurde analogie te maken met het stelen van 
een auto. 
3.2.4.11.Valse analogie 
De valse analogie lijkt op de absurditeitsdrogreden, je zou de valse analogie ook bij de logosdrogredenen 
in kunnen delen (of je zou de absurditeitsdrogreden in kunnen delen bij de redenatiedrogredenen). Er 
worden twee dingen die sterk op elkaar lijken met elkaar vergeleken, maar toch is er een groot verschil; 
groot genoeg om te zien dat de analogie niet opgaat. Echter: het verschil mag ook weer niet zo groot 
zijn dat we te maken hebben met een absurditeitsdrogreden. Wat de ene een heel groot verschil (dus 
absurd verschil) vindt, vindt de ander een ‘gewone’ valse analogie. Het is maar hoe je het bekijkt. 
 

Er moet een belasting komen op ongezond en vet eten, want er is ook een 
accijns op tabak. 

 
 
Standpunt: Er moet een vettax komen. 
Argument: Er is ook accijns op tabak. 
Rechtvaardiging: Als het ene ongezonde product extra belast wordt, dan moet het ook bij het andere 
product gebeuren. 
 
Roken is ongezond en vet eten ook, wat dat betreft zijn er zeker overeenkomsten. Er zijn echter grote 
verschil: roken hoef je niet per se in je leven, eten wel. En je kunt gezond en ongezond eten, maar je 
kunt niet gezond en ongezond roken. Met andere woorden: roken en ongezond eten zijn niet zo mak-
kelijk met elkaar te vergelijken. Het is dus niet logisch om beide vormen van ongezond gedrag op één 
lijn te zetten. 
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3.2.4.12.Overhaaste generalisatie 
Een bewijzend voorbeeld is een vorm van correcte argumentatie, doch als dit voorbeeld niet exempla-
risch is voor de hele groep, dan spreken we van een overhaaste generalisatie. Dit voorbeeld is veelge-
bruikt; 
 

Alle Marokkanen zijn crimineel, want mijn Marokkaanse overbuurman is 
gisteren opgepakt voor winkeldiefstal. 

 
 
Standpunt: Alle Marokkanen zijn crimineel. 
Argument: Mijn Marokkaanse overbuurman is een winkeldief. 
Rechtvaardiging: Als mijn Marokkaanse overbuurman een winkeldief is, zijn al andere Marokkanen 
ook crimineel. 
 
Er zijn criminele Marokkanen, er zijn heel brave Marokkanen. Door met één criminele overbuurman 
aan te komen, kun je niet deze algemene conclusie trekken. Hoeveel Marokkanen moeten er aantoon-
baar crimineel zijn om het standpunt ‘Alle Marokkanen zijn crimineel’ te rechtvaardigen? Heel simpel: 
allemaal. 
 
3.2.4.13.Erna-dus-erdoor 
Deze drogreden heet ook wel Post hoc ergo propter hoc. Twee gebeurtenissen die op elkaar volgen, 
worden met elkaar in verband gebracht. Helaas is er geen relatie tussen deze twee gebeurtenissen, dus 
de ene gebeurtenis is niet de oorzaak van de andere. 
 

In 1943 slachtte mijn opa zonder toestemming van de Duitse bezetters een 
varken, deze daad van verzet heeft ertoe geleid dat de Duitsers in 1945 de 
oorlog verloren. 

 
 
Standpunt: De Duitsers verloren de oorlog in 1945. 
Argument: Vanwege de varkensslacht van mijn opa 1943. 
Rechtvaardiging: Als je in de oorlog illegaal een varken slachtte, was dat een daad van verzet. 
 
Hoewel de twee gebeurtenissen in tijd op elkaar volgen, houden ze geen verband met elkaar. De illegale 
slacht was geen daad van verzet, en zou het dat wel zijn, dan waren de Duitsers daarvan heus niet zo 
onder de indruk dat ze zich overgaven. 
 

Ik heb nooit veel naar wielrennen gekeken, maar toen ik in 2017 de Ronde 
van Italië volgde, won Tom Dumoulin (Sunwebploeg). 

 
 
Standpunt: Dumoulin won in 2017 de Ronde van Italië. 
Argument: Ik heb die koers gevolgd. 
Rechtvaardiging: Als ik een wielerwedstrijd volg, dan wint Dumoulin. 
 
Dat de Sunweb-wielerploeg de Ronde van Italië gewonnen heeft, komt natuurlijk niet omdat iemand 
tegen zijn gewoonte in deze koers gevolgd heeft. Deze voorbeelden zijn duidelijk, maar de foutieve 
oorzaak-gevolg-relatie kan ook subtieler liggen: 
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Geweld op tv zorgt voor gewelddadige kinderen, want kinderen die naar 
gewelddadige tv-programma’s kijken, worden later zelf gewelddadig. 

 
 
Standpunt: Geweld op tv zorgt voor gewelddadige kinderen. 
Argument: Kinderen die naar geweld op tv kijken, worden gewelddadig. 
Rechtvaardiging: Als je geweld op tv ziet, dan word je daar gewelddadig van. 
 
Dit lijkt een logische oorzaak-gevolg-relatie, maar het hoeft niet per se. Het kan ook zijn dat geweldda-
dige kinderen een voorkeur hebben voor gewelddadige tv-programma’s. Dit betekent dat deze kinderen 
toch wel gewelddadig worden, ook zonder deze uitzendingen. Het staat nog steeds niet vast of er een 
oorzakelijk verband is tussen geweld op tv en gewelddadigheid van kinderen. 
 
3.2.4.14.Hellend vlak 
Het hellend vlak is een keten van (meestal) slechte gevolgen achter elkaar. De spreker doet net alsof het 
ene slechte gevolg de oorzaak is van het andere, uiteindelijk komt hij uit in een situatie die voor niemand 
wenselijk is. 
 

