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Stellingen

I Wie zijn mening verdedigt met een beroep op de vrijheid van meningsuiting, presenteert de vrijheid 
om iets te zeggen ten onrechte als een argument voor de aanvaardbaarheid van wat hij zegt.

II Wie een mening aanvaardt die louter en alleen verdedigd is met een beroep op de vrijheid van 
meningsuiting, maakt zichzelf  tot een wandelende illustratie van de Griekse wijsheid dat wie de 
retorica niet bestudeert, er het slachtoffer van wordt.

III De pragma-dialectische argumentatietheorie ontleent haar dialectische karakter niet alleen aan het in 
deze theorie geformuleerde uitgangspunt met betrekking tot het doel van argumentatie, maar ook 
aan de daarin geformuleerde uitgangspunten met betrekking tot de opbouw en de normering van 
argumentatie. (Dit proefschrift)

IV Afhankelijk van het aspect van strategisch manoeuvreren dat het betreft, kan er met betrekking 
tot de externe samenhang van de discussiezetten die in de achtereenvolgende fasen ten uitvoer 
worden gebracht gesproken worden van een ‘topische strategie’, een ‘aanpassingsstrategie’ en 
een‘presentationele strategie’. (Dit proefschrift)

V Uit de rapportage van Zeno’s opvattingen in Plato’s Parmenides kan worden opgemaakt dat Zeno’s 
‘eerste paradox van de veelheid’ niet begrepen moet worden als een bewijs uit het ongerijmde.  
(Dit proefschrift)

VI De uiteenlopende beschrijvingen van Plato’s ‘methode van hypothetisering’ kunnen met elkaar in 
verband worden gebracht door ze op te vatten als beschrijvingen van verschillende componenten 
van deze methode. (Dit proefschrift)

VII De zogenoemde ‘socratische ironie’ is op te vatten als een rolverdelingsstrategie. (Dit proefschrift)

VIII De historische achtergrond van het in de uitgebreide versie van de pragma-dialectische 
argumentatietheorie als ‘retorisch’ aangemerkte inzicht met betrekking tot de argumentatieve ambi-
ties van de discussianten is behalve in de antieke retorica ook in de antieke dialectica gelegen.  
(Dit proefschrift)

IX Het gegeven dat er in de historisch-materialistische opvatting van de dialectica slechts sprake is van 
één partij is zowel vanuit de antieke als vanuit de hedendaagse dialectica bezien onbegrijpelijk.

X Wanneer iemand die als principe heeft dat hij bereid is al zijn principes ter discussie te stellen ook 
bereid is deze bereidheid zelf  ter discussie te stellen, kan hij niet beschuldigd worden van een  
pragmatische inconsistentie.

Stellingen behorende bij het proefschrift van Jean Wagemans, getiteld ‘Redelijkheid en overredingskracht 
van argumentatie’, te verdedigen op woensdag 30 september 2009 aan de Universiteit van Amsterdam.
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Voorwoord

Graag dank ik hier al diegenen die aan de totstandkoming van dit proefschrift 
hebben bijgedragen.

Eerst en vooral dank ik mijn begeleiders Frans van Eemeren en Peter 
Houtlosser. Hun buitengewoon inspirerende en constructieve manier van 
begeleiden maakte het promotie-onderzoek tot een ‘feest voor de geest’. Ik keek 
altijd erg uit naar onze besprekingen, waarin zij zowel wat betreft het overbrengen 
van de theorie van het argumenteren als wat betreft het bijbrengen van de praktijk 
ervan – het schrijven van een proefschrift – een aangenaam soort fanatisme aan de 
dag legden. Het vroegtijdige overlijden van Peter heb ik in meerdere opzichten als 
een groot verlies ervaren. Ik gedenk hem hier met veel genegenheid.

Erik Krabbe dank ik voor de enthousiaste en degelijke manier waarop hij 
de rol van medepromotor heeft ingevuld. Ik heb veel geleerd van de intensieve 
gesprekken die we over de beide delen van het proefschrift heb gevoerd. Zijn 
aandacht voor de helderheid van formuleringen en de consistentie van gedachten-
gangen heeft tot talloze grotere en kleinere verbeteringen geleid. Ook de hartelijke 
ontvangst thuis na afloop van de besprekingen maakte dat ik altijd met veel plezier 
naar Groningen reisde.

Jeroen Bons dank ik voor zijn bereidheid als copromotor op te treden. Zijn 
voorstel om de volgorde van de delen van het proefschrift om te draaien heeft 
tot een belangrijke methodologische verbetering geleid – en tot een onvermoede 
hoeveelheid extra werk. De gemoedelijke wijze waarop hij dit voorstel en ander 
scherpzinnig commentaar naar voren bracht maakte hem tot een waarachtige 
advocatus diaboli.

Al diegenen die in de loop der jaren hebben deelgenomen aan het Onder-
zoekssymposium van de Leerstoelgroep Taalbeheersing, argumentatietheorie 
en retorica van de Universiteit van Amsterdam dank ik voor hun mondelinge 
commentaar op de onuitgewerkte gedachtengangen die ik tijdens deze bijeen-
komsten heb gepresenteerd. De leden van deze Leerstoelgroep in het bijzonder 
dank ik voor hun collegialiteit en de ruimte die ze mij – ondanks hun drukke 
werkzaamheden – gegeven hebben om het proefschrift af  te ronden. Voorts dank 
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ik de leden van het ‘promoteam’ voor hun welwillende commentaar op de eerste 
stappen die ik in dit onderzoek heb gezet en Jacco Verburgt voor zijn uitvoerige 
schriftelijke commentaar op de conceptversies van de verschillende hoofdstukken 
van het proefschrift.

Solko Schalm dank ik voor zijn fantasievolle verbeelding van het concept 
‘strategisch manoeuvreren’ dat op de omslag van dit proefschrift is afgedrukt. 
Theo Rooden dank ik voor het ontwerpen van deze omslag, zijn geduld bij het 
vormgeven van de figuren en zijn fraaie verzorging van het zetwerk.

Ten slotte dank ik Léon Wagemans en de Amsterdam School for Cultural 
Analysis voor de genereuze financiële ondersteuning van het onderzoek waar dit 
proefschrift het verslag van vormt.



Verwijzingen

A Antieke auteurs

Rapportages van de opvattingen van Zeno van Elea heb ik opgenomen in de 
Engelse vertaling van Hasper (2003). De verwijzingen bij de rapportages bestaan 
uit een bronvermelding, gevolgd door een combinatie van letters en cijfers die 
de plaats aanduidt van de betreffende rapportage in de standaarduitgave van de 
fragmenten van de presocraten door Diels en Kranz (1989). Zo verwijst DK 29 B1 
naar fragment nummer 1 in categorie B (ipsissima verba) van presocraat nummer 29 
(Zeno) in deze uitgave (DK). De tekstgedeelten waarin geciteerd wordt uit het – 
inmiddels verloren gegane – werk van Zeno zijn tussen dubbele aanhalingstekens 
geplaatst.

Passages uit de dialogen van Plato heb ik opgenomen in de Nederlandse 
vertaling van De Win (1999). Het betreft een herziening van de vertaling van De 
Win (1962-1965) door een team van vertalers onder leiding van Steel. De verwij-
zingen bij de passages bestaan uit de titel van de betreffende dialoog, gevolgd door 
een combinatie van cijfers en letters. De titel is weergegeven in het Nederlands van 
De Win (1999) en is niet afgekort (bijvoorbeeld De staat en niet Rep. of Politeia). 
De cijfers en letters verwijzen naar de pagina respectievelijk het paginagedeelte 
in de zogenoemde ‘Stephanuseditie’ – de uitgave van de werken van Plato in drie 
delen door Henri Estienne, Parijs, 1578. Zo verwijst Meno 75c-d naar de paginage-
deeltes c en d van pagina 75 van het tweede deel van deze editie (waarin de Meno is 
opgenomen). Van de door De Win gebruikte tekens geeft Steel in het voorwoord 
van de herziene vertaling de volgende legenda: ‘Woorden tussen ronde haakjes (...) 
komen in het origineel voor en zijn te beschouwen als terloopse opmerkingen van 
Plato. Die ronde haken dienen soms ook om Nederlandse of  Latijnse equivalenten 
van minder bekende mythologische termen aan te duiden. Woorden tussen rechte 
haken [...] worden door de meeste uitgevers als niet-authentiek beschouwd. De 
woorden tussen spitse haken <...> ten slotte werden door de vertaler ter verduide-
lijking ingelast’ (De Win 1999: 7-8). Al deze tekens zijn gehandhaafd. De verwij-
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zingen naar de paginagedeeltes zijn door De Win in de tekst weergegeven, en wel 
tussen haakjes en gecursiveerd (bijvoorbeeld ‘men geeft het niet op voordat men 
(b) het wezen van het Goede heeft gevat met het zuivere verstand’). Deze verwij-
zingen zijn gehandhaafd, ook waar het passages betreft die in de lopende tekst zijn 
opgenomen. Tevens is de cursivering van staande uitdrukkingen en citaten van 
Homerus en andere dichters gehandhaafd.

Passages uit de werken van Aristoteles heb ik – waar beschikbaar – opgenomen 
in een Nederlandse vertaling. Zo zijn de passages uit de Rhetorica afkomstig uit 
Huys (2004) en die uit de Sophistici elenchi uit Hasper en Krabbe (te verschijnen).1 
Passages uit de overige werken van Aristoteles heb ik opgenomen in een Engelse 
vertaling, te weten de ‘Revised Oxford Translation’ onder redactie van Barnes 
(1995). Het betreft een herziening van de vertaling onder redactie van Barnes 
(1984). De verwijzingen bij de passages bestaan uit de titel van het betreffende 
werk, gevolgd door een combinatie van cijfers en letters. De titel is weergegeven in 
het Latijn en is niet afgekort (bijvoorbeeld Topica en niet Top. of  Topics). De cijfers 
en letters verwijzen achtereenvolgens naar de pagina, de kolom en de regel in de 
zogenoemde ‘Bekkereditie’ – de standaardeditie van de werken van Aristoteles door 
Immanuel Bekker, Berlijn, 1831. Zo verwijst 100a25-30 naar regel 25 tot en met 
30 van kolom a (de linker kolom) van pagina 100 van deze editie (de eerste pagina 
van de Topica). De regelaanduiding is soms approximatief  en mede afhankelijk van 
de gebruikte vertaling (in de meeste vertalingen worden alleen de regelnummers 1, 
5, 10, enz. in de marge vermeld). De door de diverse vertalers gebruikte tekens en 
cursiveringen zijn gehandhaafd.

Passages uit de werken van andere dan de hierboven genoemde antieke 
auteurs heb ik – waar beschikbaar – opgenomen in een Nederlandse vertaling, 
en anders in een Engelse vertaling. De verwijzingen bij de passages bestaan uit 
de naam van de auteur, de titel van het werk en (waar toepasselijk) het deel, het 
hoofdstuk, de paragraaf  en de regelnummers. Aan de verwijzingen is tussen haakjes 
de naam van de vertaler en het verschijningsjaar van de vertaling toegevoegd. Waar 
het een rapportage van de opvattingen van één van de presocraten betreft, wordt 
de verwijzing nog gevolgd door een combinatie van letters en cijfers die de plaats 
aanduidt van de betreffende rapportage in de standaarduitgave van de fragmenten 
van de presocraten door Diels en Kranz (1989) – zie ook hierboven.

Voor alle passages uit de werken van antieke auteurs geldt dat de in de 
vertaling voorkomende voetnootmarkeringen zijn weggelaten. Eventuele eigen 
opmerkingen bij de vertaling zijn tussen rechte haken geplaatst onder toevoeging 
van de initialen ‘JW’. De volledige beschrijvingen van de gebruikte vertalingen zijn 
te vinden in de Bibliografie (onder de achternaam van de vertaler).

 1 Ik dank Hasper en Krabbe voor het ter beschikking stellen van hun nog ongepubli-
ceerde Nederlandse vertaling van Aristoteles’ Sophistici elenchi.
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B Hedendaagse auteurs

Passages uit de werken van hedendaagse auteurs heb ik opgenomen in de oorspron-
kelijke taal. De verwijzingen bij deze passages bestaan uit de naam van de auteur(s), 
het jaar waarin het werk is verschenen en de relevante paginanummers of  – in 
enkele gevallen – hoofdstuknummers. Een uitzondering daarop vormen de verwij-
zingen bij passages uit naslagwerken, waar in plaats van paginanummers het lemma 
of  het paragraafnummer is vermeld. Zo is Ritter, Gründer en Gabriel (1971-2007: 
‘Beweis’, 4) een verwijzing naar het vierde gedeelte van het lemma ‘Beweis’ in het 
Historisches Wörterbuch der Philosophie en Lausberg (1998: § 33) een verwijzing naar 
§ 33 van het Handbook of literary rhetoric. De volledige beschrijvingen van de gebruikte 
literatuur zijn te vinden in de Bibliografie.





1 Inleiding

1.1 De studie van argumentatie

In 1958 verschijnen twee werken waarin de logische benadering van argumentatie 
– die op dat moment de gebruikelijke is – wordt gekritiseerd: Toulmins The uses of  
argument en Perelman en Olbrechts-Tyteca’s La nouvelle rhétorique.2 De kritiek van 
Toulmin heeft vooral betrekking op de geschiktheid van de logica als instrument 
voor het beoordelen van argumentatie. Volgens hem heeft de logica een beperkt 
toepassingsbereik, omdat de abstracte en formele normen die in dit vakgebied 
worden ontwikkeld niet relevant zijn voor het beoordelen van ‘alledaagse’ argu-
mentatie. Bij wijze van alternatief  presenteert hij in zijn boek een model van argu-
mentatie dat geënt is op de manier waarop juridische claims worden onderbouwd. 
De kritiek van Perelman en Olbrechts-Tyteca heeft vooral betrekking op de 
bruikbaarheid van de logica als hulpmiddel voor het produceren van argumentatie. 
Volgens hen zijn de formele bewijsmethoden uit de logica ongeschikt om ‘verstan-
delijke bijval te verkrijgen of  te doen toenemen voor de stellingen die men ter 
goedkeuring aan mensen voorlegt’ en wordt er in de praktijk gebruik gemaakt van 
andere technieken om standpunten op een rationele manier te rechtvaardigen.3 In 
hun boek, dat geïnspireerd is op de klassieke retorica, geven zij een systematische 
beschrijving van deze argumentatieve technieken.

De auteurs van deze twee studies hebben gefunctioneerd als de wegbereiders 
van een nieuw vakgebied – de ‘argumentatietheorie’.4 Aan de ontwikkeling van 

 2 Onderstaande weergave van de opvattingen van Toulmin en van Perelman en 
Olbrechts-Tyteca is gebaseerd op Van Eemeren, Grootendorst, Snoeck Henkemans 
et al. (1997: H5 respectievelijk H4).

 3 Aangehaald in Van Eemeren, Grootendorst, Snoeck Henkemans et al. (1997: 119) 
onder verwijzing naar Perelman en Olbrechts-Tyteca (1969: 4).

 4 Onderstaande beschrijving van de verschillende wetenschappelijke perspectieven op 
het verschijnsel argumentatie is mede gebaseerd op Van Eemeren, Grootendorst, 
Snoeck Henkemans et al. (1997: H1).
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dit vakgebied is in de afgelopen decennia bijgedragen door wetenschappers met 
verschillende disciplinaire achtergronden. Er heeft zich een groep van ‘argumenta-
tietheoretici’ gevormd, waarvan behalve logici ook communicatie-wetenschappers, 
classici, filosofen, psychologen, retorici, taalbeheersers, taalkundigen en andere 
geesteswetenschappers deel uitmaken.

De manier waarop argumentatie in het vakgebied van de argumentatietheorie 
wordt bestudeerd verschilt op een aantal significante punten van de manier waarop 
dat in de logica gebeurt.5 Zo richt men zich in logische studies over argumentatie 
vooral op de formele aspecten van argumentatie. Er wordt geabstraheerd van de 
sociale en communicatieve context waarin argumentatie naar voren is gebracht, 
alsmede van de verschillende verbale uitdrukkingsvormen waarin argumentatie is 
gepresenteerd.6 In studies op het gebied van de argumentatietheorie staan deze 
contextuele en linguïstische karakteristieken van argumentatie juist centraal. Kort 
gezegd richt men zich in dit vakgebied vooral op de pragmatische aspecten van argu-
mentatie.

Een ander verschil tussen logica en argumentatietheorie betreft het doel 
dat in deze vakgebieden wordt nagestreefd. Waar de logica als doelstelling heeft 
normen te ontwikkelen voor de geldigheid van redeneervormen, heeft de argumenta-
tietheorie als doelstelling normen te ontwikkelen aan de hand waarvan kan worden 
vastgesteld of  argumentatie al dan niet deugdelijk is. Deze deugdelijkheidsnormen 
kunnen worden beschouwd als de ‘pragmatische pendant’ (Van Eemeren, Groot-
endorst, Snoeck Henkemans et al. 1997: 27) van de formele geldigheidsnormen uit 
de logica.

In de bovenstaande beschrijving is de logica voorgesteld als een zelfstandig 
vakgebied, tegen de achtergrond waarvan – en in kritische distantie waartoe – zich 
het nieuwe vakgebied van de argumentatietheorie heeft ontwikkeld. Voor zover men 
in de logica gericht is op de formele aspecten van argumentatieve redeneringen (en 
niet op die van informatieve redeneringen zoals verklaringen en didactische uiteenzet-
tingen) is het echter ook mogelijk om de logica te situeren binnen het vakgebied 
van de argumentatietheorie.7 De logica wordt in dit geval opgevat als één van de 

 5 Voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillen en overeenkomsten tussen 
logica en argumentatietheorie zie Van Eemeren, Grootendorst, Snoeck Henkemans 
et al. (1997: 6-13).

