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Eerdere onderzoeken naar de relatieve overtuigingskracht van statistische en anekdoti-
sche evidentie spreken elkaar tegen: vaak blijkt statistische evidentie overtuigender, 
maar niet altijd (en soms blijkt zelfs anekdotische evidentie overtuigender). We richten 
ons op de vraag of deze tegenstrijdige resultaten het gevolg zijn van het feit dat anekdo-
tische evidentie in twee verschillende argumenttypen een rol kan spelen: anekdotische 
evidentie kan zowel fungeren in de context van een voorbeeld-argument als in de con-
text van een analogie-argument. In een experiment onderzochten we de relatieve over-
tuigingskracht van anekdotische en statistische evidentie waarbij systematisch het ar-
gumenttype werd gemanipuleerd. Deze factor bleek inderdaad een belangrijke verkla-
ring te vormen voor de ogenschijnlijk tegenstrijdige resultaten met betrekking tot de re-
latieve overtuigingskracht van anekdotische en statistische evidentie. Taalgebruikers 
blijken bij de evaluatie van argumenten dus gevoelig voor verschillen in argumenttypen. 

1 Inleiding1 
Argumenten zouden een belangrijke rol moeten spelen in het overtuigingsproces. De 
keuze om een standpunt al of niet te accepteren is, in het ideale geval, het resultaat van 
een zorgvuldige afweging van de argumenten die ter ondersteuning van dit standpunt 
worden aangevoerd. In de heersende modellen voor het overtuigingsproces zoals het 
Elaboration Likelihood Model (ELM, Petty & Cacioppo, 1986) en het Heuristic-
Systematic Model (HSM, Chaiken, 1987), worden twee routes beschreven waarlangs 
mensen overtuigd kunnen raken. Als de ontvangers van de boodschap sterk gemoti-
veerd zijn om een correct standpunt in te nemen én over de capaciteiten beschikken 
om de argumenten zorgvuldig af te wegen, dan geeft de kwaliteit van de aangevoerde 
argumenten de doorslag waar het de acceptatie of verwerping van het gepropageerde 
standpunt betreft. 
 Volgens beide modellen is het zorgvuldig afwegen van de aangevoerde ar-
gumenten echter niet de enige manier waarop ontvangers kunnen besluiten om een 
standpunt te accepteren of te verwerpen. Als de motivatie of de capaciteiten ontbreken, 
kunnen zij namelijk hun toevlucht nemen tot het toepassen van eenvoudige vuistregels 
zoals “Als een expert het zegt, dan zal het wel waar zijn”. Het accepteren of verwerpen 
van het standpunt hangt dan veel meer af van de mate waarin de ontvangers de expert 
als deskundig en eerlijk beschouwen dan van de argumenten die door de expert wor-
den aangevoerd.  
 Binnen deze modellen van het overtuigingsproces speelt het concept argu-
mentkwaliteit op twee manieren een belangrijke rol. In de eerste plaats volgt uit de 
modellen dat de uitkomst van het overtuigingsproces wordt bepaald door de kwaliteit 
van de aangevoerde argumenten, mits de ontvangers voldoende gemotiveerd zijn en 
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over de benodigde capaciteiten beschikken om die argumenten zorgvuldig af te wegen. 
In de tweede plaats speelt het concept argumentkwaliteit een belangrijke rol in de 
onderzoeksmethodologie. Argumentkwaliteit wordt ingezet als een instrument om te 
bepalen of proefpersonen de persuasieve boodschap kritisch dan wel meer oppervlak-
kig hebben verwerkt. Als het gepropageerde standpunt in sterkere mate wordt geaccep-
teerd na lezing van een boodschap met sterke argumenten dan na lezing van een bood-
schap met zwakke argumenten, dan hebben deze proefpersonen kritisch naar de argu-
menten gekeken. Het verschil tussen sterke en zwakke argumenten wordt immers 
alleen opgemerkt als men ze kritisch beoordeelt. Als het gepropageerde standpunt in 
gelijke mate wordt omarmd ongeacht of de argumenten sterk of zwak zijn, dan kan 
men aannemen dat de proefpersonen de boodschap meer oppervlakkig hebben ver-
werkt. De manipulatie van argumentkwaliteit fungeert dus als een lakmoesproef voor 
de wijze waarop de persuasieve boodschap is verwerkt. 
 Gegeven het praktische en methodologische belang van het concept argu-
mentkwaliteit, zou men verwachten dat er veel bekend is over welke kenmerken een 
argument sterk dan wel zwak maken. Dat valt echter tegen (zie O’Keefe (1995) voor 
een uitgebreide discussie). In de volgende paragraaf wordt eerst de benadering van 
argumentkwaliteit besproken zoals die binnen het empirisch onderzoek naar het over-
tuigingsproces wordt gehanteerd. 