Het homohuwelijk moet verboden worden. Als mannen met elkaar mogen 
trouwen, en vrouwen mogen met elkaar trouwen, dan is de volgende stap 
dat broers en zussen met elkaar mogen trouwen, en vaders en dochters. 
We eindigen bij huwelijken tussen mensen en dieren. 

 
 
Standpunt: Het homohuwelijk moet verboden worden. 
Argument: Via het homohuwelijk eindigen we bij huwelijk tussen mens en dier. 
Rechtvaardiging: Als het homohuwelijk wordt toegelaten, dan wordt het broer-zussenhuwelijk toegela-
ten en uiteindelijk trouwen mensen met dieren. 
 
Het is helemaal niet aangetoond dat het een volgt uit het ander, het zijn helemaal geen logische stappen. 
 

Softdrugs moeten weer illegaal worden. Van de softdrugs stapt men over 
op de harddrugs – eerst een pilletje, daarna coke, en ten slotte ligt heel de 
straat vol heroïnejunks. 

 
 
Standpunt: Softdrugs moeten illegaal worden. 
Argument: Softdrugsgebruikers eindigen als heroïnejunks. 
Rechtvaardiging: Als mensen beginnen met softdrugs zullen ze eindigen als heroïnejunks. 
 
Als je vindt dat softdrugs verboden moeten worden, dan kun je niet wijzen naar harddrugverslaafden. 
Het is weliswaar zo dat iedere harddrugverslaafde begonnen is met softdrugs, maar het is niet waar dat 
iedere softdrugsgebruiker uiteindelijk aan de pillen, coke en heroïne gaat. 
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Het is belachelijk dat de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur 
gaat vanwege de veiligheid. 80 is veiliger, 50 is nog veiliger, 10 is nog 
veel veiliger. Weet je wat het allerveiligst is? Met z’n allen stilstaan. 

 
 
Standpunt: De maximumsnelheid moet niet naar 100 km/h. 
Argument: Stilstaan is het allerveiligst. 
Rechtvaardiging: Als 80 veiliger is dan 100, 50 veiliger dan 80, 10 nog veiliger is, dan eindigen we in 
stilstand. 
 
Uiteraard gebeuren er geen verkeersongelukken als er geen enkele auto meer rijdt, maar dit is een slecht 
argument in de discussie of in verband met de verkeersveiligheid de maximumsnelheid naar 100 kilo-
meter per uur zou moeten. 
 
3.2.4.15.Eigenschap-oordeel 
Aan sommige eigenschappen worden onterecht oordelen verbonden, logisch gezien hebben die niets 
met elkaar te maken. 
 

Ronald Reagan was de beste president van de VS, mán wat een charisma 
had hij. 

 
 
Standpunt: Reagan was de best president van de VS. 
Argument: Hij had veel charisma. 
Rechtvaardiging: Als iemand veel charisma heeft, dan is hij ook een goede leider. 
 
Misschien was Reagan een heel goede president, misschien had hij veel charisma – dat doet er even niet 
toe. Waar het wel om gaat, is het verband charisma-leiderschap. Veel cabaretiers hebben een enorm 
charisma, toch hoop je dat ze niet de politiek in gaan. Een goede leider moet goed kunnen organiseren 
en communiceren, met charisma alleen kom je er niet. 
 

Deze man kan niet helder denken, moet je kijken hoeveel spelfouten er in 
zijn brief staan. 

 
 
Standpunt: Deze man kan niet helder denken. 
Argument: Er staan veel spelfouten in zijn brief. 
Rechtvaardiging: Als iemand spelfouten maakt, dan duidt dat op een warrige manier van denken. 
 
De Nederlandse spelling is soms logisch (werkwoordspelling), soms onlogisch (de tussen-n en de vraag 
of een woord met c of k gespeld wordt), dus de spelvaardigheid van iemand hangt niet samen met zijn 
manier van denken. Bovendien kunnen er andere factoren een rol spelen, zoals dyslexie (hoewel meteen 
aangetekend dient te worden dat dyslexie geen invloed heeft op de werkwoordspelling) of slechte ogen. 
Ook kan anderstaligheid een rol spelen: een slimme Fransman hoeft niet per se foutloos Nederlands te 
kunnen schrijven, sterker nog, de kans dat hij veel fouten maakt, is erg groot. 
3.2.4.16.Doel-middel 
De drogredenatie doel-middel lijkt op eigenschap-oordeel. Er wordt een verkeerd verband gelegd tussen 
het doel en hoe je er moet komen. 
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Als je carrière wilt maken, dan moet je eens wat vaker je bureau oprui-
men. 

 
 
Standpunt: Ruim vaker je bureau op. 
Argument: Dan maak je carrière. 
Rechtvaardiging: Als je je bureau opruimt, dan maak je carrière. 
 
Leidinggevenden die nooit iets terug kunnen vinden vanwege de troep op hun bureau, moeten inder-
daad naar een cursus bureau-organisatie. Toch hangt de kwaliteit van leidinggeven niet af van hoe 
opgeruimd het bureau is. Er zijn genoeg mensen die carrière hebben gemaakt met een hoop zooi op 
hun bureau. 
 

Ben je verkouden? Gewoon bij volle maan driemaal rond de heilige eik 
dansen, dan ben je er meteen van af. Door de geneeskrachtige werking 
van de elementen genees je meteen. 

 
 
Standpunt: Je komt van je verkoudheid af door rond de heilige eik te dansen. 
Argument: De elementen (bij die heilige eik?) zijn geneeskrachtig. 
Rechtvaardiging: Als je rondom de heilige eik danst, dan kom je in contact met geneeskrachtige ele-
menten die je van je verkoudheid afhelpen. 
 
