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DUTCH SUMMARY

DE DIALECTIEK VAN DUBBELZINNIGHEID :
EEN BIJDRAGE AAN DE BESTUDERING VAN ARGUMENTATIE

Dit proefschrift gaat over argumentatieve discussie en richt zich op uitdrukkingen die
dubbelzinnigzijn in één speciale betekenis van die term: de uitdrukking laat binnen de
gebruikscontext meerdere lezingen toe, terwijl het gevolgen heeft voor het verloop
van de discussie als het onderscheid tussen die lezingen niet wordt opgemerkt. Dit
type dubbelzinnigheid wordt alsactieve dubbelzinnigheidaangeduid. De definitie van
actieve dubbelzinnigheid wordt behandeld in hoofdstuk 2.

Drie onderzoeksvragen staan centraal. Wat is actieve dubbelzinnigheid
precies? Hoe moeten we actieve dubbelzinnigheden in argumentatieve discussie
waarderen? Hoe kunnen we redelijk discussiëren als het vermoeden rijst dat een
gebruikte uitdrukking actief dubbelzinnig is? De benadering die in het proefschrift is
gekozen is dialectisch, ofwel dialoogtheoretisch. De onderzoeksvragen en de
gehanteerde methode worden in hoofdstuk 1 besproken.

Volgens de hedendaagse dialectiek is het wetenschappelijk gezien productief
om verschijnselen die van doen hebben met argumentatie en met argumentatieve
kritiek te benaderen met behulp van normatieve modellen voor redelijke
gespreksvoering. Een speciale plaats wordt ingenomen door de modellen voor
kritische discussie. In een kritische discussie proberen de deelnemers hun
meningsverschillen op te lossen. Eén van de centrale opdrachten voor de dialectiek is
uiteen te zetten wat hetoplossenvan een geschil precies inhoudt. Ruwweg kan men
zeggen dat een geschil is opgelost als het wordt beëindigd doordat de discussianten
zakelijk, grondig, systematisch en inhoudelijk hebben gediscussieerd, met aandacht
voor de werkelijke merites van de zaak.

Het proefschrift beperkt zich tot eenvoudige discussies, waarin eenproponent
duidelijk heeft gemaakt dat hij een bepaald standpunt aanvaardbaar acht, en een
opponenttwijfel heeft geuit aan de aanvaardbaarheid van dat standpunt. In zulke
situaties kunnen weoplossenals volgt verder invullen. Een geschil tussen de
opponent en de proponent heetopgelostte zijn dan en slechts dan als de discussie aan
de volgende zeven vereisten voldoet. (1) Gedurende de discussie neemt de proponent
de taak op zich om de opponent te overtuigen met de volgens haar beste en meest
effectieve argumenten. (Daartoe zal de proponent aansluiting moeten vinden bij de
concessies die de opponent bereid is te doen.) (2) De opponent neemt de taak op zich
om de proponent duidelijk te maken dat zijn twijfel aan het standpunt gerechtvaardigd
is, en komt daartoe met de volgens hem beste en meest effectieve kritische vragen en
opmerkingen. (3) Als, onverhoopt, één van de partijen er niet in slaagt te discussiëren
volgens de eerste twee vereisten dan wordt getracht dezestrategische zwakteaan de
orde te stellen en de strategie te versterken. (4) De opponent verhindert de proponent
niet haar standpunt te verdedigen, behalve door serieuze kritiek te leveren. (5) De
proponent verhindert de opponent niet kritiek te leveren, behalve door serieuze
argumentatie aan te dragen. (6) Als, onverhoopt, één van de partijen de andere partij
wel op een onheuse wijze hindert in het uitvoeren van zijn of haar taak, dan wordt
gepoogd dezedrogredenaan de orde te stellen en wordt er een poging ondernomen de
opgeworpen hindernis weer weg te nemen. (7) Aan het einde van de discussie
aanvaardt de opponent het standpunt of neemt de proponent het standpunt terug.