1.1  Dimensies van argumentkwaliteit 
Persuasieve documenten worden vaak ontworpen om het gedrag van mensen te beïn-
vloeden (stoppen met roken) of de aanvaardbaarheid van een maatregel te bepleiten 
(invoering van een maximum snelheid). Veelal wordt daarbij gewezen op de wense-
lijkheid van de gevolgen van het aanbevolen gedrag of de bepleite maatregel. Binnen 
de argumentatietheorie staat deze vorm van argumenteren bekend als pragmatische 
argumentatie (Van Eemeren, Grootendorst & Snoeck Henkemans, 1995; Schellens & 
Verhoeven, 1994).  
 Er zijn twee belangrijke criteria voor het bepalen van de kwaliteit van een 
pragmatisch argument (zie voor een discussie Feteris, 1997). In de eerste plaats is het 
voor de kracht van het argument van belang dat het gevolg inderdaad als wenselijk 
wordt beschouwd. Naarmate het gevolg als wenselijker wordt beschouwd, kan het 
argument aan argumentatieve kracht winnen. Wij gebruiken hier nadrukkelijk “kan”, 
omdat ook aan een tweede voorwaarde moet zijn voldaan. Deze voorwaarde heeft 
betrekking op de waarschijnlijkheid dat het gevolg ook daadwerkelijk zal optreden als 
gevolg van het gedrag. Een sterk argument maakt het dus heel waarschijnlijk dat als 
gevolg van het gepropageerde gedrag (of maatregel) er een zeer wenselijke consequen-
tie optreedt. Ook Hoeken (1997) laat zien dat vanuit de theorievorming over rationele 
besluitvorming de conclusie moet luiden dat de kwaliteit van een argument afhangt 
van de mate waarin de ter ondersteuning aangedragen gevolgen als waarschijnlijk en 
wenselijk worden gezien.  
 Hoewel beide criteria van even groot belang zijn voor de kracht van het ar-
gument, zijn ze niet even gemakkelijk toe te passen. Areni en Lutz (1988) lieten proef-
personen een aantal sterke en zwakke argumenten beoordelen. Deze argumenten waren 
door Petty en Cacioppo (1986) ontwikkeld. Het onderscheid tussen sterke en zwakke 
argumenten werd door hen empirisch vastgesteld. Argumenten die vooral positieve 
gedachten opriepen als mensen er kritisch over nadachten, werden als sterk geclassifi-
ceerd; argumenten die onder dergelijke omstandigheden vooral negatieve gedachten 
opriepen, werden als zwak geclassificeerd. De argumenten hadden betrekking op de 
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invoering van een afsluitend mondeling examen waarbij studenten ondervraagd zou-
den worden over alle stof die ze zich tijdens hun opleiding eigen hadden moeten ma-
ken.  
 Areni en Lutz (1988) lieten deze argumenten door proefpersonen (studenten) 
beoordelen wat betreft de mate waarin de aangedragen gevolgen waarschijnlijk én 
wenselijk waren. Uit hun resultaten bleek dat de gevolgen in de door Petty en Caciop-
po als zwak bestempelde argumenten als minder wenselijk werden ervaren dan in de 
als sterk bestempelde argumenten. De gevolgen waarnaar in de zwakke argumenten 
werd verwezen, werden echter als even waarschijnlijk beoordeeld als de gevolgen 
waarnaar in de sterke argumenten werd verwezen. Areni en Lutz laten in het midden of 
Petty en Cacioppos sterke argumenten alleen van de zwakke argumenten verschillen 
wat betreft de wenselijkheid maar niet wat betreft de waarschijnlijkheid van de gevol-
gen, of dat het veel minder moeite kost om de (on)wenselijkheid van een gevolg te 
bepalen dan de waarschijnlijkheid ervan.  
 Van Enschot, Hustinx en Hoeken (2003) laten zien dat deze laatste verklaring 
waarschijnlijker is dan de eerste. In hun onderzoek beoordeelden getrainde beoor-
delaars Petty en Cacioppos sterke en zwakke argumenten met behulp van in de argu-
mentatietheorie ontwikkelde evaluatiecriteria voor het bepalen van de waarschijnlijk-
heid en de wenselijkheid van de gevolgen. Uit deze analyse bleek dat de sterke argu-