Een verkoudheid wordt veroorzaakt door een virus. Dat virus laat zich niet verjagen door een volle 
maan, een dans of een eikenboom – ook niet als die drie elementen verenigd zijn. Er is geen logisch 
verband tussen de genezing van een verkoudheid en het dansen om een boom.  
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4. Retorische middelen 
Goede argumentatie is goed voor de geloofwaardigheid van je verhaal, communicatie is bij voorbaat 
mislukt als je niet onder woorden kunt brengen wat je eigenlijk bedoelt. Communicatie is echter geen 
overtuigingskracht, dus met alleen correcte en logische argumenten die hout snijden ben je er niet. Je 
zult je argumenten in moeten zetten met retorische middelen. Er wordt wel eens gezegd dat overtui-
gingskracht slechts voor 10% uit argumentatie bestaat, waar dit getal vandaan komt, is onduidelijk. 
Zoiets is ook niet te meten en al helemaal niet in percentages uit te drukken. Wat wel het geval is, is dat 
overtuigingskracht het niet alleen van de argumenten moet hebben. Overtuigingskracht zit hem ook in 
de dingen om de argumentatie heen, in non-verbaal gedrag tijdens een discussie bijvoorbeeld. Ook in 
de taal schuilt veel overtuigingskracht, daarover gaat dit hoofdstuk. 
 
4.1. Taalgebruik algemeen 
De ene zin is overtuigender dan de andere, als iemand tijdens zo’n miezerige motregen zegt: ‘Het re-
gent.’ dan klinkt dat veel overtuigender dan als iemand zegt: ‘Mwah, misschien dat er een drupje valt.’ 
In het eerste geval steek je zeker je paraplu op, in het tweede geval blijf je twijfelen, net zo lang tot je 
doorweekt bent. 
 
4.1.1. Geen bijzinnen 
De bijzin is bij uitstek een zinsdeel waar je extra informatie in kwijt kunt. Zo’n bijzin kan bijzonder 
handig zijn op z’n tijd, maar in tijden van overtuigingskracht moet je het er niet van hebben. Integen-
deel, in de bijzin zit vaak de extra informatie verstopt, je maakt het de toehoorders of lezers er dus niet 
gemakkelijker op. Als de ander moeite moet doen om jouw standpunt te begrijpen, dan boet je overtui-
gingskracht aan waarde in. Bovendien kun je per zin slechts één keer echt iets benadrukken, informatie 
in een bijzin kan per definitie niet beklemtoond worden. 
 

De fietspaden in onze stad moeten beter beveiligd worden, omdat er ieder 
jaar weer te veel verkeersslachtoffers vallen onder de fietsers. 

 
 
De bovenstaande zin is helder, is hij ook krachtig? Dit is krachtiger: 
 

De fietspaden in onze stad moeten beter beveiligd worden. Ieder jaar val-
len er weer te veel verkeersslachtoffers onder de fietsers. 

 
 
Je zegt hetzelfde, maar omdat de zin in tweeën is gehakt, kun je twee keer ergens de nadruk op leggen. 
In de eerste zin staat het standpunt, in de tweede zin het argument – beide krijgen nu evenveel aandacht. 
 Het wil niet zeggen dat je samengestelde zinnen moet vermijden. Als je alleen spreekt of schrijft 
in enkelvoudige zinnen, dan komt je verhaal als een basisschoolopstel over. Maak om de paar enkelvou-
dige zinnen een samengestelde zin door van een punt een komma te maken, pas echter wel op dat 
daardoor je verhaal niet zwak wordt. 
 Wat komma’s kunnen doen, blijkt uit het volgende voorbeeld. Stel dat je een pleidooi houdt voor 
een ingangseis aan een Technisch Universiteit. Er zijn allerlei leerlingen die niet goed zijn in wiskunde 
en die toch natuurkunde gaan studeren. Daar moet paal en perk aan gesteld worden, vandaar dat je 
schrijft: 
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Leerlingen, met een onvoldoende voor wiskunde, mogen geen natuur-
kunde studeren. 

 
 
Het zinsdeel ‘met een onvoldoende voor wiskunde’ is hier een bijstelling. Een bijstelling is een beetje 
extra informatie die je niet nodig hebt om de rest te begrijpen. Een bijstelling staat tussen komma’s of 
haakjes (of tussen gedachtestreepjes) en kan weggehaald worden. Dat gaan we eens doen met het voor-
beeld: 
 

Leerlingen, met een onvoldoende voor wiskunde, mogen geen natuur-
kunde studeren. 

 
 
Oftewel: 
 

Leerlingen mogen geen natuurkunde studeren. 

 
 
Deze bewering lijkt me absurd en helemaal niet overtuigend. Haal die komma’s dus weg: 
 

Leerlingen met een onvoldoende voor wiskunde mogen geen natuurkunde 
studeren. 

 
 
Pas dus op met komma’s, bekijk je tekst en weeg per komma af of hij mag blijven. Een tekst zonder 
komma’s is hijgerig en van een bedenkelijk niveau, dus let goed op dat heel kleine leestekentje. 
 
4.1.2. Geen ‘ik vind’ 
Je mening is heel vaak gewoon je mening: 
 

Ik vind boerenkool niet lekker. 

 
 
Geen probleem in dit geval, je hoeft je helemaal niet verantwoorden en je hoeft anderen er ook niet van 
te overtuigen dat boerenkool echt heel smerig is. Je vindt dat en daarmee is de kous af.  
 Dit boek gaat echter niet over meningen omtrent Hollandse koolsoorten, dit boek gaat over 
overtuigingskracht. 
 