De onderhavige studie richt zich op het ophelderen van de notieoplossen, met
speciale aandacht voor situaties waarin een deelnemer het vermoeden krijgt dat een
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gebruikte uitdrukking actief dubbelzinnig is. De notie wordt in het zevende hoofdstuk
precies gemaakt door middel van een stelsel van gedetailleerde regels voor kritische
discussie.

Het taalkundige aspect van actieve dubbelzinnigheid

In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet dat actieve dubbelzinnigheid voortvloeit uit het
gebruik vansemantischdubbelzinnige uitdrukkingen in speciale gebruikscontexten.
Een uitdrukking is semantischdubbelzinnig als ze het vermogen heeft om in
verschillende gebruikscontexten verschillende betekenissen uit te drukken. Dus het
woordbankduidt waarschijnlijk andere zaken aan in gesprekken over beleggen als in
gesprekken over de inrichting van het huis. Vage uitdrukkingen kunnen gekenmerkt
worden door dezelfde semantische dubbelzinnigheid:lang duidt iets anders aan in een
gesprek over basketbalspelers als in een gesprek op het consultatiebureau.

Het kan ook voorkomen dat een uitdrukkingbinnen een gebruikscontext
meerdere lezingen toelaat. Als de gespreksdeelnemers onvoldoende voor ogen hebben
wat de exacte context behelst en met welk doel een spreker een bepaalde uitdrukking
gebruikt kunnen meerdere interpretaties een rol spelen. Bijvoorbeeld, in een gesprek
over de toelaatbaarheid van euthanasie kan de termlijden zowel in een engere zin,
lichamelijk lijden, als in een ruimere zin, lichamelijk of geestelijk lijden, zijn
gebruikt, als gevolg van de omstandigheid dat de discussianten niet aan elkaar
duidelijk hebben gemaakt wat het precieze onderwerp van gesprek vormt. Als een
uitdrukking actief dubbelzinnig is binnen een bepaalde argumentatieve context heeft
de uitdrukking binnen die context meerdere taalkundig toelaatbare interpretaties en is
ook niet duidelijk gemaakt, direct of indirect, dat er meerdere lezingen tegelijkertijd
bedoeld zijn.

Het relevantie aspect van actieve dubbelzinnigheid

Naast een taalkundig aspect heeft actieve dubbelzinnigheid ook een relevantie aspect
dat het onderwerp vormt van hoofdstuk 4. Een uitdrukking is alleen actief
dubbelzinnig als aannemelijk is dat het negeren van het onderscheid tussen de
contextueel toelaatbare lezingen de loop van de discussie zal beïnvloeden. De
hypothese in dit proefschrift is dat actieve dubbelzinnigheid relevant is voor een
argumentatieve discussie als het niet opmerken en aan de orde stellen van de actieve
dubbelzinnigheid ofwel leidt tot eenmisverstand, ofwel tot het ongemoeid laten van
eenequivocatio-drogreden.

Er zijn twee soorten misverstand. De opponent kan een zinZ hebben
toegegeven, ervan uitgaand datZ propositie P uitdrukt, terwijlZ ook Q uit kan
drukken in deze context, en de proponent deze laatste lezing in haar argumentatie
gebruikt. Als de opponent Q onaanvaardbaar acht dan is er sprake van een
misverstand van het typeconcessie met uiteenlopende interpretaties. Een speciaal
type van een concessie met uiteenlopende interpretaties doet zich voor als de
proponent zinZ ook zelf als bewering naar voren brengt. In dat geval is er sprake van
een schijnovereenstemming. Er is sprake van een misverstand van het type
schijngeschilals de proponent met zinZ een propositie Q beweert, de opponent Q
aanvaardbaar acht, maar de opponentZ toch bekritiseert in de veronderstelling datZ
de voor hem onaanvaardbare propositie P uitdrukt.