menten niet alleen wat betreft de wenselijkheid maar ook wat betreft de waarschijn-
lijkheid als kwalitatief beter beoordeeld werden dan zwakke argumenten. Ten opzichte 
van de proefpersonen in het onderzoek van Areni en Lutz hadden deze beoordelaars 
meer capaciteiten en hulpmiddelen om de kwaliteit van de argumenten vast te stellen. 
 Vervolgens lieten Van Enschot et al. (2003) in een experiment zien dat “ge-
wone” proefpersonen inderdaad moeite hebben met het onderscheiden van sterke en 
zwakke argumenten als dit onderscheid zich beperkt tot de waarschijnlijkheids-
dimensie. Zij manipuleerden de kwaliteit van de evidentie ter ondersteuning van de 
waarschijnlijkheid dat de maatregel inderdaad een wenselijk gevolg zou hebben terwijl 
die wenselijkheid zelf constant werd gehouden. De claim dat invoering van het exa-
men zou leiden tot beter onderwijs werd óf onderbouwd met de gegevens van een 
grootschalig onderzoek uitgevoerd door het ministerie óf met de verwijzing naar de 
opinie van één docent. Deze manipulatie bleek geen gevolgen te hebben voor de over-
tuigingskracht van de boodschap. De sterke en de zwakke argumenten leidden tot 
vergelijkbare attitudes.  
 Blijkbaar is het voor mensen gemakkelijker te bepalen of een bepaald gevolg 
wenselijk is dan of het optreden van dat gevolg waarschijnlijk is. Dat is ook voorstel-
baar. Bij het beoordelen van een argument zoals “Dit nieuwe verwarmingssysteem 
moet worden ingevoerd omdat het leidt tot een forse reductie van de verwarmingskos-
ten” is het eenvoudiger om vast te stellen dat de reductie van verwarmingskosten wen-
selijk is dan dat het waarschijnlijk is dat deze lagere kosten het gevolg zijn van de 
invoering van het nieuwe systeem. Op basis van deze observatie lijkt de verwachting 
gerechtvaardigd dat in persuasieve documenten de noodzaak groter is om extra eviden-
tie aan te dragen ter ondersteuning van de waarschijnlijkheid van een gevolg dan evi-
dentie ter ondersteuning van de wenselijkheid van dat gevolg. In verschillende corpus-
analyses wordt deze verwachting bevestigd (Hornikx, Starren & Hoeken, 2003; Schel-
lens & De Jong, 2004). In dit onderzoek richten we ons daarom op evidentie die wordt 
aangevoerd om de waarschijnlijkheid van een gevolg te ondersteunen. 
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1.2 Empirisch onderzoek naar de effecten van evidentie 
In de terminologie van Schellens en Verhoeven (1994, p. 70) is een standpunt dat 
betrekking heeft op de waarschijnlijkheid van een gevolg een “descriptief standpunt”. 
Voor dergelijke standpunten geldt dat het mogelijk is om nu, of in de toekomst, te 
controleren of ze in overeenstemming zijn met de feitelijke stand van zaken. Deze 
standpunten kunnen volgens Schellens en Verhoeven worden ondersteund met argu-
mentatie op basis van regelmaat of met argumentatie op basis van autoriteit, voorbeel-
den en analogie. Zoals opgemerkt door McGuire (2000), is er nog relatief weinig on-
derzoek verricht naar de overtuigingskracht van verschillende argumentatie- en evi-
dentietypen.  
 In het empirisch onderzoek dat wel is verricht, ligt de nadruk niet op argu-
menttypen maar op evidentietypen. Daarbij worden veelal de volgende evidentietypen 
onderscheiden: autoriteitsevidentie, statistische evidentie en anekdotische evidentie. 
Onder autoriteitsevidentie wordt het opvoeren van een bron verstaan die het standpunt 
verkondigt. Het aanvoeren van cijfermateriaal wordt beschouwd als statistische evi-
dentie terwijl het aanvoeren van een voorbeeld als anekdotische evidentie te boek staat 
(zie Rieke & Sillars, 1984).  
 Met name de overtuigingskracht van statistische evidentie ten opzichte van 
anekdotische evidentie heeft relatief veel aandacht van onderzoekers gekregen. Allen 