Ik vind dat we deze klant geen hoge rekening kunnen sturen. Het is een 
vaste klant die jaarlijks voor genoeg omzet zorgt. Bovendien is dat meer-
werk grotendeels onze eigen schuld, we kunnen dat meerwerk niet zo-
maar factureren. Dat vind ik. 

 
 
Standpunt: Deze klant mag geen hoge rekening krijgen. 
Argument 1: Het is een vaste klant. 
Argument 2: Hij zorgt voor genoeg omzet. 
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Argument 3: Het meerwerk is onze eigen schuld. 
Rechtvaardiging: Als het meerwerk je eigen schuld is en als je een vaste klant die voor genoeg omzet 
zorgt niet wilt verliezen, dan stuur je geen hoge rekening. 
 
Argumentatietechnisch is dit allemaal okee, qua overtuigingskracht is het een redenering van niks. De 
spreker had echt dwingender moeten zijn, hij had zijn standpunt niet als mening, maar als feit moeten 
presenteren. Hetzelfde verhaal, dan als feit gebracht: 
 

We kunnen deze klant geen hoge rekening sturen. Het is een vaste klant 
die jaarlijks voor genoeg omzet zorgt. Bovendien is dat meerwerk groten-
deels onze eigen schuld, we kunnen dat meerwerk niet zomaar factureren. 

 
 
Wat argumentatie betreft, is deze redenering precies hetzelfde als de vorige. De overtuigingskracht is 
veel groter. Vermijd dus constructies met ‘ik vind’, ‘dat is mijn mening’ en ‘als je het mij vraagt’. Om 
over ‘Maar ja, wie ben ik?’ maar te zwijgen. 
 
4.1.3. Nuanceer niet 
Nuanceringen zijn heel belangrijk, het leven is niet zwart-wit. In een discussie moet je meestal een com-
promis sluiten, je moet water bij de wijn doen. Als je vanaf de opening van de discussie al nuanceert, al 
open staat voor compromissen, dan wordt je zaak er niet sterker op.  
 Wanneer je minstens 350.000 euro voor je appartement wilt hebben, dan begin je met 400.000 
euro als vraagprijs. De andere partij vindt dit veel te duur en biedt niet meer dan 340.000. Je denkt er 
even over na en doet een tegenbod van 380.000. Nog steeds te hoog, 350.000 wordt er geboden. ‘Voor-
uit,’ zeg je, ‘laten we het afkaarten op 360.000.’ De kopers gaan akkoord. 
 Wat zou er gebeurd zijn, als je de nuance opgezocht had? Dat je het compromis al op tafel had 
gelegd: ‘Ik vraag nu wel 400.000, maar met 350.000 ben ik ook al heel blij.’ Waarschijnlijk waren de 
kopers dan begonnen met 300.000 en was je onder de 350.000 euro uitgekomen. Niet zo handig dus. 
 In 2010 had de PvdA de verkiezingsslogan 
 

Het moet eerlijker. 

 
 
Mooie slogan, maar niet zo overtuigend. Eigenlijk zei de PvdA dat het onze maatschappij al eerlijk is, 
maar dat het slechts een beetje eerlijker moet worden. Veel overtuigender is 
 

Het moet eerlijk. 

 
  
Deze slogan suggereert dat het op dit moment allemaal zeer oneerlijk geregeld is, gelukkig is er de PvdA 
om orde op zaken te stellen en de oneerlijkheid de wereld uit te helpen. De nuancering komt wel bij de 
kabinetsformatie. 
 Wil je dit jaar twee periodieken als loonsverhoging? Zet bij je functioneringsgesprek in op drie. 
Kom met goede argumenten. Je leidinggevende wil je eigenlijk slechts één periodiek geven, samen ko-
men jullie er wel uit – hopelijk in het midden. De leidinggevende houdt er een goed gevoel aan over, hij 
kan aan zijn chef rapporteren dat hij er toch mooi een periodiek afgekletst heeft. Jij bent ook tevreden, 
je wilde er twee en je hebt er twee gekregen. 
 
4.1.4. Framing 



 

57 

Een frame is een begrip uit de communicatiewetenschappen en bestaat uit een interpretatieschema. In 
dat frame komen rondom een begrip anekdotes en stereotyperingen te hangen, zodat je eenvoudig 
nieuwe informatie rondom dat begrip tot je kunt nemen. Je kunt het vergelijken met een la met sokken. 
Je hebt een la met sokken, oude sokken, nieuwe sokken, sportsokken en nette sokken. Rondom ieder 
paar heb je wel een ‘verhaal’ paraat, zo is het ‘verhaal’ van de sportsokken dat je ze aantrekt als je gaat 
sporten en niet als je je nette pak aantrekt. Misschien zijn het wel sportsokken waarmee je regionaal 
kampioen geworden bent. Als je de sokkenla opent, dan komen al die ‘verhalen’ boven en met dat frame 
van ‘verhalen’ besluit je welk paar sokken je pakt. 
 In de wereld van de discussies en de debatten is framing de term die gebruikt wordt om rondom 
een begrip een ‘verhaal’ te creëren. Als het begrip gebruikt wordt, dan heeft iedereen ineens hetzelfde 
‘verhaal’ in zijn hoofd zitten. Een voorbeeld: 
 

De PVV vindt kunstsubsidies nou typisch een van die linkse hobby’s die 
afgeschaft mogen worden. 