Een equivocatio-drogreden is een argumentatie waarin om te beginnen een
uitdrukking voorkomt die in de gebruikscontext meerdere lezingen toelaat. Op grond
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van die interpretaties kan de argumentatie op verschillende manieren worden
gedesambigueerd, dat wil zeggen, geherformuleerd waarbij elk voorkomen van de
uitdrukking in kwestie wordt vervangen door een uitdrukking die een specifiekere
lezing aanduidt (niet noodzakelijk steeds dezelfde uitdrukking). Een argumentatie die
een voorbeeld vormt van eenequivocatio-drogreden heeft de volgende twee
eigenschappen: (1) er is een desambiguering waarin alle argumenten aanvaardbaar
zijn en er is een desambiguering waarin de argumenten het standpunt afdoende
rechtvaardigen (2), maar voor elke desambiguering die de proponent zou kiezen geldt
dat ze toch géén sterke overtuigingsstrategie tot haar beschikking heeft, en wel
doordat de gedesambigueerde argumentatie ofwel een onaanvaardbaar argument
bevat, ofwel onvoldoende rechtvaardigingskracht heeft (ofwel beide). De volgende
argumentatie vormt eenequivocatio-drogreden op grond van de dubbelzinnigheid van
de termdubbelzinnig: tussensemantisch dubbelzinnigenactief dubbelzinnig.

Vrijwel elke Nederlandse uitdrukking is dubbelzinnig. Als een discussiant een
dubbelzinnige uitdrukking gebruikt dan mogen we bezwaar maken tegen het
gebruik van deze uitdrukking. Dus we mogen bezwaar maken tegen het
gebruik van vrijwel iedere Nederlandse uitdrukking door een discussiant.

De waardering van actieve dubbelzinnigheid

In hoofdstuk 4 wordt tevens aangetoond dat het gebruik van actief dubbelzinnige
uitdrukkingen gevolgen heeft voor de kansen van de partijen om de discussie naar hun
hand te zetten. Een concessie met uiteenlopende interpretaties isprima faciegunstig
voor het vervullen van de individuele taak van de proponent, aangezien ze op die
manier over een concessie beschikt om haar argumentatie op te baseren terwijl die
concessie niet werkelijk verdiend is. Een schijngeschil isprima faciegunstig voor het
vervullen van de individuele taak van de opponent omdat het hem in staat stelt kritiek
te leveren op een bepaalde bewering, terwijl er niet echt sprake is van een
meningsverschil. Eenequivocatio-drogreden isprima faciegunstig voor de proponent
aangezien zwakke plekken in haar argumentatie worden verbloemd door de
dubbelzinnigheid.

In alle gevallen wordt het één van de partijen moeilijker gemaakt zijn of haar
taak te vervullen. Bovendien wordt dit bemoeilijkt, niet door de kracht van kritiek of
argumentatie, maar doordat een dubbelzinnigheid informatie aan het zicht ontrekt. Het
gebruik van actieve dubbelzinnigheid behoort derhalve tot het onheus hinderen van
één van de partijen. Omdat actieve dubbelzinnigheid een hindernis vormt voor het
werkelijk oplossen van geschillen moet er in een kritische discussie een discussieregel
van kracht zijn die het gebruik van actieve dubbelzinnigheid als ontoelaatbaar
aanmerkt. De voorgestelderegel voor éénduidig taalgebruikluidt eenvoudigweg:
gebruik geen actief dubbelzinnige uitdrukkingen.

