


Voorwoord

Voordat je een beslissing neemt, is het verstandig alle voor- en tegenargumenten tegen elkaar af 
te wegen. In ieder geval geldt dat voor besluiten die een grote impact hebben, zoals het kiezen van 
een studie of het kopen van een huis. Ook in organisaties is het aan te raden om weloverwogen en 
onderbouwd tot een beleidsverandering te komen, hoewel de praktijk uitwijst dat redelijke afwegingen 
vaak achterwege blijven. Uit de boeken van Jeroen Smit over de ondergang van ABN Amro en Ahold, blijkt 
bijvoorbeeld dat beleidsbeslissingen heel vaak op basis van emotionele argumenten worden genomen. 
Denk aan groepsdenken: iedereen vindt het, dus het zal wel kloppen of ongelijke machtsverhoudingen: 
de ceo zegt het, dus laten we het maar zo doen. Achteraf blijkt dan dat dergelijke besluiten niet verstandig 
waren, met alle nadelige gevolgen van dien. 
 Voor degenen die op grond van inhoudelijke argumenten beleidsbeslissingen willen nemen, is dit 
boek geschreven. Het wordt inmiddels met succes gebruikt aan de Faculteit Technische Bestuurskunde 
van de TU Delft. Gezien de belangstelling van andere opleidingen voor dit lesmateriaal, is besloten tot een 
uitgave waarmee iedereen die te maken heeft of krijgt met beleidskwesties, zijn voordeel kan doen.

Op de website www.communicatiereeks.nl wordt een uitgebreide cursusopzet weergegeven; ook zijn hier 
bruikbare videofragmenten terug te vinden. 

Een lesboek schrijf je niet alleen. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar Toine Braet. Hij heeft het 
debatonderwijs in Nederland geïntroduceerd en mij het vak Taalbeheersing bijgebracht. Ook ben ik dank 
verschuldigd aan Karen van Oyen, coördinator van de colleges Debattechniek aan de TU Delft, en sparring 
partner tijdens het schrijven en ontwikkelen van de interne publicatie van dit boek en de collegereeks. 
Daarnaast ben ik collega-docenten Wim Blokzijl, Nolanda Klunder en Pauline Post zeer erkentelijk voor 
hun suggesties die de leidraad van de collegeopzet vormden. Ook Rien Elling mag niet onvermeld blijven, 
omdat in zijn opdracht de interne publicatie tot stand kwam en hij me stimuleerde het boekje voor een 
groter publiek te publiceren. Willem Koetsenruijter, Karin Pijper, Louise Cornelis en Yke Meindersma waren 
zo aardig om me bruikbare tips te geven om de eerste versie te verbeteren. Christien Kuysters en Nick van 
Oosten hebben het boekje sexy en toegankelijk vormgegeven en geïllustreerd. Tot slot dank ik uitgever 
Hans de Graa! voor zijn vertrouwen in mijn werk en zijn bereidwilligheid in deze onderwijsmethode te 
investeren.

Ieder die suggesties of vragen heeft over debatteren, nodig ik uit contact met mij op te nemen via mail@
communicatiereeks.nl. 

Josje Kuenen
Amersfoort, najaar 2010
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1. Inleiding

 Iedereen die in een organisatie werkt, krijgt met beleid te maken. Beleid bepaalt immers hoe je werk 
eruitziet, hoe je ervoor beloond wordt en met wie je moet samenwerken. Veranderingen in beleid 
hebben altijd een grote impact op organisaties, of je nu medewerker bent of directeur. Daarom is het 
van belang dat beleidsveranderingen altijd weloverwogen en goed onderbouwd doorgevoerd worden; 
er hangt eenvoudig te veel vanaf om dat ‘quick and dirty’ te doen.1

Het doel van dit boek is om iedereen die met beleid te maken krijgt, kennis te laten maken met de 
belangrijkste argumenten die een rol spelen in beleidskwesties. Idealiter komen al deze argumenten aan 
de orde voordat een beslissing genomen wordt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een aantal veel 
voorkomende drogredenen en aan de manier waarop je die kunt pareren. 
 De belangrijkste beperking van dit boek is de focus op beleidsdebatten en de rol die inhoudelijke 
argumenten daarin spelen. Goed beleid is immers gebaat bij verstandige afwegingen. Politieke en/of  
sociale processen die ook van (grote) invloed zijn op beleidsbeslissingen worden om deze reden 
achterwege gelaten of slechts genoemd als voorbeelden van valkuilen in de praktijk. Wel wordt stilgestaan 
bij de presentatievaardigheid van de sprekers en het e!ect van hun optreden, hoewel dat strikt genomen 
geen rol zou mogen spelen als je op inhoud beoordeelt. Er zijn daarnaast vele vormen van debatteren 
mogelijk die in dit boek niet beschreven worden. Dit boek gaat uit van het beleidsdebat, waarin een strikte 
scheiding van rollen, taken en tijdverdeling geldt. Hoewel de rollen en de taken hun pendant hebben in de 
werkelijkheid (debatten in spelvorm maar ook in ‘het echt’ gaan altijd over beleidsveranderingen tussen 
voor- en tegenstanders, denk aan de regering en de oppositie, of een bestuur van een organisatie en de 
ondernemingsraad), zal het strakke tijdsreglement in de praktijk niet veel voorkomen. Voor onderwijs en 
toetsing is het in ieder geval noodzakelijk om heldere uitgangspunten en tijdslimieten te hanteren. 
 