 
 
Tijdens de Nederlandse kabinetsformatie van 2010 moest er bezuinigd worden, de PVV wilde onder 
andere snijden in kunstsubsidies. Het probleem is, dat je eigenlijk niet tegen kunst kunt zijn. Wie tegen 
kunst is, is een barbaar – een barbaar wil niemand zijn. Het is onduidelijk wie er precies binnen de PVV 
met de term ‘linkse hobby’ is gekomen, maar vanaf het moment dat die term gelanceerd werd, was het 
een hit. Een normaal mens is niet tegen kunst, maar wel tegen hobbyisme. Voor kunst moet geld be-
schikbaar blijven, doch je hobby financier je lekker zelf. 
 De truc is om dat frame vol te blijven houden, want het geheel van ‘verhalen’ moet wel kloppend 
blijven. Wanneer je een synoniem kiest, dan verander je van ‘verhaal’ en wordt je frame nooit consistent. 
Je moet dus niet gaan praten over ‘progressieve liefhebberijen’, nee, je moet ‘linkse hobby’s’ vol blijven 
houden. Tot iedereen dezelfde gedachten en associaties bij die term heeft: afschaffen. In de loop van 
2010 namen sommige linkse politici de term ‘rechtse hobby’ in de mond, dat hadden zij beter niet 
kunnen doen, want (1) dat is niet origineel en (2) ze gaven daarmee impliciet aan dat linkse hobby’s 
inderdaad bestonden. Welnu, als linkse politici het erover eens zijn dat er linkse hobby’s bestaan, dan 
zijn we het erover eens dat die hobby’s niet door de overheid gefinancierd dienden te worden. Of je 
voor of tegen kunstsubsidies bent, door kunstsubsidies te framen als ‘linkse hobby’s’ heeft de PVV reto-
risch gezien deze slag gewonnen. 
 Framing is ook mogelijk bij statistieken:  
 

400 van de 600 medewerkers zullen worden ontslagen. 

 
 
En: 
 

Tweederde deel van de 600 medewerkers zal worden ontslagen. 

 
 
Uit onderzoek blijkt dat als mensen mogen kiezen, ze de tweede zin minder erg vinden. Er staat het-
zelfde, zoveel is duidelijk, waarschijnlijk klinkt ‘tweederde’ als erg weinig. Tweederde is inderdaad min-
der dan één. Dus als je een positieve boodschap uit wil dragen, gebruik dan het frame van de ‘tweederde’, 
bij zo’n begrip zitten de associatie ‘het valt dus wel mee’ en niet de associatie ‘dat ga ik eens precies 
uitrekenen’. 
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 Omgekeerd is ook waar: wil je ergens in hakken, gebruik dan de absolute getallen en gebruik 
geen percentages. Een absoluut getal is in your face, terwijl een percentage altijd relatief is. Rondom het 
woord ‘relatief’ hangt een frame van ‘het valt dus wel mee, alles is relatief’.  
 

Het Scryption-museum in Tilburg moest wel gesloten worden, de ge-
meente Tilburg kan die twee ton subsidie echt wel beter gebruiken. 

 
 
Inderdaad klinkt ‘twee ton’ als veel geld, de meeste mensen hebben dit bedrag niet op hun bankrekening 
staan. Als ik twee ton los in mijn zak had zitten, dan had ik die wel aan het Scryption gegeven, maar het 
is waar: zo veel geld kun je wel beter gebruiken. Als je die twee ton echter afzet tegen de totale begroting 
van de gemeente Tilburg, dan valt dat bedrag reuze mee. De Tilburgse wethouder van cultuur heeft in 
2011 deze vorm van framing succesvol gebruikt om de subsidie aan het Scryption terug te draaien. 
 Wees je ervan bewust dat je associaties niet kunt sturen, associaties zijn er al. Het woord ‘hobby’ 
heeft de associatie van gezellige vrijblijvendheid op maandagavond, dat hoeft de overheid dus niet te 
betalen. De PVV heeft met de term ‘linkse hobby’s’ niet de associaties rondom ‘hobby’ hoeven te sturen, 
beter nog: de PVV heeft gebruik gemaakt van de reeds bestaande associaties. Reeds bestaande associa-
ties kunnen ook tegen het frame werken. 
 Jan-Peter Balkenende heeft in 2006 geprobeerd zijn beleid te framen. Hij wilde dat zijn beleid de 
gedachten van ‘aanpakken’ en ‘internationaal succesvol’ op zou roepen, vandaar dat hij het had over 
de ‘VOC-mentaliteit’. Het frame dat hij wilde creëren was er een van de zeventiende eeuw, toen Neder-
land een van de machtigste landen ter wereld was. Helaas was de VOC in die tijd niet altijd even netjes, 
er bestonden nog geen rechten van de mens, zodat je je daaraan niet hoefde te houden. Balkenendes 
‘VOC-mentaliteit’ kwam dus al snel terecht in het frame van ‘uitbuiting’ en ‘kolonialisme’. Met die asso-
ciaties had hij geen rekening gehouden. 
 
4.2. Stijl 
Overtuigend taalgebruik hangt samen met stijl. Bij stijl denken we – terecht – aan stijlfiguren; sommige 
stijlfiguren hebben een overtuigende werking bij typisch schriftelijke tekstgenres, andere horen bij mon-
deling taalgebruik. In dit hoofdstuk passeren een paar algemene opmerkingen over stijl de revue, we 
noemen dit de stijldeugden – daar zijn er vier van: correctheid, duidelijkheid, aantrekkelijkheid en pas-
sendheid. Van deze vier is passendheid de belangrijkste. 
 