 6 Ik ga in deze korte uiteenzetting niet in op latere ontwikkelingen als die van de 
informele logica.

 7 Voor deze alternatieve indeling van studies over argumentatie zie Van Eemeren, 
Grootendorst, Snoeck Henkemans et al. (1997: 27-28). Omgekeerd kan de argumen-
tatietheorie ook worden opgevat als een nieuwe tak van de logica (zie Van Eemeren, 
Grootendorst, Snoeck Henkemans et al. 1997: 13, noot 8). De ontwikkeling van 
de argumentatietheorie is in dat geval te beschouwen als de manifestatie van de 
verbreding van het interessegebied van de logica met de pragmatische aspecten van 
argumentatie.
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perspectieven van waaruit het verschijnsel argumentatie in de argumentatietheorie 
wordt bestudeerd. De logische geldigheidsnormen zijn dan niet te karakteriseren als 
de tegenhanger van de argumentatietheoretische deugdelijkheidsnormen, maar als 
één van de mogelijke invullingen ervan: ‘geldigheid’ is dan een specifieke vorm van 
‘deugdelijkheid’.

Onafhankelijk van de wijze waarop logica en argumentatietheorie ten 
opzichte van elkaar worden gesitueerd valt er in de argumentatietheorie een 
duidelijk onderscheid te maken tussen studies waarin argumentatie vanuit een 
dialectisch perspectief  wordt benaderd en studies waarin dat vanuit een retorisch 
perspectief  gebeurt.8 Deze perspectieven vinden hun inspiratie in de antieke 
disciplines dialectica en retorica, waarin ook de historische oorsprong gelegen is 
van een belangrijk deel van de terminologie en de theoretische concepten die in 
de hedendaagse perspectieven zijn ontwikkeld.9 Het dialectische en het retorische 
perspectief  op argumentatie onderscheiden zich onder meer van elkaar door de 
invulling die aan het begrip ‘deugdelijkheid’ wordt gegeven. Waar de dialectische 
deugdelijkheidsnormen betrekking hebben op de redelijkheid van argumentatie, 
hebben de retorische deugdelijkheidsnormen betrekking op de overredingskracht 
ervan.10

In figuur 1.1 heb ik de hierboven gemaakte onderscheidingen met betrekking 
tot de verschillende studies over argumentatie op een schematische manier 
weergegeven. Net als in de beschrijving heb ik in de figuur alleen de meest gangbare 
indelingen van studies over argumentatie opgenomen, te weten de indeling waarbij 
de logica en de argumentatietheorie als twee afzonderlijke vakgebieden worden 
beschouwd en de indeling waarbij de logica – voor zover die argumentatie als 

 8 Wenzel (1992/1980) is één van de eersten die dialectica en retorica (en ook de logica) 
karakteriseert als ‘perspectives on argument’. Voor een nadere articulatie van het 
onderscheid tussen het dialectische en het retorische perspectief  op argumentatie 
zie Van Eemeren (1987).

 9 Zie bijvoorbeeld Van Eemeren, Grootendorst, Snoeck Henkemans et al. (1997: 29), 
waarin wordt aangegeven dat de ‘verschillende soorten inzichten die in de klassieke 
logica, dialectica en retorica zijn ontwikkeld [...] in sterke mate bepalend [zijn] geweest 
voor de uiteenlopende gedaanten die de studie van argumentatie in later tijden 
gekregen heeft.’ Zie ook Van Eemeren en Houtlosser (2002a: 3): ‘[T]he conceptual 
apparatus and the main theoretical insights developed from these perspectives in the 
faraway past still play an important role in most prominent modern approaches to 
the study of  argumentation.’

 10 Vergelijk Wenzel (1992/1980), volgens wie de dialectische normen betrekking 
hebben op de ‘transparantie’ (candidness) van argumentatie en de retorische normen 
op de ‘effectiviteit’ (effectiveness) ervan. Anders dan Wenzel geef  ik wat de typering 
van deze normen betreft de voorkeur aan de termen ‘redelijkheid’ en ‘overredings-
kracht’, omdat de term ‘transparantie’ ten onrechte suggereert dat de dialectische 
normen exclusief  gerelateerd zijn aan wetenschappelijke of  filosofische argumen-
tatie en omdat de term ‘effectiviteit’ in het geheel niet duidelijk maakt aan welk doel 
de retorische normen zijn gerelateerd – het doel namelijk om anderen te overreden.
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onderzoeksobject heeft – gezien wordt als één van de drie perspectieven in het 
vakgebied van de argumentatietheorie.11 In het eerste geval (corresponderend met 
de ononderbroken lijnen) zijn de logische geldigheidsnormen en de argumentatie-
theoretische deugdelijkheidsnormen te beschouwen als elkaars pendanten. In het 
tweede geval (corresponderend met de gebroken lijnen) zijn de logische geldig-
heidsnormen te beschouwen als één van de drie typen deugdelijkheidsnormen die 
in het vakgebied van de argumentatietheorie worden ontwikkeld.
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Figuur 1.1 De studie van argumentatie

In de figuur is te zien dat de wijze waarop argumentatietheorie en logica ten opzichte 
van elkaar worden gesitueerd niet van invloed is op de karakterisering van het 
dialectische en het retorische perspectief  op argumentatie. In beide perspectieven 
worden normen ontwikkeld voor de deugdelijkheid van argumentatie, waarbij 
onder ‘deugdelijkheid’ in het dialectische perspectief  de ‘redelijkheid’ van argumen-
tatie wordt verstaan en in het retorische perspectief  de ‘overredingskracht’ ervan.

 11 Voor andere manieren om studies over argumentatie van elkaar te onderscheiden 
– bijvoorbeeld op grond van de redelijkheidsopvatting die eraan ten grondslag ligt 
(geometrisch, antropologisch of  kritisch) of  het doel dat ermee wordt nagestreefd 
(descriptief, normatief  of  een combinatie van beide) – zie Van Eemeren, Grooten-
dorst, Snoeck Henkemans et al. (1997: 27-29).
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1.2 De combinatie van dialectica en retorica

Dat dialectische en retorische studies over argumentatie een andere doelstel-
ling hebben dan logische studies over argumentatie sluit niet uit dat kennis met 
betrekking tot de geldigheid van redeneringen van nut kan zijn bij de ontwikke-
ling van normen voor de redelijkheid en de overredingskracht van argumentatie.12 
In dialectische studies over argumentatie wordt meestal wel gebruik gemaakt van 
theoretische inzichten, termen en concepten die ontleend zijn aan de logica. Ook 
in retorische studies over argumentatie zijn vaak inzichten uit de logica verdiscon-
teerd – zij het dat deze inzichten hier een aanmerkelijk minder prominente rol 
spelen dan in dialectische studies over argumentatie.13

Terwijl inzichten uit het logische perspectief  op argumentatie op diverse 
manieren in de twee andere perspectieven zijn verdisconteerd, is het in de argumen-
tatietheorie veel minder gebruikelijk om inzichten uit het dialectische perspectief  
te combineren met inzichten uit het retorische perspectief. In de praktijk gaapt 
tussen deze perspectieven zelfs een grote kloof, waarvan het bestaan valt terug te 
voeren op het in de zeventiende eeuw ontstane onderscheid tussen de methodo-
logie van de humaniora of  geesteswetenschappen – waarin de retorica een centrale 
rol speelt – en de methodologie van de natuurfilosofie, exacte wetenschappen of  
natuurwetenschappen – waarin de rol van de retorica is geminimaliseerd of  zelfs 
geëlimineerd.14

In dit proefschrift richt ik mij op de theorie waarin voor het eerst een syste-
matische poging is gedaan om het dialectische en het retorische perspectief  op 
argumentatie met elkaar te combineren – de pragma-dialectische argumentatiethe-
orie. Deze combinatie is tot stand gebracht door retorische inzichten over argu-
mentatie te incorporeren in het reeds eerder ontwikkelde dialectische raamwerk 
van de theorie:

 12 Voor een dissidente opvatting hierover zie bijvoorbeeld Heysse (1997), die van 
mening is dat het innemen van een logisch perspectief  de essentiële kenmerken van 
het verschijnsel argumentatie volledig uit het zicht doet verdwijnen.

 13 Zie ook Van Eemeren en Houtlosser (2002a: 3): ‘However different they may be, 
both perspectives, but the dialectical perspective in particular, include a logical 
component of  some sort.’

 14 Toulmin (2001: 32) localiseert het ontstaan van deze kloof  in de zeventiende eeuw, 
waarin de humaniora en de exacte wetenschappen zich manifesteren als disciplines 
waarin een verschillende betekenis wordt toegekend aan de termen ‘arguments’ 
en ‘reason’: ‘Humanists saw arguments as personal or social disagreements that 
Rhetoric had a role in resolving, while the mathematical natural philosophers (or 
Exact Scientists) interpreted them as formal inferences that Rhetoric could only 
distort. In the Humanities, the term “Reason” referred to reasonable practices; in 
Natural Philosophy, to rational theories and deductions.’ Zie ook Van Eemeren 
en Houtlosser (1999a: 164-165): ‘[T]here still appears to be among argumentation 
theorists a yawning gap between those formally-orientated theorists who opt for a 
dialectical approach and the humanist protagonists of  a rhetorical approach.’
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[T]here is not only a ‘dialectical’, but also a ‘rhetorical’ aspect to argumen-
tative discourse. Initially, the pragma-dialectical method of  analysis concen-
trated solely on the dialectical aspect. Meanwhile we have shown that the 
reconstruction of  argumentative discourse can be strengthened considerably 
by incorporating rhetorical considerations in the analysis, and particularly in 
its justification. (Van Eemeren & Houtlosser 2002b: 135)

Mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen in de pragma-dialectiek is er een 
hernieuwde belangstelling ontstaan voor de kwestie hoe het dialectische en het 
retorische perspectief  op argumentatie zich tot elkaar verhouden – of  zouden 
moeten verhouden. Ten aanzien van deze kwestie worden door argumentatietheo-
retici zeer uiteenlopende posities ingenomen. Veel theoretici lijken de mogelijkheid 
om de twee perspectieven met elkaar te combineren überhaupt niet in overweging 
te nemen. Zij beschouwen dialectica en retorica als zelfstandige disciplines die – 
afgezien misschien van een gemeenschappelijk onderzoeksobject – weinig tot niets 
met elkaar te maken hebben. Onder argumentatietheoretici die de mogelijkheid tot 
het combineren van de perspectieven niet bij voorbaat uitsluiten is kort geleden 
een discussie gevoerd over de wijze waarop een dergelijke combinatie gestalte kan 
of  moet krijgen.15 Sommige theoretici nemen in deze discussie de positie in dat 
men zich bij het combineren van de perspectieven dient te beperken tot het niveau 
van de praktische toepassing, terwijl andere ervoor pleiten dat de perspectieven 
op een theoretisch niveau met elkaar worden gecombineerd. Binnen deze laatste 
groep theoretici bestaan weer verschillende opvattingen over de manier waarop de 
perspectieven met elkaar kunnen en moeten worden gecombineerd.

Hoewel de deelnemers aan de zojuist genoemde discussie zich niet in alle 
gevallen expliciet hebben uitgesproken over het recente pragma-dialectische 
voorstel tot het combineren van de perspectieven, kan uit de diversiteit van 
hun posities worden opgemaakt dat zij dit voorstel zeer verschillend zullen 
beoordelen. Tegelijkertijd komen hun bijdragen aan de discussie in dit opzicht 
met elkaar overeen, dat de daarin naar voren gebrachte opvatting over de wijze 
waarop de perspectieven zich tot elkaar zouden moeten verhouden direct of  
indirect gerechtvaardigd wordt met een beroep op inzichten uit de antieke 
dialectica en retorica.16 Deze methodologische overeenkomst maakt het mogelijk 
voor elk van de voorgestane verhoudingen tussen dialectica en retorica vast te 
stellen aan welke antieke verhoudingsopvatting(en) deze is gerelateerd. Uit de 

 15 Zie bijvoorbeeld de discussiebijdragen in Van Eemeren en Houtlosser (Eds.) (2000) 
en Van Eemeren en Houtlosser (Eds.) (2002).

 16 Zie bijvoorbeeld Krabbe (2002: 29-35), Hohmann (2002: 41-45), Leff  (2002: 53-57). 
Behalve op de antieke dialectica en retorica beroepen de deelnemers aan het debat 
zich ook op latere invullingen van deze disciplines, met name die uit de Middel-
eeuwen en de Renaissance.
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bijdragen aan de discussie kan echter niet worden opgemaakt aan welke specifieke 
antieke opvattingen over argumentatie het pragma-dialectische combinatievoor-
stel is gerelateerd. De vraag hoe het voorstel zich tot deze specifieke opvattingen 
verhoudt, blijft daardoor onbeantwoord.

Tegen deze achtergrond heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de precieze 
relatie tussen de pragma-dialectische en de antieke opvattingen over argumentatie. 
Met dit proefschrift, dat het verslag vormt van dit onderzoek, beoog ik een histo-
risch-filosofische bijdrage te leveren aan de hedendaagse discussie over de kwestie 
hoe het dialectische en het retorische perspectief  op argumentatie zich tot elkaar 
verhouden – of  zouden moeten verhouden.

1.3 Vraagstelling, methode en indeling

Het proefschrift heeft als hoofdvraag hoe het pragma-dialectische voorstel tot het combineren 
van het dialectische en het retorische perspectief  op argumentatie kan worden gesitueerd tegen de 
achtergrond van opvattingen uit de antieke dialectica en retorica. Ter voorbereiding op de 
beantwoording van deze vraag zal ik achtereenvolgens de volgende kwesties aan 
de orde stellen:

(I) Wat voor uitgangspunten gelden in de pragma-dialectische argumentatiethe-
orie als ‘dialectisch’ en wat voor uitgangspunten als ‘retorisch’? Op welke 
aspecten van argumentatie hebben deze uitgangspunten betrekking en wat 
houden ze precies in?

(II) Welke opvattingen bestaan er in de antieke dialectica en retorica over de 
aspecten van argumentatie waarop deze ‘dialectische’ en ‘retorische’ uitgangs-
punten van de pragma-dialectiek betrekking hebben?

(III) Zijn de pragma-dialectische opvattingen over de betreffende aspecten van 
argumentatie gerelateerd aan opvattingen die daar in de antieke dialectica en 
retorica over bestaan? En zo ja, hoe zijn deze relaties precies te kwalificeren? 

De indeling van het proefschrift hangt op de volgende manier met deze drie 
kwesties samen.

Om te kunnen bepalen in hoeverre de pragma-dialectische opvattingen over 
argumentatie gerelateerd zijn aan opvattingen uit de antieke dialectica en retorica – 
kwestie III – dient in de eerste plaats duidelijk te zijn welke uitgangspunten van de 
pragma-dialectiek precies als ‘dialectisch’ en welke als ‘retorisch’ gelden – kwestie I. 
Het eerste deel van het proefschrift, getiteld De dialectische en retorische dimensies van de 
pragma-dialectiek, heeft als doelstelling te beschrijven welke uitgangspunten dat zijn. 
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Het deel bestaat uit twee hoofdstukken. Het eerste daarvan (Hoofdstuk 2) heeft 
betrekking op de standaardversie van de pragma-dialectiek, waarin geen retorische 
inzichten met betrekking tot argumentatie zijn verdisconteerd. In dit hoofdstuk ga 
ik na wat voor dialectische inzichten ten grondslag liggen aan de centrale notie van 
deze theorie – de notie ‘kritische discussie’. Ik onderzoek op welke aspecten van 
argumentatie deze inzichten betrekking hebben, wat ze precies inhouden, op welke 
manier ze tot uitdrukking komen in de belangrijkste bestanddelen van het theore-
tische raamwerk van de pragma-dialectiek en welke functie ze hebben in de analyse 
en evaluatie van argumentatieve teksten en discussies. Het tweede hoofdstuk 
van het eerste deel (Hoofdstuk 3) heeft betrekking op de uitgebreide versie van 
de pragma-dialectiek, die tot stand is gebracht door retorische inzichten op een 
systematische manier te incorporeren in het raamwerk van de standaardversie van 
de theorie. Aangezien deze incorporatie heeft plaatsgevonden aan de hand van 
de nieuw ontwikkelde notie ‘strategisch manoeuvreren’ ga ik in dit hoofdstuk na 
wat voor dialectische en retorische inzichten aan deze notie ten grondslag liggen. 
Eerst onderzoek ik op welke aspecten van argumentatie deze inzichten betrekking 
hebben, wat ze precies inhouden en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Vervolgens 
onderzoek ik op welke manier de standaardversie van de theorie met gebruikma-
king van de notie ‘strategisch manoeuvreren’ is uitgebreid en welke veranderingen 
deze uitbreiding met zich meebrengt voor de analyse en evaluatie van argumenta-
tieve teksten en discussies.