Of een uitdrukking actief dubbelzinnig is ligt doorgaans niet voor aanvang van
een discussie vast. Het is derhalve niet altijd redelijk om van elkaar te eisen actief
dubbelzinnige uitdrukkingen helemaal te vermijden. Evengoed moet het gebruik van
actieve dubbelzinnigheden als niet-ideaal worden aangemerkt, en kunnen partijen van
elkaar eisen om hun formuleringen te verbeteren als een actief dubbelzinnige
uitdrukking is aangetoond. De regel voor éénduidig taalgebruik is daarmee een
regulatieve regel voor kritische discussie, en geen onderdeel van het stelsel van
discussieregels dat het concept van een kritische discussieconstitueerten definieert.
Gegeven de pragma-dialectische opvatting van drogredenen als overtredingen van
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discussieregels, vormt het gebruik van een actief dubbelzinnige uitdrukking een
drogredenin de speciale zin van een overtreding van een regulatieve discussieregel.
Het is overigens niet uitgesloten dat met het gebruik van een actieve dubbelzinnigheid
tevens een constituerende discussieregel wordt overtreden.

De dubbelzinnigheidsdialectiek

In dit proefschrift wordt deimmanent dialectische benadering toegepast op de
dubbelzinnigheidsdrogreden: of een uitdrukking actief dubbelzinnig is kan het best
worden bepaald door een kritische discussie over die kwestie te voeren: discussianten
zelf kunnen eenmetadiscussievoeren over de toelaatbaarheid van een gebruikte
uitdrukking.

Na een onderzoek van verschillende voorstellen uit de informele
argumentatietheorie (hoofdstuk 5) en de formele logica en formele dialectiek
(hoofdstuk 6) wordt in hoofdstuk 7 een model voor kritische discussie gepresenteerd,
genaamddubbelzinnigheidsdialectiek. Dit model geeft een explicatie van de notie van
een kritische discussie, toegespitst op situaties waarin het vermoeden rijst dat één van
de discussianten een actief dubbelzinnige uitdrukking heeft gebruikt. Het model geeft
een precieze beschrijving van het soort zetten dat in zulke discussies nodig is en
voorziet in verschillende constituerende regels: voor het voeren van een kritische
discussie over een willekeurige kwestie; voor het aan de orde stellen van actieve
dubbelzinnigheid; voor het voeren van een kritische metadiscussie over de stelling of
een uitdrukking gebruikt in debasisdiscussieal dan niet actief dubbelzinnig is; en
voor de terugkeer van de metadiscussie naar de basisdiscussie.

Het model beperkt zich tot discussies die ontstaan uit niet-gemengde
geschillen. In deze discussies staat één hoofdstandpunt centraal dat wordt verdedigd
door Wit, de proponent van dit standpunt. Zwart is degene die de rol van opponent op
zicht neemt.

Als Zwart vermoedt dat Wit een actief dubbelzinnige uitdrukking heeft
gebruikt waar Zwart nadeel van ondervindt (doordat het leidt tot een
schijnovereenstemming of doordat het de bron vormt van eenequivocatio-drogreden)
dan kan Zwart met behulp van een drogredenkritiek een metadiscussie over die
kwestie beginnen. Als gevolg van het te berde brengen van deze
dubbelzinnigheidskritiekkan een rolwisseling plaatsvinden, waarbij Zwart de rol van
proponent op zich neemt om de drogredenkritiek te staven. Als Zwart meent zelf
verantwoordelijk te zijn voor een uitdrukking die actief dubbelzinnig is in de discussie
(en die tot een schijnovereenstemming zou kunnen leiden of die de basis van een
equivocatio-drogreden zou kunnen vormen) dan kan hij die zelf aan de orde stellen en
zijn fout corrigeren door de voorkomens van de uitdrukking in zijn verzameling
concessies te desambigueren. Als Wit verantwoordelijk is voor een actief
dubbelzinnige uitdrukking en er hinder van ondervindt (doordat het leidt tot een
schijngeschil) dan heeft ze het recht dit aan de orde te stellen en zichzelf te corrigeren.
(Hoewel Wit van mening kan zijn dat Zwart verantwoordelijk is voor een actief
dubbelzinnige uitdrukking waar Wit hinder van ondervindt is het niet nodig om Wit
de mogelijkheid te geven Zwart van een dubbelzinnigheidsdrogreden te beschuldigen.
De reden is dat Wit voldoende middelen heeft om het ondervonden nadeel op een
andere wijze te ondervangen.)