4.2.1. Correctheid 
De simpelste eis aan een tekst is dat hij correct is, taalkundig correct. De woorden moeten kloppen en 
de zinnen moeten kloppen. Bij een schriftelijke tekst moeten ook de spelling en interpunctie (punten, 
komma’s en zo) kloppen, terwijl bij een gesproken tekst de verstaanbaarheid in orde moet zijn.  
 Bij schriftelijke tekstsoorten zorg je ervoor dat je correct schrijft, ook de werkwoordspelling. Mis-
schien wel: vooral de werkwoordspelling. Die regels rondom de tussen-n zijn niet duidelijk, probeer 
samenstellingen wel correct te schrijven, maar een foutje met zo’n tussen-n valt nagenoeg niet op. Wel 
opvallend zijn spelfouten als ‘ik vindt’ (een reden te meer om geen ‘ik vind’ te gebruiken) en ‘hij werdt’. 
Sommigen vinden dit zo irritant dat ze je zullen betichten van onlogisch denken: wie niet kan spellen, 
kan ook niet denken. Dit is een drogreden, maar als de foutieve spelling tussen jou en het punt dat je 
wilt maken zit, dan heb je er niks aan als je tegenpartij denkt dat jij niet kunt denken. Schrijf dus foutloos. 
(Hoewel deze tip weggestopt is onder een vaag tussenkopje, is het een van de belangrijkste tips van dit 
boek.)  
 Wie raar praat, werkt op de lachspieren. Wie onduidelijk praat maakt dat zijn toehoorders meer 
bezig zijn met hoe je iets zegt, dan met wat je zegt. Je argumentatie kan nog zo goed zijn en je hebt een 
goed gevoel voor framing, als je echter niet te verstaan bent, dan kun je het wel schudden met je overtui-
gingskracht. Correct spreken betekent dus niet dat je grammaticaal correct spreekt, dat is namelijk nog 
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nooit iemand gelukt. Als je praat, dan gebruik je woorden als ‘eh’ en dan lopen de zinnen op het eind 
anders dan toen ze begonnen waren. Dat geeft helemaal niets, als je er maar voor zorgt dat je goed 
articuleert, dat je tempo goed is, dat je volume goed is en dat je een variant van het Nederlands gebruikt 
waarvan je weet dat je toehoorders het kunnen volgen. Spreek dus niet in een dialect. Als je Brabants 
spreekt in Amsterdam, denken de mensen dat je een cabaretier bent uit Eindhoven of een lolbroek uit 
Maaskantje. Spreek dus standaard-Nederlands, of, om het in een wat ouderwetsere term te zeggen: 
ABN. Vragen mensen vaak aan je wat je zegt? Dan bestaat de kans dat je binnensmonds praat, of dat 
je anderszins niet goed articuleert. Bezoek een logopedist, na een paar sessies is je verstaanbaarheid erop 
vooruitgegaan. Weet je niet hoe tempo en volume werken? Neem een paar acteerlessen en oefen op een 
theatermonoloog onder leiding van een regisseur of dramadocent. Je zult zien dat je snel vooruitgang 
boekt. Spreken in het openbaar blijft voor de meeste mensen heel spannend, maar wie zelfverzekerd is 
over zijn eigen stem en stemgeluid zal zijn zenuwen onder controle kunnen houden. 
 
4.2.2. Duidelijkheid 
Duidelijkheid hangt samen met correctheid. Correct spreken is duidelijk spreken. Duidelijkheid is echter 
meer: begrijpelijkheid. Wees niet duister in je bewoordingen, wees helder. Sinds de klassieke oudheid 
wordt duidelijkheid beschreven in twee onderdelen: woordkeuze en zinsbouw. 
 In de woordkeuze ontstaat duisternis als je onbegrijpelijke woorden gebruikt. Jargon voor een 
lekenpubliek is niet zo handig, vandaar dat een arts geen medische termen dient te gebruiken als hij 
uitlegt aan een patiënt hoe een medicijn ingenomen moet worden. De arts wil dat de patiënt zijn aan-
wijzingen goed opvolgt (hij wil de patiënt overtuigen), hij zal er dus voor zorgen dat hij duidelijk en 
begrijpelijk is. Je past je woorden aan aan het publiek, zowel op papier als mondeling. 
 De zinsbouw-duidelijkheid heeft betrekking op de lengte van de zin en op de bouw ervan. Het 
is niet zo dat lange zinnen uit den boze zijn. Onnodig lange zinnen zijn dat wel, zinnen met een tang-
constructie zijn eigenlijk altijd fout: 
 

Terwijl we in de wachtkamer rustig op onze beurt zaten te wachten, werd 
er een door een dolle hond in zijn been gebeten man binnengebracht, die 
natuurlijk voor ging. 

 
 
Deze zin ontspoort in het tweede deel: ‘een’ en ‘man’ horen bij elkaar, die twee vormen een tang waar-
tussen een zinsdeel staat met relevante informatie. Dit is beter: 
 

Terwijl we in de wachtkamer rustig op onze beurt zaten te wachten, werd 
er een man binnengebracht die door een dolle hond in zijn been gebeten 
was. Hij ging natuurlijk voor. 

 
 
Bij gesproken tekst kun je duidelijkheid aanbrengen door de tekststructuur te expliciteren, je gebruikt 
dan zinnen als:  
 

Ik heb drie punten die ik met u wil bespreken. 

 
 
Of: 
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Heeft dit plan dan louter voordelen? Nee, ik heb drie voordelen genoemd, 
er zijn echter ook nadelen. Twee nadelen om precies te zijn, een econo-
misch en een juridisch nadeel. Allereerst het economische nadeel. 

 
 
Bij schriftelijke teksten werken deze zinnen ook, maar op papier zijn er ook andere manieren om je tekst 
aan duidelijkheid te laten winnen. Bijvoorbeeld door tussenkopjes te gebruiken, of bullets in geval van 
een opsomming. Dit soort opsommingen zijn niet altijd even fraai om te zien (en soms zelfs af te raden, 
bijvoorbeeld in een opiniërend artikel voor de krant), doch de duidelijkheid komt ermee ten goede. In 
zo’n opsomming zorg je wel voor een duidelijke zinsbouw, want dit slaat nergens op: 
 

Je hoeft niet veel mee te nemen als je op reis gaat. Belangrijk zijn: 
• Je creditcard 
• Je paspoort moet je altijd al op zak hebben 
• Een zakmes is ook altijd handig 
• Uiteraard je mobiele telefoon. 