en Preiss (1997) hebben een meta-analyse uitgevoerd op deze verschillende onderzoe-
ken en komen tot de conclusie dat een overtuigingspoging waarin statistische evidentie 
wordt aangevoerd een iets grotere kans van slagen heeft dan een waarin anekdotische 
evidentie wordt aangevoerd. Ook Reynolds en Reynolds (2002) trekken deze conclusie 
na een narratief overzicht van de verschillende onderzoeken. 
 De conclusie dat statistische evidentie overtuigender is dan anekdotische 
evidentie wordt ook ondersteund door Hoeken en Hustinx (2002). Zij voerden een 
experiment uit waarbij proefpersonen de aanvaardbaarheid van een groot aantal stand-
punten met betrekking tot de waarschijnlijkheid van een gevolg moesten beoordelen. 
Deze standpunten werden onder andere door óf anekdotische óf statistische evidentie 
ondersteund. Het gebruik van statistische evidentie leidde tot een sterkere acceptatie 
van het standpunt dan het gebruik van anekdotische evidentie. De effectgrootte was 
echter veel groter dan de effectgrootte zoals die uit de meta-analyse van Allen en 
Preiss (1997) naar voren kwam. Het onderzoek van Hornikx (2006) laat eveneens 
sterke effecten van anekdotische versus statistische evidentie zien. Zowel bij Neder-
landse als Franse proefpersonen leidde statistische evidentie tot een sterkere acceptatie 
van het standpunt dan de anekdotische evidentie. 
 Hoeken en Hustinx (2002) wijzen er in hun discussie op dat anekdotische 
evidentie een rol kan spelen bij twee verschillende argumenttypen. In hun onderzoek 
(en in dat van Hornikx (2006)) maakte anekdotische evidentie deel uit van argumenta-
tie op basis van een voorbeeld. Schellens en Verhoeven (1994, p. 133) omschrijven dit 
type als het verdedigen van een descriptieve generalisering door op de ervaringen in 
één geval te wijzen. Zo zou men het standpunt dat bedrijven ontspanningsruimtes voor 
hun medewerkers moeten inrichten kunnen ondersteunen met een verwijzing naar de 
positieve ervaring van één medewerker met het gebruik van een dergelijke ruimte. Een 
dergelijke algemene conclusie baseren op de ervaringen van slechts één medewerker 
wordt echter wel aangeduid als de drogreden van de overhaaste generalisatie (Schel-
lens & Verhoeven, 1994, p. 136). Evidentie die bestaat uit de ervaringen van een groot 
aantal personen en bedrijven, bijvoorbeeld gepresenteerd in de vorm van een cijferma-
tige samenvatting, zou een betere basis vormen voor de aanvaardbaarheid van het 
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algemene standpunt. Normatief gezien zou de anekdotische evidentie dan ook minder 
overtuigend moeten zijn dan de statistische evidentie. 
 Voor het andere argumenttype waarbij anekdotische evidentie een rol kan 
spelen, argumentatie op basis van analogie, zou statistische evidentie niet overtuigen-
der hoeven te zijn dan anekdotische evidentie. In dat geval wordt een conclusie over 
een specifiek geval verdedigd door te verwijzen naar een vergelijkbaar (analoog) ge-
val. De positieve ervaring van één medewerker met het gebruik van ontspanningsruim-
tes mag onvoldoende bewijs vormen voor het standpunt dat het gunstig is voor alle 
medewerkers, maar zij kan wel sterk genoeg zijn ter verdediging van het standpunt dat 
ook een specifieke andere medewerker baat zou hebben bij het gebruik van ontspan-
ningsruimtes, mits deze andere medewerker wat betreft de relevante aspecten verge-
lijkbaar is met de medewerker in de evidentie (Schellens & Verhoeven, 1994, p. 139). 
Als aan deze voorwaarde is voldaan, zou anekdotische evidentie even overtuigend 
kunnen zijn als statistische evidentie. Hoeken en Hustinx (2002) stellen dan ook de 
vraag of de relatieve overtuigingskracht van anekdotische en statistische evidentie 
afhankelijk is van het argumenttype. 