Als een partij een actieve dubbelzinnigheid aan de orde stelt, ofwel in de
formuleringen van de andere partij, ofwel in zijn of haar eigen formuleringen, dan kan
de andere partij kritische vragen stellen over de correctheid van de
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dubbelzinnigheidskritiek of van de zelfcorrectie. De kritische vragen kunnen het
taalkundige aspect of het relevantie aspect van actieve dubbelzinnigheid betreffen.
Desgevraagd moet worden aangetoond dat de uitdrukking in kwestie in de huidige
context meerdere interpretaties toelaat en desgevraagd moet worden aangegeven op
welke manier het onderscheid tussen die lezingen van belang is voor het vervolg van
de discussie: ofwel een misverstand van een bepaald type, ofwel eenequivocatio-
drogreden moet dan worden aangetoond.

Als de dubbelzinnigheidskritiek of zelfcorrectie adequaat wordt verdedigd
tegen de kritiek dan heeft dat tot gevolg dat de oorspronkelijke uitdrukking niet meer
gebruikt mag worden zonder aan te geven in welke preciezere lezing het bedoeld is.
Zo'n uitdrukking is gediskwalificeerden het gebruik ervan druist in tegen een
constituerende regel voor kritische discussie. Bovendien is de proponent van het
hoofdstandpunt, Wit, verplicht elk voorkomen van de uitdrukking in kwestie in haar
argumentatie te vervangen door preciezere formuleringen. Als de
dubbelzinnigheidskritiek of zelfcorrectie echter niet afdoende tegen kritiek verdedigd
kan worden dan geldt het aan de orde stellen van de vermeende actieve
dubbelzinnigheid als ongepast en moet de zelfcorrectie ongedaan gemaakt of de
dubbelzinnigheidskritiek teruggenomen worden. De partijen kunnen vervolgens de
oorspronkelijke, niet gedesambigueerde uitdrukking blijven gebruiken. De
constituerende regels die deze rechten en plichten vastleggen vormen een uitwerking
van de dialectische verplichting om teproberenactief dubbelzinnige uitdrukkingen te
vermijden, en als dat niet lukt (en alleen dan), om te trachten het taalgebruik te
verbeteren.

Twee gevalstudies

Dat het model voor dubbelzinnigheidsdialectiek geschikt is om bestaande discussies
te ontleden en te beoordelen wordt in hoofdstuk 8 aangetoond door het toe te passen
op het Tweede Kamer debat over het wetsvoorstelLevensbeëindiging op verzoek, en
op een kruisverhoor in een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse
tabaksindustrie. Met behulp van de normatieve discussieregels van de
dubbelzinnigheidsdialectiek worden verschillende fragmenten ontleed waarin actieve
dubbelzinnigheid een rol lijkt te spelen. De analyses laten zien dat discussianten
actieve dubbelzinnigheden aan de orde stellen; welke strategische overwegingen ten
grondslag liggen aan dubbelzinnigheidskritiek; dat het aan de orde stellen van actieve
dubbelzinnigheid een bewijslast met zich meebrengt voor de taalkundige correctheid
en voor de relevantie van de vermeende dubbelzinnigheid; en dat verschillende
metadiscussies, hoewel niet alle, opgevat kunnen worden als onderdeel van een
kritische discussie.

Aangezien de gebruikte methode tot inzichtelijke, coherente en plausibele
interpretaties leidt is het aannemelijk dat de discussianten een model voor kritische
discussie hanteren waarin het mogelijk is om actieve dubbelzinnigheid te bespreken
op een soortgelijke wijze als in de dubbelzinnigheidsdialectiek. Daarmee is ook tot op
zekere hoogte aannemelijk gemaakt dat de hier gepresenteerde dubbelzinnigheidsdia-
lectiek een explicatie vormt van het alledaagse concept van een kritische, zakelijke,
inhoudelijke discussie over de merites van een zaak.
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