Om te kunnen bepalen in hoeverre de pragma-dialectische opvattingen over 
argumentatie gerelateerd zijn aan opvattingen uit de antieke dialectica en retorica 
– kwestie III – dient in de tweede plaats duidelijk te zijn welke opvattingen in de 
antieke dialectica en retorica over de relevante aspecten van argumentatie bestaan 
– kwestie II. Het tweede deel van het proefschrift, getiteld Antieke opvattingen over 
argumentatie, heeft als doelstelling deze opvattingen te beschrijven. Ik beoog in dit 
deel niet een beeld te schetsen van de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis 
van de antieke dialectica en retorica, maar een reconstructie te geven van de 
antieke opvattingen over precies die aspecten van argumentatie waarop de in het 
eerste deel geanalyseerde theoretische uitgangspunten van de pragma-dialectiek 
betrekking hebben. Wat de antieke dialectica betreft heb ik me daarbij gericht op 
de relevante passages uit het werk van Zeno van Elea, Plato en Aristoteles, die 
algemeen als de belangrijkste representanten van deze discipline worden gezien. 
Wat de antieke retorica betreft heb ik me gericht op de relevante bestanddelen van 
het zogenoemde ‘systeem van de antieke retorica’, alsmede op de opvattingen die 
Plato en Aristoteles in hun werken over de retorica met betrekking tot bepaalde 
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aspecten van argumentatie naar voren hebben gebracht.17 De hoofdstukindeling 
van het tweede deel is gebaseerd op de resultaten van de conceptuele analyses uit 
het eerste deel van het proefschrift. Het deel bestaat uit vier hoofdstukken, waarin 
ik achtereenvolgens een reconstructie geef  van de antiek-dialectische opvattingen 
over het doel van argumentatie (Hoofdstuk 4), de opbouw van argumentatie 
(Hoofdstuk 5) en de normering ervan (Hoofdstuk 6) en van de antiek-retorische 
opvattingen over het doel van argumentatie (Hoofdstuk 7).

In het concluderende hoofdstuk (Hoofdstuk 8) verbind ik de resultaten van 
de conceptuele analyses uit het eerste deel van het proefschrift met de resultaten 
van het historische onderzoek uit het tweede deel. Ik onderzoek in hoeverre de 
pragma-dialectische opvattingen over argumentatie gerelateerd zijn aan de antieke 
opvattingen hieromtrent – kwestie III – en beantwoord vervolgens de hoofdvraag 
van deze studie door aan te geven hoe het pragma-dialectische voorstel tot het 
combineren van het dialectische en het retorische perspectief  op argumentatie kan 
worden gesitueerd tegen de achtergrond van opvattingen uit de antieke dialectica 
en retorica. Ten slotte plaats ik mijn bevindingen in de context van de hedendaagse 
discussie over de wijze waarop de twee perspectieven zich tot elkaar verhouden – 
of  zouden moeten verhouden.

 17 Onder het ‘systeem van de antieke retorica’ wordt het geordende corpus van 
retorische inzichten verstaan dat zich in de periode van de 5e eeuw v.C. tot en 
met de 1e eeuw n.C. heeft gevormd. Quintilianus’ Institutio oratoria (1e eeuw n.C.) 
wordt algemeen beschouwd als het werk waarin dit systeem het meest omvattend is 
beschreven.





I DE DIALECTISCHE EN RETORISCHE DIMENSIES  
VAN DE PRAGMA-DIALECTIEK





2 De standaardversie van de pragma-dialectiek

De pragma-dialectische argumentatietheorie is – zoals de naam al aangeeft – 
gebaseerd op een combinatie van pragmatische en dialectische inzichten met 
betrekking tot argumentatie. De term ‘pragmatisch’ verwijst in dit verband naar 
de pragmatiek als de studie van het gebruik van taal, terwijl de term ‘dialectisch’ 
verwijst naar de dialectica als de kunst (in de zin van ‘leer’) van het discussiëren.18 Ter 
voorbereiding op de beantwoording van de vraag in hoeverre de pragma-dialectiek 
gerelateerd is aan antieke opvattingen over argumentatie zal ik in dit hoofdstuk 
de dialectische dimensie van deze theorie expliciteren. Ik richt me daartoe op de 
‘standaardversie’ van de pragma-dialectiek zoals die vanaf  het midden van de jaren 
zeventig van de vorige eeuw is ontwikkeld door Van Eemeren en Grootendorst.19

Om een algemene indruk te krijgen van wat de auteurs van de pragma-dialec-
tiek onder een dialectische benadering van argumentatie verstaan zal ik eerst een 
analyse geven van de manier waarop ze deze benadering contrasteren met andere 
benaderingen van argumentatie – in het bijzonder de retorische (§ 2.1). Vervolgens 
ga ik na welke van de inzichten die aan de pragma-dialectiek ten grondslag liggen 
door de auteurs van deze theorie als typisch ‘dialectisch’ worden aangemerkt. 
Ik onderzoek op welke aspecten van argumentatie deze dialectische inzichten 
betrekking hebben, wat ze precies inhouden, hoe ze tot uitdrukking komen in de 
diverse bestanddelen van het theoretische raamwerk van de pragma-dialectiek en 
welke rol ze spelen in het toepassen van deze theorie – het analyseren en evalueren 
van argumentatieve teksten en discussies (§ 2.2).20 Ten slotte geef  ik een korte 
samenvatting van mijn bevindingen (§ 2.3). 

 18 Voor een verklaring van de benaming ‘pragma-dialectiek’ zie onder meer Van 
Eemeren en Grootendorst (2004: 52 en 95).

 19 Onder de ‘standaardversie’ van de pragma-dialectiek versta ik de versie van de theorie 
zoals die is uiteengezet in Van Eemeren en Grootendorst (1982, 1984, 1992 en 
2004). Anders dan in de ‘uitgebreide versie’ van de theorie zijn in de standaardversie 
ervan geen retorische inzichten met betrekking tot argumentatie verdisconteerd.

 20 Mijn analyses zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de meest recente weergave van de 
standaardversie van de theorie in Van Eemeren en Grootendorst (2004).
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2.1 Dialectische en retorische benaderingen van argumentatie

Van Eemeren en Grootendorst laten hun uiteenzetting van het theoretische 
raamwerk van de pragma-dialectiek voorafgaan door een algemene beschouwing 
of  ‘topography’ (2004: 11) van studies over argumentatie, die de vorm heeft 
van een beschrijving van een dialectisch en een retorisch gekleurde invulling 
van een programma voor argumentatietheoretisch onderzoek.21 Een dergelijk 
programma omvat vijf  met elkaar samenhangende componenten: (1) een filo-
sofische component, waarin beschreven wordt welke redelijkheidsopvatting aan 
een bepaalde benadering van argumentatie ten grondslag ligt, (2) een theoretische 
component, waarin duidelijk wordt gemaakt welk model van argumentatie in de 
betreffende benadering is ontwikkeld, (3) een analytische component, waarin wordt 
aangegeven op welke manier argumentatieve teksten en discussies moeten worden 
gereconstrueerd om ze met behulp van dat model te kunnen evalueren, (4) een 
empirische component, waarin wordt uiteengezet op basis van welke empirische 
inzichten de analyse en reconstructie van argumentatieve teksten en discussies kan 
worden gerechtvaardigd en (5) een praktische component, waarin wordt aangegeven 
hoe vanuit de betreffende benadering van argumentatie kan worden bijgedragen 
aan de verbetering van de argumentatieve competentie van taalgebruikers en aan 
de verbetering van de argumentatieve procedures in verschillende institutionele 
contexten.

Hieronder richt ik me eerst op de filosofische component van het onder-
zoeksprogramma. Ik ga na welke verschillen en overeenkomsten de auteurs hebben 
aangebracht tussen de dialectische en de retorische opvatting van redelijkheid  
(§ 2.1.1). Vervolgens richt ik me op de overige componenten van het onderzoeks-
programma, waarbij ik telkens onderzoek op welke manier de auteurs de dialectisch 
gekleurde invulling van de betreffende component hebben onderscheiden van de 
retorisch gekleurde invulling ervan (§ 2.1.2).

2.1.1 De dialectische en de retorische opvatting van redelijkheid

Onder de ‘redelijkheidsopvatting’ die aan een benadering van argumentatie ten 
grondslag ligt verstaan Van Eemeren en Grootendorst (2004: 2, 12-13, 17-18) het 
antwoord dat in die benadering is geformuleerd op de vraag wanneer argumen-
tatie door een rationele beoordelaar als aanvaardbaar wordt beschouwd. Voor de 
nadere articulatie van de dialectische en de retorische opvatting van redelijkheid 
maken zij gebruik van Toulmins typologie van ‘redelijkheidsperspectieven’, die een 
geometrisch, een antropologisch en een kritisch perspectief  op redelijkheid omvat 

 21 Zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: H2) en eerder Van Eemeren (1987).
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(2004: 13).22 In de onderstaande bespreking concentreer ik me op de voor- en 
nadelen die volgens hen aan het innemen van de betreffende perspectieven zijn 
verbonden.

In het geometrische perspectief  op redelijkheid wordt ervan uitgegaan dat 
standpunten kunnen worden bewezen door ze op een (logisch) geldige manier af  
te leiden uit onweerlegbare zekerheden. Dit uitgangspunt staat haaks op dat van de 
meeste argumentatietheoretici, die primair geïnteresseerd zijn in de manier waarop 
standpunten worden beargumenteerd of  aanvaardbaar worden gemaakt en niet in 
de manier waarop ze worden bewezen. Van Eemeren en Grootendorst (2004: 14) 
karakteriseren het geometrische perspectief  om deze reden als ‘anti-argumenta-
tive’. Volgens hen zijn er onder argumentatietheoretici niet veel aanhangers van dit 
perspectief  te vinden – ook niet onder degenen die een disciplinaire achtergrond 
in de logica hebben.23

In het antropologische perspectief  op redelijkheid wordt ervan uitgegaan dat 
argumentatie aanvaardbaar is wanneer deze overeenstemt met normen die variëren 
met zowel de culturele en temporele kenmerken van de argumentatieve situatie 
als de ‘epistemische achtergrond’ van het publiek – i.e. het geheel van kennis, 
opvattingen, overtuigingen, waarden en voorkeuren van de personen die daar deel 
van uitmaken (2004: 14-15). Het innemen van dit perspectief, dat ten grondslag 
ligt aan de retorische benadering van argumentatie, brengt zowel een voor- als een 
nadeel met zich mee. Het voordeel is dat de beoordeling van argumentatie mede 
gebaseerd is op informatie die afkomstig is uit de context waarin de argumentatie 
naar voren is gebracht: ‘[T]he anthropological approach does justice to factors that 
formal logic abstracts from, but that are all the same relevant to the evaluation of  
argumentation, such as the contextual circumstances in which the argumentation is 
advanced’ (2004: 129, noot 9). En het nadeel van het innemen van dit perspectief   
 

 22 Van Eemeren en Grootendorst (1982: 210) geven aan dat de benamingen in deze 
typologie gebaseerd zijn op de driedeling die Toulmin (1976: vii) maakt tussen 
een ‘formal or logical tradition originating in Plato, a common-sense or empirical 
tradition most familiar from the eighteenth century, and a critical or transcendental 
tradition inaugurated by Kant’. Zie hiervoor ook Van Eemeren, Grootendorst, 
Snoeck Henkemans et al. (1997: 27-28). Van Eemeren en Grootendorst (1982: 
210-213) karakteriseren de redelijkheidsnormen die in deze perspectieven worden 
gehanteerd respectievelijk als ‘formeel’, ‘empirisch’ en ‘procedureel’, waarbij de term 
‘redelijk’ achtereenvolgens de betekenis heeft van ‘geldig’, ‘effectief ’ en ‘in overeen-
stemming met de overeengekomen procedure’.

 23 Van Eemeren en Grootendorst (2004: 128) distantiëren zich nadrukkelijk van 
de opvatting van Toulmin (en die van Perelman en Olbrechts-Tyteca) dat aan de 
logische benadering van argumentatie een geometrisch perspectief  op redelijkheid 
ten grondslag ligt: ‘Logicians are not interested in “truth values” in themselves, let 
alone that they jointly adhere to the epistemological ideal of  the “Eternal City of  
well-founded truth” that Toulmin holds to be characteristic of  the geometrical 
approach.’
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is dat de beoordeling van argumentatie potentieel een sterk relativistisch karakter 
heeft:24

[In adopting] an anthropological norm of  reasonableness [...] they ultimately 
equate the soundness of  argumentation with its effectiveness on those who 
act in a particular case as the judges. The consequence is that argumentation 
that is sound in one case need not be sound in the other case. [...] This means 
that the norm of  reasonableness is potentially relativistic to a high degree: 
Potentially, there are as many kinds of  reasonableness as there are judges – 
or even more, if  one bears in mind that judges may change their mind and 
in the course of  time come to apply other evaluation criteria. (Van Eemeren 
& Grootendorst 2004: 129-130)

Het kritische perspectief  op redelijkheid is op te vatten als een combinatie van 
inzichten uit de filosofische stroming van het ‘kritisch rationalisme’ en inzichten 
uit de andere, zojuist besproken redelijkheidsperspectieven. In dit perspectief, dat 
aan de dialectische benadering van argumentatie ten grondslag ligt, geldt redelijk-
heid kort gezegd als een procedureel, formeel-normatief  en relatief  concept. Het 
procedurele karakter van redelijkheid is verbonden met het in de filosofie van het 
kritisch rationalisme geformuleerde principe van feilbaarheid, dat inhoudt dat de 
aanvaardbaarheid van standpunten nooit definitief kan worden vastgesteld.25 In 
aansluiting op dit principe is men in de dialectische benadering van argumentatie 
gericht op het ontwerpen van een procedure aan de hand waarvan standpunten 
kritisch kunnen worden getoetst.26 Anders dan in het geometrische perspectief, 
waar redelijkheid wordt begrepen als een eigenschap van standpunten en 
argumenten (of  van de wijze waarop deze aan elkaar zijn gerelateerd), wordt rede-

 24 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 129): ‘If  one were to opt for an 
anthropological approach, one of  the extreme consequences would be that formal 
fallacies that the discussants do not recognize as such must be regarded as valid 
arguments.’

 25 Zie bijvoorbeeld Popper (1978: 52-53, oorspronkelijke cursivering), volgens wie 
‘niemand de autoriteit heeft bij decreet vast te leggen dat iets waar is, dat wij ons aan 
de waarheid moeten onderwerpen’, maar ‘de waarheid elke menselijke autoriteit te boven 
gaat’ en het nodig is dat wij ‘het idee van de uiteindelijke bronnen van onze kennis 
opgeven en erkennen dat alle kennis menselijk is; dat het met onze fouten, onze 
vooroordelen, onze dromen en verwachtingen is vermengd; dat het enige wat wij 
kunnen doen het zoeken naar de waarheid is, zelfs als deze buiten ons bereik mocht 
liggen.’

 26 Zie hierover Van Eemeren en Grootendorst (2004: 14, 16-17 en 131-132). Het 
principe van feilbaarheid lijkt ook de achtergrond te vormen van de opmerking dat 
‘an argumentative dispute can in principle never be settled once and for all. The 
discussion can always be reopened. After all, it is quite possible (and very normal in 
practice) that new light can be thrown on the case, for example, on the basis of  other 
premises’ (2004: 138).
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lijkheid in het kritische perspectief  begrepen als een eigenschap van de betreffende 
toetsingsprocedure:27

Our approach locates argumentative reasonableness in procedures for 
critical discussion rather than in the form of  reasoning or in the substance 
of  initial premises per se. [...] Reasonableness, then, is located in the self-
correcting capacities of  a discussion procedure and not in the security of  
substantive starting points. (Van Eemeren, Grootendorst, Jackson & Jacobs 
1993: 170-171)

Het formeel-normatieve karakter van redelijkheid houdt verband met een over-
eenkomst tussen het kritische en het geometrische perspectief  op redelijkheid. In 
beide perspectieven wordt gewerkt met beoordelingsnormen die formeel van aard 
zijn: ‘By proposing a discussion procedure in the form of  an orderly arrangement 
of  independent rules for rational discussants who want to act reasonably, the aim 
of  formalization is reminiscent of  the geometrical approach to reasonableness’ 
(2004: 16).28 Met deze overeenkomst dient zich echter ook een belangrijk verschil 
aan. Waar ‘redelijkheid’ in het geometrische perspectief  als een absoluut concept 
geldt, geldt het in het kritische perspectief  als een gradueel concept. In de dialec-
tische benadering van argumentatie komt dit graduele karakter tot uitdrukking in 
de opvatting dat de toepasselijkheid van de beoordelingsnormen afhankelijk is van 
hun ‘probleemgeldigheid’ – i.e. de mate waarin de normen de discussianten in staat 
stellen het doel van hun gezamenlijke onderneming te verwezenlijken:

The proposed procedural rules are valid as far as they really enable the 
discussants to resolve their differences of  opinion. […] The extent to which 
a particular rule is considered reasonable depends on the adequacy of  that 
rule, as part of  a procedure for conducting a critical discussion, for solving 
the problem at hand. (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 16)

Het relatieve karakter van het concept ‘redelijkheid’ houdt verband met een 
overeenkomst tussen het kritische en het antropologische perspectief  op rede-
lijkheid. Net als in het antropologische perspectief  wordt redelijkheid in het 

 27 In derivatieve zin kunnen ook de onderdelen van argumentatieve teksten en 
discussies die in overeenstemming met deze procedure tot stand zijn gekomen 
‘redelijk’ worden genoemd.