De opbouw is als volgt. Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de geschiedenis van de argumentatieleer 
beschreven en de rol van het debat daarin. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de debatregels uiteengezet. 
Hoofdstuk 4 is gewijd aan strategische stappen die van invloed kunnen zijn op het oordeel van de jury. 
Daarna worden in hoofdstuk 5 de meest voorkomende drogredenen beschreven. In datzelfde hoofdstuk 
wordt ook geadviseerd hoe je het beste kunt reageren als je tegenstander zich van dergelijke redeneringen 
bedient.  

1   Het boek ‘Het slimme onbewuste, denken met gevoel’ van psycholoog Ap Dijksterhuis (2007) lijkt een pleidooi om louter op intuïtie 
af te gaan en uitgebreide afwegingen achterwege te laten bij het nemen van grote beslissingen. Toch is dat te kort door de bocht, 
zo stelt hij tijdens een televisie-uitzending van de VPRO. Om een belangrijk besluit te nemen, moet je eerst alle relevante informatie 
verzamelen waarop je je beslissing kunt baseren. Daarna moet je er een paar nachtjes over slapen voordat je je keuze maakt. Voor 
beleidsbesluiten kun je dus een debat beschouwen als een noodzakelijke inventaris van alle mogelijke argumenten. Wel zou de theorie 
van Dijksterhuis ervoor pleiten de beleidsbeslissing op te schorten tot een paar dagen nadat het debat gevoerd werd. 
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2. Argumentatieleer en de rol van het debat

Al sinds mensenheugenis proberen we in kaart te brengen hoe we overtuigend argumenteren. 
Het is kennelijk van groot belang om onze zin te krijgen en daarom lezen we er boeken over en 
bekwamen we ons in debattechnieken.
 In de klassieke oudheid ontstonden twee argumentatiestromingen die ook nu nog bruikbaar 
zijn om op een analytische wijze naar argumentatie te kijken, namelijk de retorische en de 
dialectische benadering. Deze worden in dit hoofdstuk beschreven. Daarna wordt aangegeven 
onder welke benadering het debat het best te plaatsen valt. Tot slot wordt een korte uiteenzetting 
gegeven van basisbegrippen in de argumentatieleer.

2.1 Dialectica
De argumentatieleer die het meest !loso!sch en idealistisch is, is de dialectica. In deze argumentatieleer 
werd ervan uitgegaan dat twee personen met elkaar discussiëren om de waarheid boven tafel te krijgen. 
Dat impliceert een redelijke gesprekshouding en bereidwilligheid om de ander gelijk te geven. 
 Vanzelfsprekend ben je als dialectisch discussiant ook verplicht om redelijke argumenten te gebruiken 
en de ander niet onder druk te zetten. Een dialectische discussie, kortom, kun je beschouwen als een 
!jnzinnig en redelijk tweegesprek. 

2.2 Retorica
Een meer praktische argumentatieleer is de retorica. In deze argumentatieleer werd uitgegaan van twee 
partijen die het met elkaar oneens waren en die niet van plan waren de ander gelijk te geven. Daarom 
moest een derde partij, een jury of een rechter, eraan te pas komen. In plaats van elkaar, moest nu dus 
de derde partij overtuigd worden. Het doel heiligde daarbij de middelen: het maakte niet of je redelijk 
argumenteerde of niet, als je de jury maar aan je kant kreeg.
 Om deze reden werd en wordt retorica wel met scheve ogen bekeken. Immers: een argumentatie-
methode waar ethiek in ontbreekt, is niet meer dan een opportunistische trukendoos. Het draagt in geen 
geval bij tot het vinden van ‘de waarheid’ of tot een redelijke oplossing van een geschil. In het dagelijks 
taalgebruik hoor je die minachting voor retorica ook terug: als er gesproken wordt over  ‘de holle retoriek’,  
of  ‘retorische trucs’, dan wordt daarmee bedoeld dat de argumenten weinig steekhoudend zijn. 
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2.3 Debatleer
Het debat valt strikt gezien te typeren als een retorische situatie. Er is namelijk sprake van twee partijen 
die niet elkaar maar een jury proberen te overtuigen. In het debat wordt het woord dan ook gericht tot die 
derde partij. 
 Toch is er ook wel wat voor te zeggen om het debat dialectisch te noemen, maar dan alleen als de 
garantie bestaat dat de jury beoordeelt op inhoudelijk sterke argumenten en drogredenen verwerpt. In de 
context waarin dit boek geschreven is, is het de bedoeling dat de jury dat inderdaad doet.
 Een tweede reden die wijst op een dialectisch karakter, is dat je als debater in staat moet zijn zowel 
voor- als tegenstander te spelen. Daarmee word je verplicht je in te leven in de argumenten van de 
tegenstander. Als je dat kunt, zo is de gedachte, dan ben je in staat om een kwestie van meerdere kanten 
te bekijken en daarmee vorm je je standpunt op een weloverwogen wijze. Daardoor komt  ‘de waarheid’ 
dichterbij. 
 De debatten die hier besproken worden, zijn dus enerzijds retorisch omdat getracht wordt een jury 
te overtuigen; aan de andere kant ook in zekere zin dialectisch omdat ervan uitgegaan wordt dat de 
argumenten wel hout moeten snijden en een zinvolle bijdrage moeten leveren aan de besluitvorming. 