1.3 Onderzoekshypothese 
Als de overtuigingskracht van anekdotisch evidentie ten opzichte van statistische evi-
dentie inderdaad afhangt van het argumenttype, dan leidt dat tot de volgende hypothe-
se:  
  
In het geval van argumentatie op basis van voorbeelden is statistische evidentie over-
tuigender dan anekdotische evidentie; in het geval van argumentatie op basis van ana-
logie, is statistische evidentie even overtuigend als anekdotische evidentie. 
 
Om deze hypothese te toetsen is een experiment uitgevoerd waarbij proefpersonen de 
aanvaardbaarheid van een aantal algemene en een aantal specifieke standpunten aan-
gaven. Ter ondersteuning van deze standpunten werd of anekdotische óf statistische 
evidentie aangevoerd.  

2 Methode 

2.1 Materiaal 
Er werden 24 standpunten ontwikkeld over de waarschijnlijkheid dat de aanwezigheid 
van een bepaald kenmerk zou leiden tot een bepaald gevolg. Van elk standpunt be-
stond een generaliserende variant waarin een uitspraak werd gedaan over een groot 
aantal gevallen. Een voorbeeld van een dergelijk standpunt is: Veel mensen hebben de 
laatste jaren bij de gemeenteraadsverkiezingen niet meer gestemd. Een presentje in ruil 
voor een uitgebrachte stem zou hen kunnen overhalen om dat wel te doen. Daarnaast 
werd voor elk onderwerp ook een standpunt over een specifiek geval geformuleerd, 
bijvoorbeeld: De 38-jarige Geert Keizer heeft de laatste jaren bij de gemeenteraads-
verkiezingen niet meer gestemd. Een presentje in ruil voor zijn uitgebrachte stem zou 
hem kunnen overhalen dat wel te doen.  
 Voor elk standpunt werd zowel anekdotische als statistische evidentie ont-
wikkeld. De anekdotische evidentie bestond uit één geval waarbij het kenmerk heeft 
geleid tot het veronderstelde gevolg. In het geval van het standpunt over de opkomst 
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bij verkiezingen luidde deze evidentie als volgt: De 42-jarige Jack Kempen zegt dat hij 
waarschijnlijk wel zou gaan stemmen als er een leuk cadeautje tegenover zou staan. 
Deze evidentie werd zowel ter ondersteuning van het generaliserende als van het spe-
cifieke standpunt aangevoerd. Datzelfde gold voor de statistische evidentie: uit een 
landelijke enquête onder 3000 Nederlanders blijkt dat 54% van de niet-stemmers wel 
zou gaan stemmen als zij een presentje krijgen. 
 Naast de versies waarin een generaliserend standpunt werd aangeboden met 
óf anekdotische óf statistische evidentie en waarin een specifiek standpunt werd aan-
geboden met deze twee evidentievormen, werd elk standpunt ook aangeboden zonder 
evidentie. Deze conditie diende om de aanvaardbaarheid van het standpunt vast te 
stellen. Daarnaast werd voor elk standpunt een conditie ontwikkeld waarin een verkla-
ring werd gegeven waarom het kenmerk tot het veronderstelde gevolg zou leiden. 
Hieronder volgt een voorbeeld van de verschillende versies: 
 