 28 In het geval van de pragma-dialectische argumentatietheorie hebben deze geforma-
liseerde redelijkheidsnormen de vorm van procedurele regels waarin de rechten en 
plichten met betrekking tot het uitvoeren van taalhandelingen zijn gespecificeerd. Zie 
ook Van Eemeren en Houtlosser (2002b: 132, noot 5): ‘Because pragma-dialectics 
involves the development of  a model of  regimented ways of  resolving a difference 
of  opinion, this approach to argumentation is formal in a procedural sense.’
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kritische perspectief  beschouwd als een tot op zekere hoogte cultuur-, plaats-, 
tijd- en groepsgebonden fenomeen (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 14-15 
en 17).29 In de dialectische benadering van argumentatie komt dit relatieve karakter 
van redelijkheid tot uitdrukking in de opvatting dat de toepasselijkheid van de 
beoordelingsnormen afhankelijk is van hun ‘intersubjectieve geldigheid’ – i.e. de 
mate waarin deze normen corresponderen met de redelijkheidsopvattingen van de 
betreffende discussianten:

[T]he criterion of  intersubjective validity satisfies the premise that reasona-
bleness need not necessarily be universal. In this respect, unlike geometrical 
reasonableness, critical reasonableness is dependent on human judgment: It 
is related to a specific group of  people at a particular place and time. (Van 
Eemeren & Grootendorst 2004: 17)

Samenvattend verenigt het kritische perspectief  op redelijkheid de filosofische 
uitgangspunten van het kritisch rationalisme op een zodanige manier met de 
genoemde inzichten uit het geometrische en het antropologische perspectief  dat 
de voordelen die verbonden zijn aan het innemen van deze perspectieven worden 
meegenomen, terwijl de nadelen die verbonden zijn aan het exclusief innemen van 
deze perspectieven worden vermeden. De aanwezigheid van het geometrische 
element verleent de beoordeling van argumentatie een zekere objectiviteit, zonder 
dat ‘redelijkheid’ daarbij wordt opgevat als een concept dat onafhankelijk is van de 
context waarin de argumentatie naar voren is gebracht. En de aanwezigheid van 
het antropologische element zorgt ervoor dat de beoordeling van argumentatie 
mede afhankelijk is van de redelijkheidsopvattingen van de discussianten, zonder 
dat deze opvattingen worden verabsoluteerd door ze als de enige maatstaf  voor de 
redelijkheid van argumentatie te laten fungeren.

2.1.2 De verschillen tussen dialectische en retorische  
argumentatietheorieën

De dialectische en de retorische benadering van argumentatie verschillen niet 
alleen wat betreft de invulling van de filosofische component van het onderzoeks-
programma – dat wil zeggen, wat betreft de redelijkheidsopvatting die eraan ten 
grondslag ligt – maar ook wat betreft de invulling van de overige vier componenten 

 29 Dat betekent niet dat de dialectische benadering – net als de retorische – het gevaar 
zou lopen wat de beoordeling van argumentatie betreft in een extreme vorm van 
relativisme te vervallen. Anders dan de retorische benadering is de dialectische 
benadering immers niet exclusief op het antropologische perspectief  op redelijkheid 
gebaseerd.
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van dat programma. Wat de invulling van de theoretische component betreft, 
merken Van Eemeren en Grootendorst (2004: 20-22) op dat in dialectische 
modellen van argumentatie wordt gespecificeerd welke rol argumentatie speelt bij 
het oplossen van een verschil van mening, terwijl in retorische modellen wordt 
gespecificeerd welke rol argumentatie speelt bij het overtuigen van een publiek. Dit 
verschil in uitgangspunt met betrekking tot het doel van argumentatie komt onder 
meer tot uitdrukking in de manier waarop argumentatie in de betreffende modellen 
wordt gefaseerd. In dialectische modellen wordt gewerkt met een indeling van een 
discussie (in bijvoorbeeld een confrontatiefase, openingsfase, argumentatiefase en 
afsluitingsfase), terwijl in retorische modellen wordt gewerkt met een indeling van 
een redevoering (in bijvoorbeeld een exordium, narratio, argumentatio en peroratio): 
‘The rhetorical stages are considered to be instrumental in securing the agreement 
of  the target audience, the dialectical stages, in resolving a difference of  opinion’ 
(2004: 59-60, noot 40). Daarnaast komt dit verschil in uitgangspunt tot uitdrukking 
in het gegeven dat dialectische beoordelingsnormen zijn gebaseerd op kennis over 
de wijze waarop een verschil van mening kan worden opgelost, terwijl retorische 
beoordelingsnormen zijn gebaseerd op kennis over de wijze waarop een publiek 
kan worden overtuigd (2004: 20-21).

Wat de invulling van de analytische component van het onderzoekspro-
gramma betreft, merken Van Eemeren en Grootendorst (2004: 24-25) op dat 
een dialectische analyse van een argumentatieve tekst of  discussie erop gericht is 
duidelijk te maken welke onderdelen van de tekst of  discussie een rol spelen bij het 
oplossen van een verschil van mening, terwijl een retorische analyse erop gericht 
is te ontdekken welke instrumenten de auteur gebruikt heeft om zijn publiek te 
overtuigen. Dit verschil in invulling van de analytische component hangt samen 
met het verschil in invulling van de empirische component. Een dialectische analyse 
wordt mede gerechtvaardigd door kennis die afkomstig is uit empirisch onderzoek 
naar ‘factors and processes [that] are important for the force of  conviction of  
argumentative discourse aimed at resolving a difference of  opinion’ (2004: 30), 
terwijl een retorische analyse mede gebaseerd is op empirisch onderzoek dat erop 
gericht is te ontdekken ‘which rhetorical patterns have persuasive force for what 
kinds of  audiences’ (2004: 29).

Wat de praktische component – ten slotte – betreft, stellen Van Eemeren en 
Grootendorst (2004: 33) als algemene regel dat aanbevelingen voor het verbeteren 
van de argumentatieve praktijk een methodisch karakter moeten hebben en erop 
gericht moeten zijn taalgebruikers in staat te stellen hun doelen op een efficiënte(re) 
manier te bereiken. Meer specifiek merken zij op dat de dialectische aanbevelingen 
tot doel hebben discussianten te instrueren hoe zij een verschil van mening kunnen 
oplossen (2004: 35), terwijl de retorische aanbevelingen tot doel hebben een 
redenaar te instrueren hoe hij zijn publiek kan overtuigen (2004: 34).
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2.2 De dialectische uitgangspunten van de pragma-dialectiek

In de vorige paragraaf  heb ik een verkennend onderzoek uitgevoerd naar wat Van 
Eemeren en Grootendorst onder een dialectische benadering van argumentatie 
verstaan. Uit dit onderzoek is onder meer gebleken dat zij de verschillen tussen 
de dialectische en de retorische benadering in verband brengen met een verschil 
in uitgangspunt met betrekking tot het doel van argumentatie. In de dialectische 
benadering wordt ervan uitgegaan dat argumentatie tot doel heeft een verschil van 
mening op te lossen, terwijl er in de retorische benadering van wordt uitgegaan 
dat argumentatie tot doel heeft een publiek te overtuigen. In deze paragraaf  zal 
ik de dialectische dimensie van de pragma-dialectiek verder expliciteren door 
na te gaan welke (andere) uitgangspunten door de auteurs als typerend voor de 
dialectische benadering van argumentatie worden beschouwd. Ik richt me daartoe 
op het theoretische raamwerk van de pragma-dialectiek, dat gevormd wordt door 
een procedureel model van een kritische discussie – i.e. een discussie waarin twee 
partijen één of  meer standpunten onderwerpen aan een kritische toets:30

A critical discussion can be described as an exchange of  views in which the 
parties involved in a difference of  opinion systematically try to determine 
whether the standpoint or standpoints at issue are defensible in the light of  
critical doubt or objections. (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 52)

In het model van een kritische discussie komt een ideële, theoretische opvatting 
over argumentatie tot uitdrukking aan de hand waarvan reële, empirische argu-
mentatieve teksten en discussies kunnen worden geanalyseerd en geëvalueerd.31 
Het model wordt door Van Eemeren en Grootendorst om die reden aangeduid 
als een ‘ideaalmodel’.32 In aansluiting op deze kwalificatie zal ik de notie ‘kritische 
discussie’ aanmerken als een theoretische notie over argumentatie.

In de onderstaande analyse van de theoretische uitgangspunten van de 
pragma-dialectiek richt ik me in eerste instantie op de notie ‘kritische discussie’. Ik 

 30 Het procedurele model van een kritische discussie wordt soms als een ‘model’ en 
soms als een ‘procedure’ gekarakteriseerd. Voor een uitleg van de in verband hiermee 
door mij gehanteerde terminologie zie § 2.2.2, noot 38.

 31 Om het onderscheid tussen de ideële opvatting van argumentatie en het reële 
verschijnsel argumentatie terminologisch te accentueren zal ik de term ‘kritische 
discussie’ uitsluitend gebruiken ter aanduiding van de theoretische opvatting van 
argumentatie zoals die in de pragma-dialectiek is uitgewerkt – en niet tevens ter 
aanduiding van werkelijk bestaande teksten en discussies met een argumentatief  
karakter. Voor dergelijke teksten en discussies zal ik de term ‘argumentatieve teksten 
en discussies’ reserveren. Van Eemeren en Grootendorst gebruiken hiervoor meestal 
de term ‘argumentative discourse and text’ (2004: passim) en incidenteel de termen 
‘argumentative text and discussion’ (2004: 5 en 7) en ‘argumentative text’ (2004: 24).

 32 Zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: passim).
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ga na welke van de inzichten die aan deze notie ten grondslag liggen als dialectisch 
kunnen worden bestempeld, op welke aspecten van argumentatie deze inzichten 
betrekking hebben en wat ze precies inhouden (§ 2.2.1). Vervolgens richt ik me op 
het procedurele model van een kritische discussie. Ik beschrijf  uit welke bestand-
delen dit model precies bestaat en onderzoek of  – en zo ja, op welke manier – de 
als dialectisch bestempelde inzichten in deze bestanddelen tot uitdrukking komen 
(§ 2.2.2). Ten slotte ga ik na welke functie de dialectische inzichten hebben bij de 
analyse en evaluatie van argumentatieve teksten en discussies (§ 2.2.3).

2.2.1 De theoretische notie ‘kritische discussie’

In hun uiteenzetting van het theoretische raamwerk van de pragma-dialectiek 
verwijzen Van Eemeren en Grootendorst regelmatig naar de dialectische benadering 
van argumentatie. Uit een nadere beschouwing van de betreffende passages blijkt 
dat drie van de inzichten die aan de notie ‘kritische discussie’ ten grondslag liggen, 
expliciet met deze benadering in verband worden gebracht.

Het eerste van deze inzichten heeft betrekking op het doel van een kritische 
discussie. Dat doel wordt door Van Eemeren en Grootendorst (2004: 58) 
omschreven als het bepalen van de aanvaardbaarheid van het standpunt waarop 
het verschil van mening betrekking heeft: ‘In a critical discussion, the parties 
involved in a difference of  opinion attempt to resolve this difference of  opinion 
by achieving agreement on the acceptability or unacceptability of  the standpoint(s) 
involved’.33 Bij het bepalen van aanvaardbaarheid van het standpunt hebben de 
discussianten een verschillende rol. De ene partij – de protagonist – onderneemt 
een poging het standpunt te verdedigen, terwijl de andere partij – de antagonist – 
een poging onderneemt het standpunt aan te vallen.34

Het inzicht met betrekking tot het doel van een kritische discussie wordt in 
diverse passages in verband gebracht met de dialectische benadering van argu-
mentatie. Zo wijzen Van Eemeren en Grootendorst (2004: 51-52) erop dat de 
kritische toetsing van standpunten in deze benadering van oudsher centraal heeft 
gestaan: ‘Ever since classical antiquity, the dialectical approach to argumentation 
has concentrated on the way in which standpoints can be critically evaluated in 
an argumentative discussion’. Het dialectische karakter van dit inzicht komt ook 

 33 Een verschil van mening kan ook op meer dan één standpunt betrekking hebben. 
Waar gemakshalve over ‘een standpunt’ wordt gesproken, wordt dus steeds ‘één of  
meer standpunten’ bedoeld.

 34 Strikt genomen is er pas sprake van een ‘protagonist’ en een ‘antagonist’ vanaf  het 
moment dat de partijen overeen zijn gekomen hoe de rollen in de discussie zijn 
verdeeld. Dit gebeurt in de tweede fase van een kritische discussie, die de ‘openings-
fase’ wordt genoemd (zie hierover § 2.2.2).
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nadrukkelijk naar voren in de onderstaande passage, waarin Wenzels algemene 
typering van de dialectische benadering met instemming wordt geciteerd:

According to Wenzel, argumentation in the dialectical approach is regarded 
as the “systematic management of  discourse for the purpose of achieving critical 
decisions” (1979: 84). The purpose of  the dialectical approach is to determine 
how discussions that are aimed at scrutinizing the acceptability of standpoints 
should be conducted. (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 57, noot 36, 
mijn cursiveringen)

In een andere passage wordt de notie ‘kritische discussie’ in verband gebracht 
met de gesprekken die Socrates – in de dialogen van Plato – voert met personen 
die pretenderen iets met zekerheid te weten: ‘A critical discussion reflects the 
Socratic ideal of  subjecting everything one believes in to a dialectical scrutiny’ 
(2004: 57, noot 37). Ook in deze passage komt tot uitdrukking dat het inzicht 
met betrekking tot het doel van een kritische discussie als een typisch dialectisch 
inzicht wordt beschouwd. Het ‘dialectische onderzoek’ waaraan in deze passage 
wordt gerefereerd heeft namelijk als doel te bepalen of  het standpunt van Socrates’ 
gespreksgenoot houdbaar is in het licht van de opvattingen waaraan deze zich in de 
loop van het gesprek heeft gecommitteerd.

Overigens omschrijven Van Eemeren en Grootendorst een kritische 
discussie meestal niet als een discussie die tot doel heeft de aanvaardbaarheid van 
een standpunt te bepalen, maar als een discussie die tot doel heeft een verschil van 
mening op te lossen. Op het eerste gezicht zijn deze formuleringen inwisselbaar. 
Blijkens onderstaande definitie hebben de discussianten hun verschil van mening 
alleen dan opgelost – in de technische zin van het woord – wanneer ze het eens zijn 
geworden over de aanvaardbaarheid van het standpunt waarop hun verschil van 
mening betrekking had: ‘[A] difference of  opinion is only resolved when the parties 
involved in the difference have reached agreement on the question of  whether the 
standpoints at issue are acceptable or not’ (2004: 57-58). In de uiteenzetting van de 
toepassingen van het model van een kritische discussie wordt de formulering ‘het 
oplossen van het verschil van mening’ echter niet alleen gebruikt ter aanduiding 
van het doel van een kritische discussie, maar ook ter aanduiding van het veron-
derstelde streven van de discussianten om zich te conformeren aan bepaalde 
normen met betrekking tot de redelijkheid van argumentatie (of  ter aanduiding 
van het veronderstelde besef  van de discussianten aan deze normen gebonden 
te zijn). Ik zal het doel van een kritische discussie daarom steeds omschrijven als 
‘het bepalen van de aanvaardbaarheid van het standpunt waarop het verschil van 
mening betrekking heeft’.

Het tweede inzicht dat door Van Eemeren en Grootendorst in verband wordt 
gebracht met de dialectische benadering van argumentatie heeft betrekking op de 
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opbouw van een kritische discussie. Een kritische discussie is opgebouwd als een 
systematische uitwisseling van discussiezetten tussen twee partijen, die beurtelings 
een bijdrage aan de discussie leveren. De uitwisseling wordt ‘systematisch’ genoemd 
omdat de partijen met hun bijdragen invulling geven aan de specifieke rol die zij 
in het proces van kritische toetsing vervullen. De bijdragen van de protagonist 
kunnen globaal omschreven worden als discussiezetten waarmee het standpunt 
wordt verdedigd, terwijl de bijdragen van de antagonist globaal omschreven kunnen 
worden als discussiezetten waarmee het standpunt wordt aangevallen.