 
 
Binnen een opsomming dienen de delen van de opsomming gelijkwaardig gepresenteerd te worden. Zo: 
 

Je hoeft niet veel mee te nemen als je op reis gaat. Belangrijk zijn: 
• Je creditcard 
• Je paspoort  
• Een zakmes 
• Je mobiele telefoon. 

 
 
In het geval dat je een spreker bent die gebruik maakt van PowerPoint, Prezi, of een dergelijk pro-
gramma, dan gelden zowel de mondelinge als de schriftelijke duidelijkheidsregels. Expliciteer je tekst-
structuur en gebruik bullets op je dia’s. Woord en beeld vormen dan samen één, als het publiek je dan 
nog niet kan volgen… 
 
4.2.3. Aantrekkelijkheid 
Een tekst moet aantrekkelijk zijn, probeer je tekst mooier te maken met stijlfiguren en vormen van 
beeldspraak. Het ene stijlfiguur leent zich beter om mensen te overtuigen dan het andere, zo is de her-
haling of enumeratie vaak effectief en vinden we een chiasme goed gevonden. Pas op met overdaad, 
overdaad schaadt – niet alleen de aantrekkelijkheid, ook de duidelijkheid zal lijden onder een veelvoud 
aan stijlelementen. Er zijn debatwedstrijden in eloquentia, dat het niet uitmaakt wat je zegt, maar hoe 
je het zegt. Dat zijn de momenten om lekker uit te pakken met allerhande stijlfiguren. Het leven bestaat 
grotendeels niet uit eloquentia-debatten, dus te veel versiering van je tekst kan averechts werken. Een 
aantrekkelijke stijl valt niet op, als een stijl opvalt, dan is deze irritant, dan leidt hij af van de boodschap, 
van je standpunt en van je argumenten. Als je om de haverklap een drieslag maakt (‘Bloed, zweet en 
tranen’, ‘koning, keizer, admiraal’, ‘boeren, burgers en buitenlui’) dan gaat het publiek daar op letten in 
plaats van op je verhaal. Het publiek gaat zitten wachten op je volgende stijlfiguur. De Romein Cicero 
zei dat hij de voorkeur gaf ‘aan stamelende deskundigheid boven woordenrijke domheid.’ 
 Kies de stijl die bij je past, ben je een wat oudere heer in een driedeling pak, dan is iets een ‘vet 
plan’ noemen onaantrekkelijk. Een jonge kerel die iets ‘mieters’ noemt, is ook niet geloofwaardig. Gaat 
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het om een tekst op papier? Laat de tekst die je geschreven hebt lezen door een goede bekende en vraag 
of de tekst qua stijl bij je past: ‘Hoor je me dit op deze manier zeggen? Praat ik ongeveer zo?’ Als dat 
het geval is, dan heb je de juiste toon te pakken. Probeer niet in spreektaal te schrijven, maar probeer 
wel jouw stijl, jouw manier van praten op papier te krijgen. Een aantrekkelijke stijl is een persoonlijke 
stijl, Hans Wiegel spreekt en schrijft anders dan Jesse Klaver. Klaver die praat als Wiegel is volstrekt 
ongeloofwaardig en daarmee niet overtuigend. 
 
4.2.4. Passendheid 
Correctheid gaat over in duidelijkheid, duidelijkheid gaat over in aantrekkelijkheid en aantrekkelijkheid 
gaat over in passendheid. Is een tekst aantrekkelijk, dan is de kans groot dat hij ook passend is. Passend-
heid gaat over de situatie waarin de tekst functioneert: een feestrede dient grappig te zijn, een artikel in 
een vakblad dient grapjes achterwege te laten. Een serieuze feestrede zal niet aantrekkelijk overkomen, 
het is immers niet gepast om tijdens een feest heel serieuze praat te verkopen. Het artikel in het vakblad 
is wel serieus, daar wordt grappige kletspraat niet gewaardeerd. Er zijn twee soorten gepastheid: tekst-
intern en tekstextern. 
 Een tekstinterne passendheid is als een woord past binnen de woorden eromheen, of als een zin 
past binnen de zinnen eromheen. Een stijlbreuk is een voorbeeld van tekstinterne ongepastheid. 
 

Het College van Bestuur is van mening dat de financiële ondersteuning 
voor dit project ten laste van de derde geldstroom dient te komen, met 
dien verstande dat het niet te beroerd is om zelf ook wat te dokken. 

 
 
Het eerste deel van de zin is formeel, je ziet het zo staan in een jaarverslag of subsidieaanvraag. Het 
tweede deel is heel informeel, met woorden als ‘niet te beroerd’ en ‘dokken’. In een subsidieaanvraag 
zou dit deel van deze zin compleet ongepast zijn. 
 Van tekstexterne passendheid is sprake wanneer het ethos van de spreker of schrijver past bij het 
pathos en de logos. Een jonge spreker kan zich geen wijsheden veroorloven, daarvoor moet je als spreker 
ouder zijn en meer levenservaring hebben. Wat je zegt en hoe je het zegt dient ook te passen bij het 
publiek (pathos), ook een jongere spreker van de straat dient zijn betoog niet in onvervalste straattaal te 
bezigen wanneer hij een groep ouderen toespreekt – ze zullen hem niet begrijpen. Passendheid op het 
gebied van de logos gaat over de inhoud, schrijf in je opiniërend artikel in de plaatselijke krant niet over 
dat het de wereldvrede ten goede komt indien die oude panden in de stad niet gesloopt worden. Er is 
geen inhoudelijke relatie tussen stadsvernieuwing en wereldvrede – volstrekt ongepast dus. 
 Passendheid is de belangrijkste vorm van vier stijldeugden: is de tekst niet passend, dan wordt 
hij ook niet aantrekkelijk gevonden. Een tekst die niet aantrekkelijk is, wordt niet gelezen / wordt niet 
naar geluisterd en zal dus ook niet duidelijk gevonden worden. Een onduidelijke tekst wordt niet begrij-
pen en zal door de meeste mensen als niet correct ervaren worden. Toch moet je je ervan vergewissen 
dat je tekst aan alle vier de stijldeugden voldoet. 
 