Generaliserend standpunt met anekdotische evidentie 
Veel jongeren maken zich schuldig aan kleine criminaliteit. Een confrontatie met de 
slachtoffers van hun gedrag is een effectief middel om herhaling te voorkomen. De 18-
jarige Joris Eckers werd geconfronteerd met de mensen in wier huis hij had ingebro-
ken. Daarna heeft hij zijn leven gebeterd. 
 
Generaliserend standpunt met statistische evidentie: 
Veel jongeren maken zich schuldig aan kleine criminaliteit. Een confrontatie met de 
slachtoffers van hun gedrag is een effectief middel om herhaling te voorkomen. Cijfers 
van Justitie laten zien dat van degenen die een dergelijke confrontatie ondergaan nog 
maar 23% weer met justitie in aanraking komt. Bij de anderen bedraagt dit percentage 
48%. 
 
Specifiek standpunt met anekdotische evidentie:  
De 17-jarige Tim Overduin heeft zich schuldig gemaakt aan kleine criminaliteit. Een 
confrontatie met de slachtoffers van zijn gedrag is een effectief middel om herhaling te 
voorkomen. De 18-jarige Joris Eckers werd geconfronteerd met de mensen in wier 
huis hij had ingebroken. Daarna heeft hij zijn leven gebeterd. 
 
Specifiek standpunt met statistische evidentie: 
De 17-jarige Tim Overduin heeft zich schuldig gemaakt aan kleine criminaliteit. Een 
confrontatie met de slachtoffers van zijn gedrag is een effectief middel om herhaling te 
voorkomen. Cijfers van Justitie laten zien dat van degenen die een dergelijke confron-
tatie ondergaan nog maar 23% weer met justitie in aanraking komt. Bij de anderen 
bedraagt dit percentage 48%. 

2.2 Proefpersonen 
Er namen 250 proefpersonen deel aan het experiment. Het aantal vrouwen lag iets 
hoger (131) dan het aantal mannen (119). De leeftijd varieerde van 18 tot 87, met een 
gemiddelde van 33,5. De hoogst afgeronde opleiding varieerde van de middelbare 
school tot de universiteit. 
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2.3 Design 
Elke proefpersoon beoordeelde de aanvaardbaarheid van 24 standpunten: 12 generali-
serende en 12 specifieke standpunten. Drie generaliserende standpunten werden on-
derbouwd met anekdotische evidentie, drie met statistische evidentie, drie met de 
informatie over de verklaring, en drie werden zonder evidentie aangeboden. Voor de 
12 specifieke standpunten gold hetzelfde. Met behulp van een latin square-ontwerp 
werd ervoor zorg gedragen dat elk standpunt in elke combinatie door evenveel proef-
personen werd beoordeeld en dat elke proefpersoon alle combinaties, maar dan wel 
over verschillende onderwerpen, even vaak beoordeelde. 

2.4 Instrumentatie 
Het materiaal werd aangeboden in een boekje. Na elke korte tekst, bestaande uit het 
standpunt (eventueel met evidentie), werd het standpunt herhaald. Vervolgens kon de 
proefpersoon op een vijfpuntsschaal lopend van 1 (heel onwaarschijnlijk) tot 5 (heel 
waarschijnlijk) aangeven hoe waarschijnlijk hij of zij het optreden van het gevolg 
achtte.  
 
Het confronteren van jongeren met hun slachtoffers leidt ertoe dat herhaling wordt 
voorkomen 
Zeer onwaarschijnlijk  1   2   3   4   5  Zeer waarschijnlijk 
 
Het confronteren van de 17-jarige Tim Overduin met zijn slachtoffers leidt ertoe dat 
herhaling wordt voorkomen 
Zeer onwaarschijnlijk  1   2   3   4   5  Zeer waarschijnlijk 
 
Aan het eind van de vragenlijst werd gevraagd naar de leeftijd, het geslacht en de 
hoogst afgeronde opleiding van de proefpersoon. 