Het dialectische karakter van dit inzicht wordt onder meer beklemtoond in 
een passage waarin Van Eemeren en Grootendorst toelichten waarom het door 
hen ontwikkelde model van een kritische discussie een dialectisch model is: ‘The 
theoretical model of  a critical discussion is dialectical because it is premised on 
two parties who try to resolve a difference of  opinion by means of  a methodical 
exchange of  discussion moves’ (2004: 22, mijn cursivering). Dat een dergelijke opbouw 
als typisch dialectisch wordt beschouwd komt verder naar voren in een passage 
waarin verwezen wordt naar Aristoteles’ opvatting van de dialectica: ‘For Aristotle, 
dialectics is about conducting a critical discussion that is dialectical because  
a systematic interaction takes place between moves for and against a particular thesis’ (2004: 43, 
mijn cursivering).35 Van Eemeren en Grootendorst zien de aanwezigheid van deze 
systematiek zelfs als een onderscheidend kenmerk van de dialectische opbouw 
van argumentatie. Dit blijkt uit de onderstaande passage, waarin zij Toulmins 
benadering van argumentatie op grond van de afwezigheid van de betreffende 
systematiek niet als ‘dialectisch’ maar als ‘retorisch’ bestempelen:

At first sight, Toulmin seems to set argumentation in the dialectical context 
of  a critical discussion between a speaker and a listener, but on closer 
inspection, his approach turns out to be rhetorical. […] Although the 
reactions of  others are anticipated, the model [that Toulmin developed, JW] 
is primarily directed at representing the argumentation for the standpoint 
of  the speaker or writer who advances the argumentation. The other party 
remains in fact passive: The acceptability of  the claim is not made dependent 
on a systematic weighing up of arguments for and against the claim. (Van Eemeren & 
Grootendorst 2004: 47, mijn cursivering)

 35 Zie in dit verband ook Johnstone (1988: 155), die ter inleiding op een artikel van Van 
Eemeren en Grootendorst opmerkt: ‘Frans van Eemeren and Rob Grootendorst 
[are] developing a concept of  reason at once pragmatic and dialectical in their article 
“Rationale for a Pragma-Dialectical Perspective.” In using the term “Dialectic” they 
seem primarily to have in mind the technique of  question and answer expounded by 
Aristotle in the Topics.’
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Het derde en laatste inzicht dat door Van Eemeren en Grootendorst in verband 
wordt gebracht met de dialectische benadering van argumentatie heeft betrekking 
op de normering van een kritische discussie. De bijdragen van de discussianten zijn 
genormeerd door middel van een samenhangend geheel van procedurele regels: 
‘The purpose of  the discussion is to examine whether a difference of  opinion 
about the acceptability of  a standpoint can be resolved by means of  a regulated 
exchange of  ideas’ (2004: 52, mijn cursivering).36

Van Eemeren en Grootendorst benadrukken het dialectische karakter van dit 
inzicht onder meer in hun beschrijving van Aristoteles’ opvatting van de dialectica 
als ‘the art of  regulated debate’ (2004: 42, mijn cursivering). Welk type regulering 
zij daarbij op het oog hebben kan worden opgemaakt uit een passage waarin 
omschreven wordt wat de algemene taak is van theoretici die argumentatie vanuit 
een dialectisch gezichtspunt benaderen. Het gaat om een regulering die instrumen-
teel is voor het bereiken van het doel van de discussie:

[The] interaction [between the speech acts of  the protagonist and the 
speech acts of  the antagonist] can, of  course, only lead to the resolution of  
a difference of  opinion if  it proceeds in an adequate fashion. This requires 
a regulation of  the interaction that is in accordance with certain rules of  
critical discussion. It is the task of dialectical argumentation theorists to formulate these 
rules [...]. (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 133-134, mijn cursivering)

In een vergelijkbare passage brengen Van Eemeren en Grootendorst het inzicht met 
betrekking tot de normering van een kritische discussie in verband met de algemene 
doelstelling van de dialectische benadering van argumentatie: ‘The purpose of  the 
dialectical approach is to determine how discussions that are aimed at scrutini-
zing the acceptability of  standpoints should be conducted’ (2004: 57, noot 36, mijn 
cursivering). Het dialectische karakter van dit inzicht komt ten slotte nog naar voren 
in de benaming van één van de vier zogenoemde metatheoretische principes die 
aan de pragma-dialectiek ten grondslag liggen – het principe van ‘dialectificatie’. 
Dit principe houdt in dat de bestanddelen van argumentatieve teksten en discussies 
worden opgevat ‘as part of  an attempt to resolve a difference of  opinion in accordance 
with critical norms of  reasonableness’ (2004: 53, mijn cursivering).37

 36 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 58, mijn cursivering): ‘In a critical 
discussion, the parties involved in a difference of  opinion attempt to resolve this 
difference [...] through the conduct of  a regulated exchange of  views.’

 37 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 57, mijn cursivering): ‘Dialectification 
of  the research object is achieved in pragma-dialectics by regarding the speech acts 
performed in an argumentative exchange as speech acts that should be performed 
in accordance with the rules that are to be observed in a critical discussion aimed at 
resolving a difference of  opinion.’
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2.2.2 De bestanddelen van het model van een kritische discussie

De bovenstaande analyse van de passages waarin Van Eemeren en Grootendorst 
verwijzen naar de dialectische benadering van argumentatie heeft uitgewezen dat 
aan de theoretische notie ‘kritische discussie’ drie inzichten ten grondslag liggen 
die als dialectisch kunnen worden aangemerkt. Ter verdere verheldering van de 
dialectische dimensie van de pragma-dialectiek onderzoek ik in deze paragraaf  of  
– en zo ja, op welke manier – deze dialectische inzichten tot uitdrukking komen 
in het procedurele model van een kritische discussie. Dit model bestaat uit drie, 
onderling samenhangende bestanddelen: (1) een beschrijving van de fasen waarin 
een kritische discussie verloopt, (2) een beschrijving van de manier waarop de 
verschillende typen taalhandelingen die in een kritische discussie voorkomen over 
deze fasen zijn verdeeld en (3) een beschrijving van de regels voor het uitvoeren 
van de betreffende taalhandelingen.38

(1) De fasen van een kritische discussie
Het eerste bestanddeel van het model van een kritische discussie is een gedifferenti-
eerde beschrijving van de procedure die de discussianten doorlopen om te bepalen 
of  het standpunt waarop hun verschil van mening betrekking heeft aanvaardbaar 
is of  niet. Deze procedure bestaat uit vier fasen: (I) de confrontatiefase, waarin blijkt 
dat er een verschil van mening is omdat het standpunt dat door de ene discussiant 
naar voren is gebracht door de andere discussiant wordt betwijfeld of  tegenge-
sproken, (II) de openingsfase, waarin de discussianten tot een rolverdeling komen 
en onderzoeken of  er overeenstemming bestaat over de formele en materiële 
uitgangspunten van de discussie, (III) de argumentatiefase, waarin de protagonist zijn 
standpunt ondersteunt met argumenten en de antagonist daar kritisch op reageert
 

 38 Bij de behandeling van de afzonderlijke bestanddelen van de theorie noemen Van 
Eemeren en Grootendorst de eerste twee bestanddelen samen het ‘model’ van een 
kritische discussie (2004: H3) en het derde bestanddeel de ‘procedure’ voor een 
kritische discussie (2004: H6). Tussen ‘model’ en ‘procedure’ lijken zij echter geen 
strikt terminologisch onderscheid aan te brengen. Soms worden de drie bestand-
delen samen een ‘procedure’ genoemd (2004: 57 en 59), soms een ‘model’ (2004: 
58-59 en 188) of  een ‘ideaalmodel’ (2004: H5 met name). Uit de onderstaande 
passage kan worden afgeleid dat de bestanddelen zo met elkaar samenhangen dat het 
derde bestanddeel de eerste twee bestanddelen ‘meebeschrijft’: ‘Together, the rules 
combine to constitute a dialectical discussion procedure. This discussion procedure 
systematically indicates the structure of  the process of  resolving a difference of  
opinion, and it specifies the speech acts that play a role in the various stages of  the 
resolution process’ (2004: 57). Ik zal daarom spreken over het ‘procedurele model’ 
van een kritische discussie, waarbij ik de eerste twee bestanddelen – het ‘model’ – 
opvat als integrerende onderdelen van het derde bestanddeel – de ‘procedure’.
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en (IV) de afsluitingsfase, waarin de partijen gezamenlijk vaststellen wat het resultaat 
is van hun poging om de aanvaardbaarheid van het standpunt te bepalen.39

De vier fasen van een kritische discussie worden door Van Eemeren en 
Grootendorst (2004: 57) expliciet als ‘dialectische’ discussiefasen aangemerkt. Het 
dialectische inzicht met betrekking tot het doel van een kritische discussie komt 
onder meer in de beschrijving van de fasen tot uitdrukking doordat voor elk van 
die fasen op een zodanige manier een subdoel is geformuleerd, dat de achtereen-
volgende realisering van deze subdoelen leidt tot de realisering van het doel van de 
discussie als geheel: ‘Analytically, four stages can be distinguished in the process of  
resolving a difference of  opinion that the participants in an argumentative exchange 
of  views have to pass through to arrive at a resolution of  a difference of  opinion’ 
(2004: 59).40 Dit inzicht is daarnaast terug te vinden in een eerder aangehaalde 
passage waarin de dialectische indeling van een kritische discussie vergeleken wordt 
met de retorische indeling van een redevoering. Van Eemeren en Grootendorst 
constateren dat tussen deze indelingen weliswaar een zekere overlapping bestaat, 
maar dat de rationale ervoor een andere is. De wijze van indelen wordt daarbij 
gerelateerd aan de opvatting die in de betreffende benadering over het doel van 
argumentatie bestaat: ‘The rhetorical stages are considered to be instrumental in 
securing the agreement of  the target audience, the dialectical stages, in resolving a 
difference of  opinion’ (2004: 59-60, noot 40).

In de beschrijving van de discussiefasen komt ook het dialectische inzicht 
tot uitdrukking dat een kritische discussie is opgebouwd als een systematische 
uitwisseling van discussiezetten. De discussianten doen in alle fasen beurtelings 
een zet, waarbij – algemeen gesproken – de zetten van de ene partij in functie 
staan van de verdediging van een bepaald standpunt en die van de andere partij 
in functie van de aanval daarvan.41 Zo vormen de argumenten die de protagonist 
in de argumentatiefase naar voren brengt ofwel een antwoord op de twijfel die de 
antagonist in de confrontatiefase ten aanzien van het standpunt naar voren heeft 
gebracht, ofwel een antwoord op de kritiek die de antagonist in de argumenta-
tiefase ten aanzien van de eerder naar voren gebrachte argumenten heeft geuit 

 39 Voor de diverse beschrijvingen van deze fasen zie Van Eemeren en Grootendorst 
(2004: 60 en 135; 60 en 137; 61; 61-62 en 154). Omdat het externaliseren van een 
verschil van mening een noodzakelijke voorwaarde vormt voor het oplossen ervan, 
dient de confrontatiefase te worden opgevat als een onderdeel van een kritische 
discussie, en niet slechts als een preambule ervan: ‘Without such a real or presumed 
confrontation, there is no need for a critical discussion’ (2004: 60).

 40 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 21): ‘To resolve the difference of  
opinion, the discussion has to go through several stages.’

 41 Deze karakterisering is vooral van toepassing op de discussiezetten in de confron-
tatiefase en de argumentatiefase. De zetten in de openingsfase en de afsluitingsfase 
zijn weliswaar instrumenteel voor het bepalen van de aanvaardbaarheid van het 
standpunt, maar reflecteren niet de verschillende rollen die de partijen in de discussie 
vervullen.
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(2004: 61). De precieze samenhang van de discussiezetten van de partijen is in de 
pragma-dialectiek gespecificeerd met gebruikmaking van de noties ‘argumentatie-
schema’ en ‘argumentatiestructuur’. Een argumentatieschema is omschreven als 
een abstract raamwerk waarin tot uitdrukking komt op grond van welk principe de 
aanvaardbaarheid van een argument wordt overgedragen op de aanvaardbaarheid 
van het standpunt ter verdediging waarvan dat argument naar voren is gebracht  
(2004: 4). Deze notie ontleent haar dialectische karakter aan het gegeven dat de 
diverse argumentatieschema’s van elkaar worden onderscheiden op basis van de 
verschillende typen kritische vragen die ermee samenhangen (2004: 121, noot 36).42 
Een argumentatiestructuur is in de pragma-dialectiek gedefinieerd als de samenhang 
tussen het standpunt en alle argumenten die de protagonist ter verdediging van dat 
standpunt naar voren heeft gebracht. Dat het hier eveneens een typisch dialectische 
notie betreft blijkt onder meer uit het gegeven dat de argumentatiestructuur wordt 
opgevat als het resultaat van de systematische interactie tussen de discussianten in 
de argumentatiefase (2004: 61).43

Ten slotte komt in de beschrijving van de discussiefasen ook het dialectische 
inzicht tot uitdrukking dat een kritische discussie genormeerd is door middel van 
een samenhangend geheel van regels voor de redelijkheid van argumentatie: ‘[A] 
difference of  opinion can only be resolved in a reasonable way if  each stage of  the 
resolution process is properly dealt with, whether explicitly or implicitly’ (2004: 60, 
mijn cursivering). Vooruitlopend op de bespreking van de toepassingen van het 
model van een kritische discussie merk ik hier op dat uit het gegeven dat dit inzicht 
in de beschrijving van de discussiefasen tot uitdrukking komt niet mag worden 
afgeleid dat deze beschrijving een normerende functie heeft in de beoordeling van 
de redelijkheid van argumentatieve teksten en discussies. Wel heeft de beschrijving 

 42 Zie ook de omschrijving van het verband tussen argumentatieschema’s en de 
opbouw van een argumentatieve tekst of  discussie in Van Eemeren en Grootendorst  
(1992: 98, mijn cursivering): ‘An argumentation scheme is a pointer to a certain 
dialectical route. A person who puts forward an argumentation anticipates criticism, 
and by choosing a particular type of  argumentation, using the one argumentation 
scheme rather than the other, he implies that he thinks he knows which route 
will lead to the justification of  his standpoint.’ Zie ook Garssen (1997: 7-8, mijn 
cursivering): ‘Doordat de verschillende argumentatieschema’s verschillende soorten 
kritische vragen oproepen, bepalen ze de dialectische route [...].’ 

 43 Zie ook Snoeck Henkemans (1997: 91), die opmerkt dat het begrip ‘complexe argu-
mentatie’ in het door haar ontwikkelde model van argumentatieve antwoorden op 
kritiek verder is gedialectificeerd.
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een normerende functie in de reconstructie van dergelijke teksten en discussies, die 
aan deze beoordeling voorafgaat.44

(2) Taalhandelingen in een kritische discussie
Het tweede bestanddeel van het procedurele model van een kritische discussie is 
een beschrijving van de verschillende typen taalhandelingen die in een dergelijke 
discussie voorkomen en van de manier waarop die taalhandelingen over de discus-
siefasen zijn verdeeld (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 62-68). In tegenstelling 
tot het zojuist besproken bestanddeel van het model wordt deze verdeling van 
taalhandelingen nergens expliciet als ‘dialectisch’ aangemerkt. In de verdeling komt 
vooral het pragmatische inzicht tot uitdrukking dat de bijdragen van de discussianten 
uit taalhandelingen bestaan: ‘The various moves that are made in the different 
stages of  a critical discussion in order to arrive at the resolution of  a difference 
of  opinion can be pragmatically characterized as speech acts’ (2004: 62).45 Dit 
neemt niet weg dat het dialectische karakter van de pragma-dialectiek ook in dit 
bestanddeel van het model tot uitdrukking komt. Ik zal dat hieronder toelichten 
door de verdeling van taalhandelingen te relateren aan de dialectische inzichten met 
betrekking tot het doel, de opbouw en de normering van een kritische discussie.

De verdeling van de verschillende typen taalhandelingen over de discussie-
fasen is in de eerste plaats dialectisch te noemen omdat het een selectie betreft van 
taalhandelingen die relevant zijn voor het bereiken van het doel van een kritische 
discussie: ‘[W]e shall indicate which types of  speech acts can contribute to the 
resolution of  a difference of  opinion’ (2004: 62). Preciezer gezegd: van de vijf  
typen taalhandelingen (beweerders, stuurders, binders, uitdrukkers en verklaarders) 
zijn alleen die representanten in de verdeling opgenomen die functioneel zijn voor 
het bepalen van de aanvaardbaarheid van het standpunt waarop het verschil van 
mening betrekking heeft.46 Taalhandelingen van het type ‘uitdrukkers’ komen 

 44 De beschrijving van de discussiefasen speelt een normerende rol bij de reconstructie 
van een argumentatieve tekst of  discussie voor zover de opbouw van een dergelijke 
tekst of  discussie daarbij in overeenstemming wordt gebracht met de opbouw van 
een kritische discussie. Deze zogenoemde ‘permutatietransformatie’ ontleent haar 
nut aan het gegeven dat de discussieregels aan de hand waarvan de gereconstrueerde 
tekst of  discussie wordt geëvalueerd over diezelfde discussiefasen zijn gespecifi-
ceerd.

 45 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 52): ‘The pragmatic dimension 
of  our approach manifests itself  primarily in the fact that the moves that can be 
made in a discussion aimed at resolving a difference of  opinion are conceived as 
verbal activities (“speech acts”)’ en (2004: 95, oorspronkelijke cursivering): ‘[A]n 
analytic reconstruction of  an argumentative discourse or text [...] derives its pragmatic 
character from the fact that the discourse or text is viewed as a coherent whole of  
speech acts [...].’

 46 Behalve over ‘representanten’ van algemene ‘typen’ taalhandelingen spreken Van 
Eemeren en Grootendorst (2004: 67) in dit verband ook wel over ‘typen’ taalhande-
lingen die behoren tot algemene ‘categorieën’ taalhandelingen.
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bijvoorbeeld helemaal niet in de verdeling voor, terwijl van de taalhandelingen van 
het type ‘beweerders’ alleen die representanten in de verdeling zijn opgenomen 
waarmee een standpunt wordt uitgedrukt, argumentatie naar voren wordt 
gebracht, een standpunt wordt gehandhaafd, een standpunt wordt ingetrokken en 
het resultaat van een discussie wordt vastgesteld (2004: 67-68).