4.3. Structuur 
Iedere tekstsoort heeft zijn eigen structuur, toch is het mogelijk om in zijn algemeenheid iets over struc-
turen te zeggen. Er zijn twee varianten: de ene waarbij je weet hoeveel tijd en ruimte je hebt en waarbij 
je zelf helemaal de indeling kunt bepalen; en de andere waarbij je spreektijd onduidelijk is.  
 In beide gevallen is het raadzaam om met het sterkste argument te beginnen. Een verhaaltje als 
bewijs voor deze stelling. In een rechtszaak verdedigt een advocaat een verdachte van een moord. Hij 
houdt een pleidooi over de slechte jeugd van de verdachte, over diens drugsverslaving en de makkelijke 
beïnvloeding door slechte vrienden. De officier van justitie gaat in zijn tweede termijn hierop en veegt 
de vloer aan met de argumenten van de advocaat. De rechter schorst vanwege de tijd de zitting tot de 
volgende dag. Die ochtend neemt de advocaat het woord en zegt: ‘Trouwens, de verdachte kan het niet 
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gedaan hebben, omdat hij tijdens de moord in New York was. Ik heb hier een video dat hij door de 
douane gaat, de incheckgegevens van het hotel en tien getuigenverslagen. Het alibi is sluitend.’ Uiter-
aard is nu iedereen boos, want als de advocaat meteen met dit argument was gekomen, dan was er geen 
kostbare tijd verloren gegaan. Vandaar: open altijd met je sterkste punt. 
 
4.3.1. Vaste tijd/ruimte 
De eerste variant is een tekstgenre waarbij je weet hoe lang je aan het woord kunt zijn. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als je uitgenodigd bent een opiniërend stuk te schrijven, je krijgt dan van de redactie te horen 
hoeveel woorden je mag gebruiken. Als de redactie zegt dat je 750 woorden krijgt, dan moet je je argu-
mentatie stoppen in die 750 woorden. Ben je spreker op een congres? Dan is je spreektijd ook bekend, 
bijvoorbeeld 20 minuten. In debatten worden ook meestal vaste spreektijden gehanteerd. In zo’n geval 
kun je je beurt helemaal naar je hand zetten, je kunt je betoog indelen zoals je zelf wilt. De meest voor 
de hand liggende methode is de nestoriaanse methode. 
 De nestoriaanse methode is genoemd naar Nestor, de oude koning van Pylos, die meevocht in 
de strijd om Troje. Als Nestor sprak, luisterde iedereen, want hij was een wijs man met veel levenserva-
ring. De mythe gaat dat Nestor zijn betogen indeelde als volgt: 
 

• Sterkste argument. 
• Zwakker argument. 
• Zwakste argument. 
• Zwakker argument. 
• Op één na sterkste argument. 

 
De mensen kunnen niet alles onthouden, maar de argumenten waarmee je opent en sluit worden het 
best onthouden. Vandaar dat je je twee sterkste argumenten aan het begin en eind zet, je zwakste argu-
ment zet je in het midden. Zo neem je je toehoorders in een soort tang, alsof je betoog een militaire 
operatie is en je de tegenstander in de flanken aanvalt. Bij de voorbereiding van je betoog maak je een 
bouwschema: zet de argumenten die je wilt gebruiken op een rijtje en kies daaruit de twee sterkste en 
de zwakste. Uiteraard hoef je dit niet in je eentje te doen, vraag hulp aan medestanders en bekijk samen 
in welke volgorde je je argumenten het best kunt presenteren. 
 
4.3.2. Onbekende tijd/ruimte 
Er zijn ook situatie waarbij het onbekend is hoeveel tijd of ruimte je krijgt. Dat zijn vooral gesprekssitu-
aties, zoals discussies en onderhandelingen. Maar ook als je een persbericht schrijft, weet je niet hoeveel 
daarvan wordt opgenomen – wel kun je ervan uitgaan dat men aan de onderkant van je persbericht 
begint te knippen. Het is in deze gevallen dus niet mogelijk om een mooie ronde indeling te maken, met 
een sterk begin en een sterk slot. Het enige wat je weet is dat je sterk moet beginnen, hoe en wanneer je 
af kunt sluiten is onbekend. Kies in zo’n geval voor de nieuwsbericht-indeling. Nieuwsberichten ken-
merken zich door de informatie-elementen in volgorde van belangrijkheid te presenteren. 
 

• Belangrijkste argument. 
• Op één na belangrijkste argument. 
• Op twee na belangrijkste argument. 
• Op drie na belangrijkste argument. 
• Et cetera. 

 
Als je onderbroken wordt in je verhaal, dan heb je in ieder geval je sterkste argumenten naar voren 
gebracht. Mocht je na je argumentatie toch tijd over hebben, dan herhaal je gewoon je eerste (en dus 
krachtigste) argument. Wanneer je een gesprek of discussie moet voeren, bepaal je vooraf wat de zwaar-
wegendste argumenten zijn. Doe dit vooral niet in je eentje, roep hulp in van anderen. Dit voorkomt 
een tunnelvisie en brengt vaak verrassende inzichten in je eigen argumentatie. 
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