2.5 Procedure 
Alle proefpersonen waren treinreizigers. Ze werden in de trein benaderd met de vraag 
of ze wilden deelnemen aan een onderzoek naar verschillende maatschappelijke on-
derwerpen. Als ze mee wilden doen, ontvingen ze het boekje. Nadat ze de vragen 
hadden beantwoord, kregen ze informatie over het doel van het onderzoek. Eventuele 
vragen werden beantwoord. Gemiddeld duurde een afname 15 minuten. 

3 Resultaten 
In eerste instantie werd voor elk standpunt het gemiddelde berekend voor de conditie 
waarin het standpunt zonder evidentie werd aangeboden. Dit gemiddelde vormde de 
baseline waartegen het effect van het toevoegen van evidentie werd afgezet. Tabel 1 
bevat de gemiddelde verschilscores op waarschijnlijkheid uitgesplitst naar standpunt- 
en evidentietype. 
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Tabel 1 De gemiddelde verschilscores (en standaarddeviaties) op waarschijnlijkheid 
als functie van het type standpunt (generaliserend, specifiek) en het type evi-
dentie (anekdotisch, statistisch)  

Standpunt Anekdotische evidentie Statistische evidentie 

Generaliserend 0.17 (0.68) 0.41 (0.72) 

Specifiek  0.23 (0.73) 0.19 (0.73) 

 
In dit onderzoek werd de volgende hypothese getoetst. In het geval van argumentatie 
op basis van voorbeelden is statistische evidentie overtuigender dan anekdotische 
evidentie; in het geval van argumentatie op basis van analogie, is statistische evidentie 
even overtuigend als anekdotische evidentie. Concreet houdt dit in dat statistische 
evidentie ter ondersteuning van een generaliserend standpunt overtuigender zou moe-
ten zijn dan anekdotische evidentie. Dat bleek inderdaad het geval (min F’ (1, 54) = 
9.91, p < .001). Er zou daarentegen geen verschil in overtuigingskracht mogen optre-
den tussen statistische en anekdotische evidentie ter ondersteuning van een specifiek 
standpunt. Ook die voorspelling werd bewaarheid (F1 < 1, F2 < 1)2.  