De verdeling van taalhandelingen is in de tweede plaats dialectisch te noemen 
omdat de verdeling is op te vatten als een nadere specificatie van de systematische 
uitwisseling van discussiezetten waaruit een kritische discussie is opgebouwd. In 
de verdeling is aangegeven uit welke taalhandelingen de uitwisseling precies bestaat 
en op welk moment in de discussie en door welke partij de betreffende taalhande-
lingen kunnen of  moeten worden uitgevoerd: ‘The model indicates which speech 
acts may occur in the course of  the discourse or text and how these speech acts 
are distributed between the parties in the different stages of  a critical discussion’ 
(2004: 163).47

Ten slotte is de verdeling van taalhandelingen dialectisch te noemen omdat 
de verdeling bestaat uit een normatief  overzicht van de bijdragen die de discussi-
anten aan de discussie kunnen leveren: ‘[T]he only speech acts that may be performed 
are the ones listed in the model that have the specific role indicated in the model, at 
the stage of  the discussion indicated in the model, and by the party indicated in the 
model’ (2004: 163, mijn cursivering). Uit het gegeven dat het dialectische inzicht met 
betrekking tot de normering van argumentatie in de verdeling van taalhandelingen 
tot uitdrukking komt mag niet worden afgeleid dat deze verdeling een normerende 
functie heeft in de beoordeling van de redelijkheid van argumentatieve teksten en 
discussies. Wel heeft de beschrijving van de verdeling van taalhandelingen – net als 
de beschrijving van de discussiefasen – een normerende functie in de reconstructie 
van dergelijke teksten en discussies.48

(3) Regels voor een kritische discussie
Het derde bestanddeel van het procedurele model van een kritische discussie is 
een beschrijving van vijftien discussieregels, waarin gespecificeerd is welke rechten 
en plichten de discussianten hebben met betrekking tot het uitvoeren van taalhan-
delingen in de verschillende fasen van de discussie.49 Het geheel van deze regels 

 47 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 67-68): ‘In the model, it is indicated, 
for each stage of  the discussion, which representative of  a particular type of  speech 
act plays a specific constructive role in that stage of  the discussion.’

 48 Zoals beschreven in Van Eemeren en Grootendorst (2004: 163-165) kunnen argu-
mentatieve teksten en discussies op allerlei manieren afwijken van de theoretische 
beschrijving van de verdeling van taalhandelingen over de fasen van een kritische 
discussie. Alleen wanneer deze afwijkingen gerelateerd kunnen worden aan een 
overtreding van een discussieregel, impliceren ze dat er een drogreden is begaan.

 49 Voor een overzicht van deze vijftien regels en de fasen waarop ze betrekking hebben 
zie Appendix A.
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– de discussieprocedure – wordt door Van Eemeren en Grootendorst expliciet 
als ‘dialectisch’ aangemerkt: ‘Together, the rules combine to constitute a dialectical 
discussion procedure’ (2004: 57, mijn cursivering).50 Uit een nadere beschouwing 
van de beschrijving van de discussieregels valt op te maken dat elk van de drie 
dialectische inzichten die ik in de vorige paragraaf  heb onderscheiden in deze 
beschrijving tot uitdrukking komt. Wat het eerste van deze inzichten betreft, blijkt 
dat uit het gegeven dat de regels samen een procedure constitueren die de discus-
sianten in staat stelt het doel van hun gezamenlijke onderneming te realiseren: 
‘By following a dialectical procedure, the protagonist of  a standpoint and the 
antagonist attempt to achieve clarity as to whether the protagonist’s standpoint 
can be defended in light of  the antagonist’s critical reactions’ (2004: 58).51 Behalve 
in de procedure als geheel komt het dialectische inzicht met betrekking tot het 
doel van een kritische discussie ook tot uitdrukking in de afzonderlijke discussiere-
gels. Deze regels specificeren namelijk in welke gevallen de discussianten met het 
uitvoeren van bepaalde typen taalhandelingen een constructieve bijdrage leveren 
aan het bepalen van de aanvaardbaarheid van het standpunt waarop hun verschil 
van mening betrekking heeft.52

In de beschrijving van de regels voor een kritische discussie komt ook het 
dialectische inzicht tot uitdrukking dat een dergelijke discussie is opgebouwd als een 
systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en tegen het standpunt waarop 
het verschil van mening betrekking heeft. Sommige regels hebben betrekking op 
discussiezetten waarmee het standpunt wordt aangevallen, terwijl andere regels 
betrekking hebben op discussiezetten waarmee het standpunt wordt verdedigd. 
Welke zetten de partijen in een bepaald stadium van de discussie precies kunnen 

 50 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 58, 166). Soms karakteriseren Van 
Eemeren en Grootendorst de verzameling discussieregels niet als een bestanddeel 
van het procedurele model van een kritische discussie, maar als dat model of  
die procedure zelf. Deze karakterisering is in overeenstemming met de eerdere 
observatie dat de verzameling discussieregels de overige twee bestanddelen van het 
model ‘meebeschrijft’ – zie § 2.2.2, noot 38.

 51 Het naleven van de discussieregels is wel een noodzakelijke, maar geen voldoende 
voorwaarde voor het oplossen van een verschil van mening. Om dat doel te bereiken 
dient daarnaast nog aan een aantal hogere-ordevoorwaarden te zijn voldaan. Van 
Eemeren en Grootendorst (2004: 36-37) omschrijven deze voorwaarden als volgt: 
‘The “internal” mental states that are a precondition to a reasonable discussion 
attitude can be regarded as “second-order” conditions for a critical discussion, 
while the presupposed “external” circumstances in which the argumentation takes 
place apply as “third-order” conditions.’ Zie ook Van Eemeren en Grootendorst 
(2004: 189-190) en Van Eemeren, Grootendorst, Jackson en Jacobs (1993: 30-34).

 52 Zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: 135). Overigens worden in regel 3, 4 en 
14 van de procedure conditionele plichten geformuleerd. In deze gevallen is het correct 
uitvoeren van de betreffende taalhandelingen uiteraard alleen een noodzakelijke 
voorwaarde voor het realiseren van het doel van de discussie wanneer deze condities 
zijn vervuld.
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of  moeten uitvoeren is afhankelijk van de manier waarop de discussiezetten die 
de protagonist en de antagonist in een eerder stadium van de discussie hebben 
gedaan, aan elkaar zijn gerelateerd.53 

Ten slotte komt in de beschrijving van de discussieregels ook het dialectische 
inzicht met betrekking tot de normering van een kritische discussie tot uitdrukking. 
De regels specificeren welke rechten en plichten de partijen hebben met betrekking 
tot het uitvoeren van de verschillende typen taalhandelingen en vormen daarmee 
een gedetailleerde uitwerking van wat er in de pragma-dialectiek onder ‘redelijk 
argumenteren’ wordt verstaan: ‘[The rules] indicate for each discussion stage when 
exactly the parties are entitled to perform a particular kind of  speech act, and if  
and when they are even obliged to do so’ (2004: 135, oorspronkelijke cursivering).54 
De procedure die door deze regels wordt geconstitueerd kan beschouwd worden 
als de belichaming van de kritische opvatting van redelijkheid die aan de pragma-
dialectische benadering van argumentatie ten grondslag ligt.55 Anders dan de 
overige twee bestanddelen van het model heeft deze procedure niet alleen een 
normerende functie in de reconstructie van argumentatieve teksten en discussies, 
maar ook in de evaluatie ervan. In een dergelijke evaluatie wordt aan de hand van 
de discussieregels vastgesteld in hoeverre de discussianten bij het bepalen van de 
aanvaardbaarheid van het standpunt waarop hun verschil van mening betrekking 
heeft, op een redelijke manier te werk zijn gegaan.56

2.2.3 De standaardanalyse en -evaluatie van argumentatieve teksten en 
discussies

Nu duidelijk is uit welke bestanddelen het procedurele model van een kritische 
discussie precies is opgebouwd en hoe de eerder onderscheiden dialectische 

 53 Voor een gedetailleerde uitwerking van deze relaties zie de zogenoemde ‘dialectische 
profielen’ in Van Eemeren, Houtlosser en Snoeck Henkemans (2005).

 54 Overigens wordt niet in alle regels een recht of  een plicht geformuleerd, maar 
bevatten sommige regels een definitie aan de hand waarvan kan worden vastgesteld 
of  een bepaalde stand van zaken is ingetreden. Zo wordt in regel 9a gedefinieerd 
wanneer de verdediging van een standpunt als afdoende kan worden beschouwd. Dit 
begrip speelt een cruciale rol in regel 14b, waarin gespecificeerd wordt wanneer de 
antagonist de plicht heeft zijn twijfel aan het initiële standpunt van de protagonist 
in te trekken. Hetzelfde geldt voor regel 7, 8, 9b en 9c, waarin begrippen worden 
gedefinieerd die voorkomen in regel 10, 11 en 14. Dergelijke begripsdefiniërende 
regels kunnen worden gekarakteriseerd als adeontische constitutieve regels. Ze hebben 
als algemene vorm ‘X geldt als Y’. Voor een typologie van constitutieve regels zie 
Ritter, Gründer en Gabriel (1971-2007: ‘Regel’, IV, 4).

 55 Voor een beschrijving van het kritische perspectief  op redelijkheid zie § 2.1.1.
 56 Voor een beschrijving van de evaluatie van argumentatieve teksten en discussies zie 

Van Eemeren en Grootendorst (2004: H7).
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inzichten in die bestanddelen tot uitdrukking komen, zal ik nagaan welke functie 
deze inzichten hebben in twee van de toepassingen van de theorie – de analyse en 
evaluatie van argumentatieve teksten en discussies.

Een pragma-dialectische analyse van een argumentatieve tekst of  discussie is 
op te vatten als een onderzoek dat tot doel heeft de tekst of  discussie te reconstru-
eren in termen van het theoretische ideaal van een kritische discussie:57

The aim of  a pragma-dialectical analysis is to reconstruct the process of  
resolving a difference of  opinion occurring in an argumentative discourse 
or text. This means that argumentative reality is systematically analyzed 
from the perspective of  a critical discussion. (Van Eemeren & Grootendorst 
2004: 95)

De analyse houdt in dat voor elk onderdeel van de argumentatieve tekst of  
discussie wordt nagegaan of  het in aanleg een functie vervult die in het procedurele 
model van een kritische discussie is gespecificeerd – en zo ja, welke functie dat is. 
Daarbij kunnen vier typen transformaties worden uitgevoerd: (1) ‘deletie’, waarbij 
de delen van de tekst of  discussie worden weggelaten die overbodig of  irrelevant 
zijn voor het bepalen van de aanvaardbaarheid van het standpunt, (2) ‘additie’, 
waarbij relevante informatie wordt toegevoegd die in de tekst of  discussie impliciet 
is gebleven, (3) ‘permutatie’, waarbij de relevante delen van de tekst of  discussie 
worden herschikt in de volgorde van de fasen uit het model en (4) ‘substitutie’, 
waarbij fraseringen van standpunten en argumenten worden vervangen door stan-
daardfraseringen en waarbij dubbelzinnige en onnauwkeurige formuleringen op 
een zo verantwoord mogelijke wijze worden vervangen door eenduidige en heldere 
formuleringen (2004: 103-104, 108-110). Zowel de analyse in het algemeen als de 
transformaties die daarin een rol spelen worden door Van Eemeren en Grooten-
dorst expliciet als ‘dialectisch’ aangemerkt.58

Het procedurele model van een kritische discussie vervult bij de analyse een 
heuristische functie: ‘The heuristic function [of  the model] is that of  being a guideline 
for the analysis: The model serves as a guide in the detection and theoretical inter-
pretation of  every element in, and aspect of, the discourse or text that is relevant to 
a critical evaluation’ (2004: 59). Uit deze karakterisering kan worden opgemaakt dat 
de dialectische inzichten die in het model van een kritische discussie tot uitdrukking 
zijn gebracht bij de analyse fungeren als premissen of uitgangspunten aan de hand 
waarvan de tekst of  discussie wordt gereconstrueerd. Hieronder zal ik voor elk van 

 57 Met betrekking tot de reconstructie van argumentatieve teksten en discussies spreken 
Van Eemeren en Grootendorst (2004: H5) soms van een ‘analytische reconstructie’, 
maar meestal kortweg van een ‘analyse’.

 58 Zie respectievelijk Van Eemeren en Grootendorst (2004: 26, 27, 95, 116 en 117) en 
(2004: 26, 38 en 184, noot 16).
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deze inzichten afzonderlijk onderzoeken wat de functie van ‘uitgangspunt’ precies 
inhoudt.

Door het dialectische inzicht met betrekking tot het doel van een kritische 
discussie als een uitgangspunt voor de analyse te nemen worden alle onderdelen, 
kenmerken of  aspecten van de tekst of  discussie die niet gerelateerd zijn aan de 
poging van de discussianten om de aanvaardbaarheid van het standpunt te bepalen, 
buiten beschouwing gelaten (2004: 95). Daarmee wordt niet uitgesloten dat de 
discussianten in werkelijkheid (nog) andere doelen hebben en ook niet dat de tekst 
of  discussie – uitgaande van deze andere doelen – op een andere wijze kan worden 
gereconstrueerd. Het hanteren van dit uitgangspunt heeft alleen als consequentie 
dat de reconstructie uitsluitend die onderdelen van de tekst of  discussie bevat die 
relevant zijn voor het bereiken van dit éne specifieke doel: ‘Using the model as a 
guide, the reconstruction aims to produce an analytic overview of  all the components 
of  a discourse or text that are pertinent to the resolution of  a difference of  opinion’ 
(2004: 96, oorspronkelijke cursivering).59

Door het dialectische inzicht met betrekking tot de opbouw van een kritische 
discussie als een uitgangspunt voor de analyse te nemen wordt de tekst of  discussie 
gereconstrueerd als een systematische uitwisseling van discussiezetten tussen twee 
partijen. Daarmee wordt niet uitgesloten dat de protagonist en de antagonist in 
werkelijkheid één en dezelfde persoon zijn of  dat één van de rollen (of  beide) in 
werkelijkheid door meerdere personen wordt vervuld.60 Ook wordt niet uitgesloten 
dat de analysator een tekst reconstrueert die in werkelijkheid een monoloog is:

The monologue is then taken to be a specific kind of  critical discussion 
where the protagonist is speaking (or writing) and the role of  the antagonist 
remains implicit. Even if  the role of  the antagonist is not actively and 
explicitly performed, the discourse of  the protagonist can still be analyzed as 
a contribution to a critical discussion: The protagonist makes an attempt to 
counter (potential) doubt or criticism of  a specific or non-specific audience 
or readership. (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 59)

Door het dialectische inzicht met betrekking tot de normering van argumentatie 
als een uitgangspunt voor de analyse te nemen worden de onderdelen van de tekst 

 59 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 74): ‘Our pragma-dialectical approach 
[...] is aimed at identifying as adequately as possible every aspect of  an argumentative 
discourse or text that is relevant to the resolution of  a difference of  opinion.’

 60 Zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: 120, oorspronkelijke cursivering): ‘It is 
even possible for one person to assume the role of  both protagonist and antagonist 
of  one and the same standpoint (and to conduct a dialogue intérieur by way of  self-
deliberation), and it is also possible for each of  the discussion roles to be fulfilled by 
a group of  people or a representative of  such a group.’
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of  discussie in principe gereconstrueerd conform de regels voor een kritische 
discussie. Dit uitgangspunt speelt met name een rol wanneer bij de reconstructie 
gebruik gemaakt wordt van de zogenoemde ‘strategie van de maximaal redelijke 
reconstructie’.61 Toepassing van deze strategie leidt volgens Van Eemeren en 
Grootendorst tot een ‘genuine dialectification’ (2004: 117, mijn cursivering) van de 
betreffende tekst of  discussie.62 De transformaties worden daarbij zó uitgevoerd, 
dat de gereconstrueerde tekst of  discussie het theoretische ideaal van een kritische 
discussie zo dicht mogelijk benadert:63

In uncertain cases, the speaker or writer should be given the benefit of  the 
doubt. For this reason, a dialectical analysis may mean that the “strategy 
of  maximally reasonable reconstruction” has to be followed. Together with 
other similar analytical strategies, this strategy ensures that every component 
of  the discourse that can play a part in the resolution of  the difference of  
opinion is taken into account. (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 26, 
noot 24)

Het toepassen van de strategie van de maximaal redelijke reconstructie impliceert 
niet dat de empirische hoedanigheid van de betreffende onderdelen van de tekst 
of  discussie buiten beschouwing wordt gelaten. De reconstructie is behalve op 
het ideaalmodel ook altijd op de empirische realiteit gebaseerd. Van Eemeren en 
Grootendorst spreken in dit verband van een ‘transformation that converts what 
is empirically possible into what is normatively desirable for the sake of  reasona-
bleness’ (2004: 115, mijn cursivering).64 Ook impliceert het toepassen van deze 
strategie niet dat de gereconstrueerde onderdelen van de tekst of  discussie ipso 

 61 Afhankelijk van het type probleem dat zich bij de reconstructie van een argumenta-
tieve tekst of  discussie voordoet kan de toepassing van de strategie van de ‘maximaal 
redelijke reconstructie’ de toepassing van andere strategieën impliceren, zoals die 
van de ‘maximaal argumentatieve interpretatie’ en die van de ‘maximaal argumen-
tatieve analyse’. Voor een beschrijving van deze strategieën zie Van Eemeren en 
Grootendorst (2004: 115-117).

 62 Van Eemeren en Grootendorst kwalificeren de redelijkheid waarvan in de benaming 
van deze strategie sprake is als ‘dialectical reasonableness’ (2004: 115, noot 27), een 
‘dialectical view of  reasonableness’ (2004: 115, noot 27) en een ‘dialectical ideal of  
reasonableness’ (2004: 116).

 63 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 185): ‘The application of  the strategy 
of  maximally reasonable reconstruction gives maximal credit to the protagonist as 
well as the antagonist. Unless this is clearly out of  order, all speech acts performed 
in the discourse or text are regarded as potential contributions to a resolution of  the 
difference of  opinion.’

