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FLITS
Overtuigend 

Schrijven



2

Retorica: de kunst van het overtuigen

Extrinsiek: bewijsmateriaal, cijfers

Intrinsiek: persoon, stijl en technieken van de spreker/schrijver

ETHOS
PATHOS
LOGOS

ETHOS

Direct of indirect verwijzen naar de eigen kwaliteiten van de 
spreker, of van een andere autoriteit (referenties, hedging), 
ook: transparantie van de tekst.

Daniel Oppenheimer:
Consequences of Erudite Vernacular Utilized 

Irrespective of Necessity: Problems with Using 
Long Words Needlessly
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PATHOS

Inspelen op de emoties van het publiek  met het doel het 
oordelend vermogen van het publiek aan te tasten

ü Metafoor of analogie
ü Drieslag, alliteratie
ü Climax en anticlimax
ü Retorische vraag
ü Vertel een verhaal
ü Fixeer de aandacht met de gebiedende wijs
ü Laat commitment zien

LOGOS

Argumentatietechnieken, logische verbanden, onderbouwing.  

- Recent linguïstisch onderzoek: 
want / omdat en dus en blijkbaar  / daarom

Anneloes Canestrelli
Small words, big effects? Subjective versus 
objective causal connectives in discourse 

processing 
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Position paper digitalisering

“Welke zijn de grenzen van het nut en van de schade, welke door het gebruik van werktuigen in de fabrieken 
van ons vaderland, in de plaats van menschen handen, voor den staat in het algemeen worden aangebracht, 
en in hoeverre is het overzulks te wenschen, dat het openbaar bestuur het in gebruik brengen van die 
werktuigen of aanmoedige of beperke?”

Hoe moet de overheid reageren op technologische veranderingen? Tweehonderd jaar geleden wierp de 

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen deze vraag op over de langzaam op gang komende 

industrialisatie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het antwoord werd in de decennia daarna 

uitgewerkt. Er kwamen nieuwe wetten, organisaties en investeringen die de industrialisatie aanjaagden en 

soms ook begrensden. Zo verbood het ‘Kinderwetje van Houten’ vanaf 1874 kinderarbeid in fabrieken, werd 

het vervoer van grondstoffen en industrieel geproduceerde goederen gefaciliteerd door de aanleg van 

kanalen en spoorwegen en werden in 1902 de staatsmijnen opgericht om in de behoefte van steenkool te 

kunnen voorzien.

Fast forward naar de 21e-eeuw: machines nemen niet onze handen over maar ons brein. In het Strategisch 

Actieplan voor Artificiële Intelligentie1 zoekt het kabinet naar wegen om enerzijds economische kansen te 

benutten en tegelijkertijd kaders te stellen. Opiniemakers, bedrijven en wetenschappers roepen tegelijkertijd 

de regering op meer te investeren.2 De vraag van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is 

daarmee opnieuw actueel geworden. Net als tijdens de Industriële Revolutie, zullen de keuzes van vandaag 

nog lang zichtbaar zijn in de vormgeving en het welzijn van ons land.

Er zijn er nog veel open vragen over digitalisering en de impact ervan op de economie. 

Zo is bijvoorbeeld in de economische wetenschap op dit moment een levendige discussie 

gaande over de in de VS waargenomen toename van concentratie van productiviteit en 

verhoogde markups (zie o.a. Akcigit en Ates (2019), Andrews et al. (2015) en De Loecker 

en Eeckhout (2017)). Digitalisering en dan met name de ‘winner-takes-all’ effecten die 

worden geassocieerd met grote techbedrijven zouden hiervoor een verklarende factor 

kunnen zijn. De langetermijngevolgen voor waardeketens zijn vaak nog onduidelijk. Denk 

aan de gevolgen van robotisering en kunstmatige intelligentie voor de arbeidsmarkt. 

Digitalisering stelt ook bestaand beleid voor uitdagingen. Hoe bijvoorbeeld belasting te 

heffen op aanbieders van digitale diensten?