4 Discussie 
Uit de resultaten blijkt dat statistische evidentie (veel) overtuigender is dan anekdoti-
sche evidentie als deze wordt gebruikt ter ondersteuning van generaliserende stand-
punten, maar dat dit verschil verdwijnt als statistische evidentie wordt aangevoerd ter 
ondersteuning van specifieke standpunten. Anekdotische evidentie in argumentatie op 
basis van voorbeelden is dus minder effectief dan anekdotische evidentie in argumen-
tatie op basis van analogie. Vanuit normatief oogpunt ligt dit verschil ook voor de 
hand. Het aannemen van een generaliserend standpunt op basis van één enkel voor-
beeld staat immers bekend als overhaaste generalisatie. De proefpersonen waren zich 
bewust van het gevaar om op basis van één geval een standpunt over een groot aantal 
gevallen te aanvaarden. 
 De resultaten van dit experiment laten zien dat het niet verstandig is om de 
overtuigingskracht van anekdotische evidentie rechtstreeks te vergelijken met die van 
statistische evidentie zonder daarbij het argumenttype waarvan ze onderdeel uitmaken 
in de vergelijking te betrekken. Als de resultaten van dit experiment waren geanaly-
seerd zonder het onderscheid in type standpunt erbij te betrekken, dan was er een 
significant verschil gevonden waarvan de effectgrootte min of meer overeenkwam met 
de effectgrootte zoals die door Allen en Preiss (1997) op basis van hun meta-analyse 
werd gerapporteerd. Dat zou echter een misleidend beeld van de werkelijkheid hebben 
opgeleverd. Net als in het onderzoek van Hoeken en Hustinx (2002) treedt er bij gene-
raliserende standpunten immers een sterk effect op van evidentietypen; bij specifieke 
standpunten treedt dit effect niet op. 
 Om verschillende redenen onderscheidt dit onderzoek zich in positieve zin 
ten opzichte van eerder onderzoek op dit terrein wat betreft de externe validiteit. In de 
eerste plaats is de relatieve overtuigingskracht van de twee evidentievormen niet één 
keer voor één standpunt onderzocht, maar voor een groot aantal standpunten (zie 
Meuffels & Van den Bergh (2005) voor het belang van dit punt). Dit maakt het moge-
lijk om te toetsen of het gevonden verschil zowel generaliseerbaar is naar andere 
proefpersonen als naar andere concrete invullingen van de evidentietypen en standpun-
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ten. De gebruikte statistische analysemethode maakt het ook mogelijk om dit op ade-
quate wijze te toetsen. In de tweede plaats vormen de proefpersonen een vrij heteroge-
ne steekproef wat betreft leeftijd en opleidingsniveau terwijl de verdeling over mannen 
en vrouwen evenwichtig is. 
 Net als uit het onderzoek van Hoeken en Hustinx (2002) blijkt ook uit dit 
onderzoek dat mensen die relatief oningewijd zijn in de argumentatietheorie toch in 
staat zijn om sterke van minder sterke argumentatie ter ondersteuning van de waar-
schijnlijkheid van een gevolg te onderscheiden. Eerder onderzoek leek juist uit te 
wijzen dat mensen zonder grondige kennis van argumentatietheorie géén onderscheid 
maakten tussen sterke en zwakke argumenten op deze dimensie van argumentkwaliteit 
(Areni & Lutz, 1988; Van Enschot et al., 2003). Een belangrijk verschil met die onder-
zoeken is dat in het huidige onderzoek het standpunt en de evidentie zonder verdere 
context werden aangeboden. De proefpersonen kregen enkel het standpunt en de evi-
dentie aangeboden. Als gevolg daarvan is het voor de proefpersonen gemakkelijker om 
de kracht van de argumenten te bepalen. In de onderzoeken van Areni en Lutz (1988) 
en Van Enschot et al. (2003) waren de teksten langer en deze extra informatie zou de 
aandacht van de proefpersonen af hebben kunnen leiden van de zwakke punten van de 
argumenten. In vervolgonderzoek is het interessant om te onderzoeken of het aanbie-
den van extra informatie er inderdaad toe leidt dat proefpersonen minder goed in staat 
zijn om sterke van zwakke argumenten te onderscheiden. 
 Een andere vraag die dit onderzoek oproept heeft te maken met de kwaliteit 
van de argumentatie op basis van analogie. Uit het onderzoek blijkt dat de anekdo-
tische evidentie even overtuigend is als de statistische evidentie bij de ondersteuning 
van een specifiek standpunt. De kwaliteit van anekdotische evidentie bij argumentatie 
op basis van analogie hangt echter af van de mate waarin het geval in de evidentie 
relevante overeenkomsten vertoont met het geval in het standpunt. Naarmate het aantal 
relevante overeenkomsten toeneemt, neemt ook de kracht van het argument toe. De 
vraag is wat voor gevolgen de manipulatie van het aantal relevante overeenkomsten 
zou hebben voor de relatieve overtuigingskracht van anekdotische evidentie ten op-
zichte van statistische evidentie. In vervolgonderzoek zal duidelijk moeten worden of 
leken op het gebied van argumentatietheorie ook gevoelig zijn voor dit criterium.  

Noten 
1. Onze dank gaat uit naar de twee beoordelaars die een eerdere versie van deze 
bijdrage van deskundig commentaar hebben voorzien.  
2. Opvallend is de lagere overtuigingskracht van statistische evidentie als die ter 
ondersteuning van het specifieke standpunt wordt aangevoerd. Deze vergelijking is 
niet statistisch getoetst omdat het hier om de acceptatie van twee verschillende stand-
punten ging. 
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