 64 Zie ook Van Rees (2006: 51, mijn cursivering), die de grens voor het toepassen 
van een dergelijke strategie als volgt markeert: ‘Zo’n maximaalstrategie wordt echter 
alleen toegepast als de analyse die deze oplevert niet wordt uitgesloten door empirische 
overwegingen.’
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facto in overeenstemming zijn met de discussieregels uit het procedurele model van 
een kritische discussie. Het hanteren van dit uitgangspunt heeft alleen als conse-
quentie dat de analyse resulteert in een overzicht van de onderdelen van de tekst of  
discussie die potentieel relevant zijn voor het bepalen van de aanvaardbaarheid van 
het standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft. Of  de betreffende 
onderdelen ook daadwerkelijk relevant zijn voor het bereiken van dat doel, blijkt 
pas in de evaluatie.65

Behalve in de analyse van argumentatieve teksten en discussies spelen de 
dialectische inzichten ook een rol in de evaluatie ervan. In een dergelijke evaluatie 
wordt een beoordeling gegeven van de redelijkheid van de gereconstrueerde 
onderdelen van de betreffende tekst of  discussie.66 De evaluatie kan zowel plaats-
vinden aan de hand van de eerder besproken vijftien regels uit het procedurele model 
van een kritische discussie als aan de hand van de tien regels uit de zogenoemde 
‘gedragscode voor redelijke discussianten’, die van de eerstgenoemde regels zijn 
afgeleid.67 Een verschil tussen deze verzamelingen regels is dat de gedragscode 
geheel en al bestaat uit deontische regels – waarin een plicht wordt uitgedrukt – 
terwijl de discussieprocedure daarnaast ook bestaat uit adeontische regels – waarin 
een recht wordt uitgedrukt of  een bepaald begrip wordt gedefinieerd.68 Anders 
gezegd: de regels uit het model zijn zowel constitutief  voor het theoretische ideaal 
van een kritische discussie als regulatief  voor argumentatieve teksten en discussies, 
terwijl de regels uit de gedragscode uitsluitend regulatief  zijn voor argumenta-

 65 Van Eemeren en Grootendorst (1992: 143) maken in dit verband een onderscheid 
tussen de ‘analytische’ relevantie van discussiebijdragen en de ‘evaluatieve’ relevantie 
ervan. Een bijdrage is analytisch relevant als deze een functie vervult in het proces 
van kritische toetsing. Een bijdrage is daarnaast ook evaluatief  relevant als deze een 
positieve functie vervult in het licht van het bereiken van het doel van de discussie. 
Voor een voorbeeld van een discussiebijdrage die wel analytisch relevant, maar niet 
evaluatief  relevant is zie Van Eemeren en Houtlosser (2002b: 153).

 66 Zoals gezegd heeft de evaluatie niet rechtstreeks betrekking op teksten of  discussies 
in hun empirische hoedanigheid, maar op een theoretisch gemotiveerde recon-
structie ervan. Waar gesproken wordt van de evaluatie van argumentatieve teksten 
en discussies, wordt dan ook steeds de evaluatie van gereconstrueerde argumentatieve 
teksten en discussies bedoeld.

 67 Voor een overzicht van de tien regels uit de gedragscode zie Appendix B.
 68 Dat de verbodsbepalingen uit de gedragscode soms als gebodsbepalingen worden 

geformuleerd – zoals regel 2 en 3 in Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger  
(1986: 49) – doet niets af  aan het gegeven dat de gedragscode geheel en al uit 
deontische regels bestaat.
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tieve teksten en discussies.69 In de praktijk wordt bij de evaluatie meestal gebruik 
gemaakt van de regels uit de gedragscode, omdat deze minder technisch zijn gefor-
muleerd (2004: 190). Voor het onderzoek naar de rol van dialectische inzichten 
in de evaluatie van argumentatieve teksten en discussies is het niet nodig de twee 
verzamelingen regels telkens van elkaar te onderscheiden. Omdat de regels uit de 
gedragscode zijn afgeleid van de regels uit het model, vindt de evaluatie hoe dan 
ook plaats op basis van de regels uit het model.

In een pragma-dialectische evaluatie van een argumentatieve tekst of  
discussie wordt nagegaan in hoeverre de discussianten zich bij het bepalen van 
de aanvaardbaarheid van het standpunt hebben gehouden aan de regels uit het 
procedurele model van een kritische discussie. Als blijkt dat een onderdeel van de 
gereconstrueerde tekst of  discussie niet in overeenstemming met deze regels tot 
stand is gebracht, dan is er sprake van een drogreden.70 De evaluatie wordt door 
Van Eemeren en Grootendorst nergens expliciet als ‘dialectisch’ aangemerkt.71

Het procedurele model van een kritische discussie – dat wil zeggen, het 
derde bestanddeel ervan – vervult bij de evaluatie een kritische functie: ‘The critical 
function [of  the model] is that of  serving as a standard in the evaluation: The 
model provides a series of  norms by which it can be determined in what respects 
an argumentative exchange of  ideas diverges from the procedure that is the most 
conducive to the resolution of  a difference of  opinion’ (2004: 59).  Uit deze karak-
terisering kan worden opgemaakt dat de dialectische inzichten die in het model 
tot uitdrukking komen bij de evaluatie fungeren als normen of ijkpunten aan de 
hand waarvan de redelijkheid van de gereconstrueerde tekst of  discussie wordt 
beoordeeld. Hieronder zal ik voor elk van deze inzichten afzonderlijk onderzoeken 
wat de functie van ‘ijkpunt’ precies inhoudt.

 69 Vergelijk Van Laar (2003: 21-22), die een onderscheid maakt tussen overtredingen 
van constitutieve regels en overtredingen van regulatieve regels. Volgens hem 
kan een tekst of  discussie waarin één of  meer overtredingen van het eerste type 
voorkomen überhaupt niet als een kritische discussie worden opgevat, terwijl een 
tekst of  discussie waarin overtredingen van het tweede type voorkomen als een niet 
(helemaal) correct uitgevoerde kritische discussie moet worden gezien. Voor een 
beschrijving van het onderscheid tussen constitutieve en regulatieve regels zie Ritter, 
Gründer en Gabriel (1971-2007: ‘Regel’, IV, 3).

 70 Voor een gedetailleerde beschrijving van de pragma-dialectische visie op drogredenen 
zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: 165-173) en eerder Van Eemeren en 
Grootendorst (1992).

 71 In een eerdere weergave van de standaardversie van de theorie is wèl sprake van een 
‘dialectical evaluation’ (Van Eemeren en Grootendorst 1992: 100, mijn cursivering). Bij 
nadere beschouwing blijkt deze kwalificatie echter de reconstructie van verzwegen 
premissen te betreffen (en daarmee de analyse en niet de evaluatie van argumenta-
tieve teksten en discussies).
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Door het dialectische inzicht met betrekking tot het doel van een kritische 
discussie als een ijkpunt voor de evaluatie te nemen wordt een discussiezet als 
redelijk beoordeeld wanneer deze bevorderlijk is voor het bepalen van de aanvaard-
baarheid van het standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft, en 
als drogredelijk wanneer dat niet het geval is. Een drogreden is een discussiezet 
die het bereiken van het doel van de discussie bemoeilijkt of  onmogelijk maakt: 
‘Every violation of  any of  these rules can make the resolution of  a difference 
more difficult, or may even obstruct it. We shall take such a violation to be a fallacy’ 
(2004: 162).  Dat ‘redelijk’ hier zowel ‘in overeenstemming met de regels’ als ‘bevor-
derlijk voor het bereiken van het doel van de discussie’ betekent, hangt samen met 
het instrumentele karakter van de discussieregels. De regels zijn zo ontworpen dat 
ze de discussianten in staat stellen te bepalen of  het standpunt waarop hun verschil 
van mening betrekking heeft aanvaardbaar is of  niet.

Door het dialectische inzicht met betrekking tot de opbouw van een 
kritische discussie als een ijkpunt voor de evaluatie te nemen vindt de beoordeling 
van de redelijkheid van argumentatie plaats in de context van een systematische 
interactie tussen discussianten en niet – zoals in het (mono)logische perspectief  op 
drogredenen – door van deze context te abstraheren. De langdurige dominantie van 
de opvatting van drogredenen als logische redeneerfouten wordt door Van Eemeren 
en Grootendorst (2004: 159-160) in verband gebracht met de verwaarlozing van 
de dialectische context van Aristoteles’ invloedrijke definitie van drogredenen als 
‘redeneringen die geldig lijken, maar het niet zijn’ en de daarmee gepaard gaande 
historische verschuiving van een ‘dialectisch’ naar een ‘monologisch’ perspectief  
op drogredenen. In de pragma-dialectiek worden drogredenen niet opgevat als 
logische redeneerfouten, maar als overtredingen van discussieregels.

Door het dialectische inzicht met betrekking tot de normering van een kritische 
discussie als een ijkpunt voor de evaluatie te nemen vindt de beoordeling van de 
redelijkheid van argumentatieve teksten en discussies uitsluitend plaats op basis van 
de regels uit het model van een kritische discussie: ‘[F]allacies are […] moves in an 
argumentative discourse or text that can be characterized as less than constructive, 
or even destructive, because they are violations of  a well-defined system of  rules 
for the resolution of  differences of  opinion that the discussants intersubjectively 
accept’ (2004: 175). Deze manier van beoordelen wijkt in belangrijke mate af  van 
een manier van beoordelen waarbij drogredenen worden opgevat als ‘argumenten 
die geldig lijken, maar niet geldig zijn’. Van Eemeren en Grootendorst (2004: 158 en 
175) merken op dat theoretici die deze opvatting van drogredenen hanteren de 
redelijkheid van teksten en discussies vaak beoordelen vanuit een onvoldoende 
gearticuleerde theoretische achtergrond, waarin uiteenlopende normen en wille-
keurige contextuele factoren een rol spelen. Door uitsluitend gebruik te maken van 
de regels voor een kritische discussie krijgt de evaluatie een systematisch karakter  
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en wordt voorkomen dat drogredenen worden aangewezen op basis van een ad hoc 
aangeroepen opvatting van redelijkheid (2004: 162).

2.3 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik de dialectische dimensie van de pragma-dialectiek geëx-
pliciteerd door een analyse te geven van (1) de pragma-dialectische visie op de 
verschillen en overeenkomsten tussen de dialectische en de retorische benadering 
van argumentatie, (2) de theoretische notie ‘kritische discussie’, (3) de bestanddelen 
van het procedurele model van een kritische discussie en (4) de toepassing van dat 
model in de analyse en evaluatie van argumentatieve teksten en discussies.

Uit de analyse van de algemene beschouwing of  ‘topography’ van studies 
over argumentatie is naar voren gekomen dat Van Eemeren en Grootendorst de 
dialectische benadering van argumentatie op twee belangrijke punten contrasteren 
met de retorische benadering ervan. Het eerste verschil betreft de redelijkheids-
opvatting die aan de betreffende benaderingen ten grondslag ligt. Aan de retorische 
benadering ligt een antropologisch perspectief  op redelijkheid ten grondslag, 
waarin ‘redelijkheid’ als een relatief  concept geldt. Hierdoor heeft de retorische 
benadering wat de beoordeling van argumentatie betreft potentieel een sterk rela-
tivistisch karakter. Aan de dialectische benadering ligt een kritisch perspectief  op 
redelijkheid ten grondslag, waarin ‘redelijkheid’ behalve als een relatief  ook als een 
procedureel en formeel-normatief  concept geldt. Ten opzichte van de retorische 
benadering loopt de dialectische benadering hierdoor minder gevaar om wat de 
beoordeling van argumentatie betreft in een extreme vorm van relativisme te 
vervallen.

Het tweede verschil betreft het uitgangspunt dat in de benaderingen wordt 
gehanteerd met betrekking tot het doel van argumentatie. Terwijl er in de retorische 
benadering van wordt uitgegaan dat argumentatie tot doel heeft een publiek te 
overtuigen, wordt er in de dialectische benadering van uitgegaan dat argumen-
tatie tot doel heeft een verschil van mening tussen twee partijen op te lossen. Van 
Eemeren en Grootendorst brengen dit verschil in uitgangspunt onder meer in 
verband met de verschillen in het ontwerp, de rechtvaardiging en de toepassing 
van de modellen die in de dialectische en de retorische benadering zijn ontwikkeld.

Uit de conceptuele analyse van de theoretische notie ‘kritische discussie’ is naar 
voren gekomen dat de term ‘dialectisch’ in de pragma-dialectiek niet alleen wordt 
gebruikt ter karakterisering van het hierboven genoemde inzicht met betrekking 
tot het doel van argumentatie, maar ook ter karakterisering van inzichten die 
betrekking hebben op andere aspecten van argumentatie – te weten de opbouw en 
de normering ervan. Op basis van deze analyse kan de notie ‘kritische discussie’ 
worden omschreven als een discussie die (I) tot doel heeft de aanvaardbaarheid 
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te bepalen van het standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft,  
(II) is opgebouwd als een systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en 
tegen dat standpunt en (III) is genormeerd door middel van een samenhangend 
geheel van procedurele regels waaraan een kritisch perspectief  op redelijkheid ten 
grondslag ligt.

De analyse van het theoretische raamwerk van de standaardversie van de 
pragma-dialectiek heeft geresulteerd in een gedetailleerde beschrijving van de 
manier waarop de hierboven genoemde dialectische inzichten tot uitdrukking 
komen in de diverse bestanddelen van het procedurele model van een kritische 
discussie. In deze samenvatting beperk ik me tot het noemen van twee opmerke-
lijke punten. In de eerste plaats is uit de analyse gebleken dat elk van de dialectische 
inzichten in elk van de bestanddelen van het model tot uitdrukking komt – ook in 
de bestanddelen die Van Eemeren en Grootendorst niet expliciet als ‘dialectisch’ 
hebben aangemerkt. En in de tweede plaats is gebleken dat het dialectische 
inzicht met betrekking tot de normering van een kritische discussie niet alleen tot 
uitdrukking komt in het bestanddeel van het model dat daar het meest geschikt 
voor lijkt – de beschrijving van de discussieregels – maar ook in de overige twee 
bestanddelen ervan – de beschrijving van de discussiefasen en die van de verdeling 
van taalhandelingen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het gehele procedurele 
model van een kritische discussie een normatief  karakter heeft.

De analyse van de toepassingen van het procedurele model van een kritische 
discussie heeft geresulteerd in een gedetailleerde beschrijving van de rol die de 
eerder genoemde dialectische inzichten vervullen bij het analyseren en evalueren 
van argumentatieve teksten en discussies. Bij de analyse blijken deze inzichten te 
fungeren als premissen of  uitgangspunten voor de reconstructie van de betreffende 
tekst of  discussie. Kort samengevat betekent dit dat de analysator (I) alleen die 
onderdelen van de tekst of  discussie in de reconstructie opneemt die relevant 
zijn voor het bepalen van de aanvaardbaarheid van het standpunt waarop het 
verschil van mening betrekking heeft, (II) de tekst of  discussie reconstrueert als 
een systematische uitwisseling van discussiezetten tussen twee partijen en (III) de 
onderdelen van de tekst of  discussie reconstrueert als bijdragen aan een kritische 
discussie – althans, voor zover de empirische hoedanigheid van de betreffende 
onderdelen dat toelaat. Bij de evaluatie van argumentatieve teksten en discussies 
blijken de dialectische inzichten te fungeren als normen of  ijkpunten voor de 
beoordeling van de redelijkheid van de in de analyse gereconstrueerde onderdelen 
van de tekst of  discussie. Dit betekent dat de evaluator (I) de discussiezetten als 
redelijk beoordeelt wanneer ze bevorderlijk zijn voor het bepalen van de aanvaard-
baarheid van het standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft,  
(II) de discussiezetten beoordeelt in de context van een systematische interactie 
tussen twee partijen en (III) de redelijkheid van discussiezetten beoordeelt op basis 
van de regels voor een kritische discussie.
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In figuur 2.1 heb ik de globale structuur van de standaardversie van de pragma-
dialectiek op een schematische manier samengevat. In de figuur is weergegeven 
welke dialectische inzichten aan de theoretische notie ‘kritische discussie’ ten 
grondslag liggen, uit welke bestanddelen het procedurele model van een kritische 
discussie bestaat en wat de rol is van de afzonderlijke bestanddelen van dat model 
in de analyse en evaluatie van argumentatieve teksten en discussies. Ook is in de 
figuur zichtbaar gemaakt dat voor de evaluatie in de praktijk gebruik gemaakt 
wordt van de zogenoemde ‘gedragscode voor redelijke discussianten’ en dat deze 
gedragscode is afgeleid van het derde bestanddeel van het model – de beschrij-
ving van de discussieregels. Ter accentuering van het gegeven dat het normatieve 
karakter van de verschillende bestanddelen van het model in de analyse van argu-
mentatieve teksten en discussies op een andere wijze tot uitdrukking komt dan in 
de evaluatie ervan heb ik – naar analogie van het onderscheid tussen de ‘analytische’ 
en de ‘evaluatieve’ relevantie van de onderdelen van een argumentatieve tekst of  
discussie – in de figuur een onderscheid gemaakt tussen de ‘analytische’ en de 
‘evaluatieve’ normativiteit van de verschillende bestanddelen van het model. De 
beschrijving van de discussiefasen en die van de verdeling van taalhandelingen 
vervullen een heuristische functie in de analyse van argumentatieve teksten en 
discussies en zijn daarmee uitsluitend analytisch normatief  van aard. De beschrij-
ving van de discussieregels vervult zowel een heuristische functie in de analyse van 
argumentatieve teksten en discussies als een kritische functie in de evaluatie ervan 
en is daarmee zowel analytisch als evaluatief  normatief  van aard. Ten slotte heb 
ik in de figuur zichtbaar gemaakt dat de evaluatie van een argumentatieve tekst of  
discussie altijd betrekking heeft op een reconstructie ervan, die zelf  kan worden 
opgevat als het resultaat van een analyse van de – empirisch gegeven – tekst of  
discussie in termen van het model van een kritische discussie.
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�eoretische notie ‘kritische discussie’

Een discussie die (I) tot doel heeft de aanvaardbaarheid te bepalen van het standpunt waarop 
een verschil van mening tussen twee partijen betrekking heeft, (II) is opgebouwd als een 
systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en tegen dat standpunt en (III) is genor-
meerd door middel van een samenhangend geheel van procedurele discussieregels, waarin een 
kritische opvatting over de redelijkheid van argumentatie tot uitdrukking is gebracht.