2.4 Basisbegrippen argumentatieleer
Zowel in de retorische als in de dialectische benadering wordt aandacht besteed aan de geldigheid van 
redeneringen. Hoewel de waarde van ‘geldige’ redeneringen niet overschat moet worden, wordt hier 
voor de volledigheid kort ingegaan op het onderscheid tussen standpunten en argumenten en de relatie 
daartussen.

Standpunten en argumenten
Een standpunt is een stelling. Die stelling kan zowel over een feit als een oordeel gaan. ‘Het regent’ is 
bijvoorbeeld een feitelijk standpunt; ‘het is rotweer’ is een standpunt waar een oordeel in zit. 
 Standpunten kun je onderbouwen met argumenten. Daarmee maak je je standpunten aannemelijker. 
Standpunten en argumenten kun je aan elkaar verbinden met de woorden ‘want’ en ‘dus’, afhankelijk of je 
begint of eindigt met je argument.

Vergelijk:
(a) standpunt Het sneeuwt  (b) argument  De straten zijn wit
argument (want) de straten zijn wit standpunt (dus) het sneeuwt
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Verzwegen argument
Standpunten en argumenten worden niet alleen verbonden door de woordjes ‘want’ en ‘dus’ maar ook 
door onze kennis van de wereld. Juist omdat wij weten dat sneeuw witte straten veroorzaakt, vinden wij 
bovenstaande voorbeelden a en b aannemelijk. Als je zou zeggen: ‘Het sneeuwt, dus er zal zo wel een roze 
olifant langskomen’, heb je weliswaar een argument en een standpunt genoemd, maar iedereen weet dat 
er geen roze olifanten bestaan, laat staan dat ze langskomen als het sneeuwt.
 De kennis van de wereld die nodig is om de relatie tussen standpunt en argument op plausibiliteit te 
beoordelen, noemen we verzwegen argument.2 Het verzwegen argument luidt in de voorbeelden a en b: 
(altijd) als het sneeuwt, worden de straten wit. Zodra je niet ‘altijd’ kunt zeggen, betekent dat dat het 
verzwegen argument niet in alle gevallen opgaat. Daarmee wordt de redenering al minder geloofwaardig. 

Enkelvoudige argumentatie
Als je je standpunt onderbouwt met één argument, is er sprake van enkelvoudige argumentatie. Je kunt 
dat ene argument ook weer onderbouwen met een argument, dat noemen we dan onderschikkende of 
subargumentatie. 

Bijvoorbeeld:
standpunt  Bijstandsmoeders moeten aan het werk
argument (want) ze zijn een slecht voorbeeld voor hun kinderen
  subargument  (want) die krijgen de indruk dat inkomsten zonder arbeid normaal is

Meervoudige argumentatie
Je kunt je standpunt ook onderbouwen met verschillende argumenten. Dan is er sprake van meervoudige 
argumentatie. Deze argumenten staan dus naast elkaar en je kunt ze introduceren door te zeggen: ‘in de 
eerste plaats, ten tweede, bovendien...’ Ook deze argumenten kun je uiteraard weer onderbouwen met 
subargumenten. 

Bijvoorbeeld:
standpunt 1 Bijstandsmoeders moeten aan het werk
argument 1.1 (want) ze zijn een slecht voorbeeld voor hun kinderen
  subargument 1.1.1 (want) die krijgen de indruk dat inkomsten zonder arbeid normaal is

2   ‘Verzwegen argument’ is ontleend aan Van Eemeren en Snoeck Henkemans (2006). Er wordt ook wel naar dit begrip verwezen 
met ‘als-dan-redenering’ of ‘verbindende uitspraak’. De termen die verderop aan bod komen: enkelvoudige, meervoudige en 
nevenschikkende argumentatie zijn ook ontleend aan Van Eemeren en Snoeck Henkemans.