GEDRAGSCODE VOOR 
REDELIJKE DISCUSSIANTEN

Tien regels waarin is vastgelegd wat discussianten 
moeten doen of laten om de oplossing van het 
verschil van mening niet te belemmeren.

argumentatieve 
teksten 

en discussies ANALYSE

gereconstrueerde 
argumentatieve 

teksten en discussies

geëvalueerde 
argumentatieve 

teksten en discussiesEVALUATIE

heuristische functie
(analytisch normatief )

kritische functie
(evaluatief normatief )

    1   Vier discussiefasen en de subdoelen die daarin dienen te 
         worden gerealiseerd.

                                        2   De verdeling van de verschillende typen 
        taalhandelingen over deze discussiefasen. 

                                                  3   Vijftien discussieregels met  
                  betrekking tot het uitvoeren  
                  van deze taalhandelingen. 

PROCEDUREEL MODEL 
VAN EEN KRITISCHE DISCUSSIE

Figuur 2.1 De standaardversie van de pragma-dialectiek





3 De uitgebreide versie van de pragma-dialectiek

Ter voorbereiding op de beantwoording van de vraag in hoeverre de pragma-
dialectiek gerelateerd is aan antieke opvattingen over argumentatie expliciteer ik in 
dit hoofdstuk de retorische dimensie van deze theorie – de term ‘retorisch’ verwijst in 
dit verband naar de retorica als de kunst (in de zin van ‘leer’) van het overtuigen. Ik 
richt me daartoe op de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek zoals die vanaf  
het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw is ontwikkeld door Van Eemeren 
en Houtlosser.72 Deze versie is tot stand gebracht door retorische inzichten met 
betrekking tot argumentatie op een systematische manier te incorporeren in het 
raamwerk van de standaardversie van de theorie.

Om een indruk te krijgen van de achtergronden van de ontwikkeling van de 
uitgebreide versie van de pragma-dialectiek zal ik eerst onderzoeken op basis van 
welke overwegingen de auteurs het mogelijk en wenselijk achten om het dialec-
tische en het retorische perspectief  op argumentatie met elkaar te combineren  
(§ 3.1). Vervolgens concentreer ik me op de notie ‘strategisch manoeuvreren’, die 
in de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek een cruciale rol speelt. Ik ga na 
wat voor dialectische en retorische inzichten aan deze notie ten grondslag liggen 
en onderzoek op welke manier deze inzichten tot uitdrukking zijn gebracht in 
de uitbreiding van het analytisch instrumentarium van de theorie (§ 3.2). Daarna 
onderzoek ik welke consequenties de incorporatie van retorische inzichten heeft 
voor de wijze waarop argumentatieve teksten en discussies in de pragma-dialectiek 
worden geanalyseerd en geëvalueerd (§ 3.3). Ten slotte geef  ik een korte samenvat-
ting van mijn bevindingen (§ 3.4).

 72 Anders dan de standaardversie van de pragma-dialectiek is de uitgebreide versie van 
deze theorie gepubliceerd in de vorm van een samenhangende reeks artikelen. De 
analyses in dit hoofdstuk zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de uiteenzetting van deze 
versie in Van Eemeren en Houtlosser (1999b, 2000, 2002a en 2002b).
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3.1 De combinatie van het dialectische en het retorische  
 perspectief  op argumentatie

In mijn eerdere bespreking van het recentelijk heropende debat over de verhouding 
tussen het dialectische en het retorische perspectief  op argumentatie is naar voren 
gekomen dat argumentatietheoretici van mening verschillen over de kwestie of  
deze perspectieven met elkaar kunnen en moeten worden gecombineerd, en zo ja, 
op welke manier dat dient te gebeuren.73 Van Eemeren en Houtlosser hebben in dit 
verband opgemerkt dat het dialectische en het retorische perspectief  op argumen-
tatie elkaar niet principieel uitsluiten en dat het raadzaam is de ‘sharp and infertile 
ideological division between dialectic and rhetoric’ (2002b: 137) te overbruggen 
door ze met elkaar te combineren in een overkoepelend argumentatietheoretisch 
perspectief:

[D]ialectic and rhetoric represent two different perspectives on argumen-
tative discourse. In the actual analysis of  argumentative discourse both 
perspectives seem useful. Because there is also no apparent reason why 
they should exclude each other in principle, it seems wise to make a serious 
attempt to combine them, so that the analysis can benefit from both. This 
is particulary the case if  the analysis is meant to be the starting point for a 
critical evaluation. (Van Eemeren & Houtlosser 2002a: 11)

Uit deze passage blijkt dat Van Eemeren en Houtlosser het niet alleen mogelijk, 
maar ook wenselijk achten om de twee perspectieven op een theoretisch niveau 
met elkaar te combineren. Hieronder zal ik nagaan welke stellingen zij ter onder-
steuning van deze positie naar voren hebben gebracht.

De gedachte dat het mogelijk is om het dialectische en het retorische perspectief  
met elkaar te combineren is gebaseerd op de stelling dat de normen die in deze 
perspectieven zijn ontwikkeld tot op zekere hoogte met elkaar verenigbaar zijn. 
In onderstaande passage wordt deze stelling zowel vanuit theoretisch als vanuit 
empirisch gezichtspunt beargumenteerd. Theoretisch bezien zijn er geen redenen 
om aan te nemen dat de poging om de discussie in het eigen voordeel te doen 
uitpakken ipso facto gepaard gaat met het doen van onredelijke discussiezetten. En 
empirisch bezien is er zelfs sprake van een positieve correlatie tussen de dialecti-
sche en de retorische kwaliteit van argumentatie:

There is no reason to assume that the rhetorical norm of  artful persuasion 
is necessarily in contradiction with the ideal of  reasonableness that lies 
at the heart of  pragma-dialectics. Why would it be impossible to comply 

 73 Zie § 1.2.
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with critical standards for argumentative discourse when one attempts to 
shape one’s own case to one’s own advantage? In fact, argumentative moves 
that are considered rhetorically strong by a critical audience will in practice 
almost certainly be in accordance with the dialectical norms applying to the 
discussion stage concerned. Viewed from this perspective, there is a sound 
basis for overcoming the traditional division between dialectic and rhetoric 
by integrating the rhetorical dimension into the pragma-dialectical method 
of  analysis. (Van Eemeren & Houtlosser 2002b: 138)

De mogelijkheid om het dialectische en het retorische perspectief  op argumentatie 
te integreren is dus meegegeven met de stelling dat de normen die in deze perspec-
tieven zijn ontwikkeld in theorie niet noodzakelijk met elkaar conflicteren en in de 
praktijk vrijwel zeker met elkaar zullen accorderen.

De gedachte dat het daarnaast ook wenselijk is om het dialectische en het 
retorische perspectief  met elkaar te combineren houdt verband met de verwachting 
dat dit bepaalde voordelen biedt bij het analyseren en evalueren van argumentatieve 
teksten en discussies. Ik bespreek hieronder eerst de voordelen die samenhangen 
met de analyse van argumentatieve teksten en discussies en daarna de voordelen 
die samenhangen met de evaluatie ervan.

Een pragma-dialectische analyse van een argumentatieve tekst of  discussie 
heeft tot doel een overzicht te produceren van de ‘analytisch relevante’ onderdelen 
van die tekst of  discussie.74 Bij het opstellen van een dergelijk overzicht wordt 
zowel gebruik gemaakt van het procedurele model van een kritische discussie 
als van pragmatische en linguïstische kennis over de manier waarop de in dat 
model gespecificeerde taalhandelingen kunnen worden uitgevoerd. Deze kennis 
heeft onder meer betrekking op de formele en informele conventies die in de 
betreffende argumentatieve context van kracht zijn, de bewoordingen waarin de 
discussianten hun standpunten en argumenten naar voren brengen en de verbale 
indicatoren waarmee de discussianten aangeven op welke wijze de betreffende 
argumenten aan het standpunt en aan de overige argumenten zijn gerelateerd.75 
Het nut van dergelijke kennis voor het analyseren van een argumentatieve tekst of  
discussie hangt samen met het gegeven dat uit deze kennis allerlei verwachtingen 
kunnen worden afgeleid ten aanzien van de structuur van de te analyseren tekst of  
discussie, de taalhandelingen die erin voorkomen en de wijze waarop deze worden 

 74 Voor een uitleg van het begrip ‘analytisch relevant’ zie § 2.2.3, noot 65.
 75 Voor een recent overzicht van verbale argumentatieve indicatoren zie Van Eemeren, 

Houtlosser en Snoeck Henkemans (2005).
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uitgevoerd.76 Bij het opstellen van een analytisch overzicht van een argumenta-
tieve tekst of  discussie spelen dergelijke verwachtingen – in combinatie met het 
procedurele model van een kritische discussie – een tweevoudige rol: ze dienen 
zowel om de analytisch relevante onderdelen van de tekst of  discussie te vinden als 
om de reconstructie van de tekst of  discussie te rechtvaardigen.77

Door nu bij de analyse behalve van pragmatische en linguïstische kennis ook 
gebruik te maken van retorische kennis over argumentatie, ontstaat een beter begrip 
van de argumentatieve processen die zich in de te reconstrueren tekst of  discussie 
afspelen: ‘By getting a clearer view of  the rhetorical aspects of  the discourse, we 
get a better and more comprehensive grasp of  what may rightly be called “argu-
mentative reality”’ (2002b: 135). De incorporatie van retorische inzichten in het 
analytisch instrumentarium van de standaardversie van de theorie leidt dus tot een 
uitbreiding van de kennis waarop de verwachtingen van de analysator ten aanzien 
van de inhoud en de structuur van de tekst of  discussie zijn gebaseerd. Gezien 
de tweevoudige rol die deze verwachtingen spelen bij de analyse van argumen-
tatieve teksten en discussies, heeft de incorporatie van retorische inzichten een 
tweevoudig effect op de kwaliteit van een dergelijke analyse. In de eerste plaats 
zal de incorporatie het gemakkelijker maken om te bepalen welke de analytisch 
relevante onderdelen zijn van de betreffende tekst of  discussie. En in de tweede 
plaats zal de incorporatie leiden tot een uitbreiding van de mogelijkheden om de 
reconstructie van de betreffende tekst of  discussie te rechtvaardigen.78

 76 Zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: 59, noot 39): ‘In the case of  more or 
less institutionalized linguistic activities, such as legal procedures, scientific treatises, 
policy documents, and political debates, the guidance offered by the model of  a 
critical discussion is supplemented by specific and well-motivated expectations 
regarding the structure of  the discourse or text and the relevant speech acts it 
contains. Those expectations are derived from knowledge of  the text genre and 
the formal and informal conventions that are in force.’ Zie ook (2004: 112): ‘When 
argumentative discourse takes place in a more or less institutionalized context, in 
which the discussion pattern is to a certain extent determined by formal or informal 
procedures, specific expectations might be in order about the way in which the 
discourse or text is organized.’

 77 Zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: 112, mijn cursiveringen): ‘Knowledge 
of  the conventions applying to policy documents, scholarly publications, political 
debates, and so on can have not only [...] a heuristic value, but may also play a 
significant role in the justification of  a reconstruction.’ Zie ook (2004: 113, mijn 
cursivering): ‘Together with the ideal model of  a critical discussion, all these kinds of  
expectations can combine to form a more or less extensive frame of  reference that 
can be used in justifying the reconstruction of  an exchange of  views that takes place 
in an argumentative discourse or text and of  the speech acts that are performed.’

 78 Zie ook de eerder aangehaalde passage waarin Van Eemeren en Houtlosser 
(2002b: 135) stellen dat ‘the reconstruction of  argumentative discourse can be 
strengthened considerably by incorporating rhetorical considerations in the analysis, 
and particularly in its justification’.
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Een tweede overweging ten aanzien van de wenselijkheid om het dialec-
tische en het retorische perspectief  op argumentatie met elkaar te combineren 
heeft betrekking op de evaluatie van argumentatieve teksten en discussies. Een 
pragma-dialectische evaluatie vindt plaats op basis van de discussieregels uit het 
procedurele model van een kritische discussie en heeft tot doel te bepalen welke van 
de analytisch relevante discussiebijdragen als evaluatief  relevant kunnen worden 
bestempeld.79 Om de evaluatieve relevantie te kunnen bepalen dient de evaluator te 
beschikken over criteria aan de hand waarvan hij kan vaststellen wanneer er precies 
sprake is van een overtreding van een discussieregel. Volgens Van Eemeren en 
Houtlosser maakt de incorporatie van retorische inzichten in de pragma-dialectiek 
– die plaatsvindt met gebruikmaking van de notie ‘strategisch manoeuvreren’ – het 
beter mogelijk om deze criteria op te stellen:

Clear criteria are required to determine methodically for all the moves in 
all the stages of  the resolution process whether or not it is a violation of  a 
certain rule and may thus be regarded fallacious. Our concept of  strategic 
maneuvering as an attempt to alleviate the potential tension between arguing 
perfectly reasonable and having things one’s own way can be of  help in 
clarifying the problems involved in identifying such criteria. (Van Eemeren &  
Houtlosser 2002b: 142)

Behalve op een verbetering van de mogelijkheden tot het formuleren van criteria 
voor het overtreden van discussieregels lijkt met het incorporeren van retorische 
inzichten ook te worden geanticipeerd op een uitbreiding van de mogelijkheden 
om een evaluatie te rechtvaardigen: ‘By gaining a more realistic insight in the 
strategic design of  the discourse, we develop a more mature sense of  the whys and 
wherefores of  the various fallacious moves that occur in ordinary argumentative 
practice’ (2002b: 135). Net als met betrekking tot de analyse van argumentatieve 
teksten en discussies kan met betrekkingen tot de evaluatie ervan dus worden 
gesproken van een tweevoudig positief  effect. Het incorporeren van retorische 
inzichten in het dialectische raamwerk van de standaardversie van de theorie leidt 
zowel tot een verbetering van het instrumentarium voor de beoordeling van de 
redelijkheid van de discussiebijdragen als tot een uitbreiding van de mogelijkheden 
om een dergelijke beoordeling te rechtvaardigen.

 79 Voor een uitleg van het begrip ‘evaluatief  relevant’ zie § 2.2.3, noot 65.
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3.2 De dialectische en retorische uitgangspunten van de  
 uitgebreide pragma-dialectiek

De uitgebreide versie van de pragma-dialectiek is tot stand gekomen door 
retorische inzichten te incorporeren in het raamwerk van de standaardversie van 
deze theorie. Behalve van de notie ‘kritische discussie’, die ook in de uitgebreide 
versie van de theorie de centrale plaats inneemt, is bij deze incorporatie gebruik 
gemaakt van de nieuw ontwikkelde notie ‘strategisch manoeuvreren’. Deze noties 
hebben een zeer verschillende status. Terwijl de notie ‘kritische discussie’ verwijst 
naar een theoretisch ideaal aan de hand waarvan de redelijkheid van argumentatie 
kan worden beoordeeld, verwijst de notie ‘strategisch manoeuvreren’ naar een 
handelwijze die aan de discussianten wordt toegeschreven om hun argumentatie te 
kunnen analyseren en reconstrueren. Ter accentuering van dit onderscheid heb ik 
de notie ‘kritische discussie’ aangemerkt als een theoretische notie over argumentatie 
en zal ik de notie ‘strategisch manoeuvreren’ aanmerken als een analytische notie 
over argumentatie.

In deze paragraaf  onderzoek ik allereerst welke dialectische en retorische 
inzichten aan de notie ‘strategisch manoeuvreren’ ten grondslag liggen. Aan de 
hand van de programmatische passages die Van Eemeren en Houtlosser aan hun 
uiteenzetting van de uitgebreide versie van de theorie laten voorafgaan analyseer 
ik op welke aspecten van argumentatie deze inzichten betrekking hebben, wat ze 
precies inhouden en hoe ze zich tot elkaar verhouden (§ 3.2.1). Vervolgens ga ik 
na op welke manier deze dialectische en retorische inzichten tot uitdrukking zijn 
gebracht in het nieuw ontwikkelde onderdeel van het analytisch instrumentarium 
van de pragma-dialectiek, dat gebaseerd is op een beschrijving van de aspecten van 
strategisch manoeuvreren in de fasen van een kritische discussie (§ 3.2.2).

3.2.1 De analytische notie ‘strategisch manoeuvreren’

Om retorische inzichten op een systematische manier te kunnen incorporeren 
in het dialectische raamwerk van de standaardversie van de theorie maken Van 
Eemeren en Houtlosser gebruik van de notie ‘strategisch manoeuvreren’. Zij 
omschrijven deze notie als volgt:

The need of  balancing of  a resolution-minded dialectical objective with the 
rhetorical objective of  having one’s own position accepted can be occasion 
for strategic maneuvering in which the parties seek to meet their dialectical 
obligations without sacrificing their rhetorical aims. (Van Eemeren & 
Houtlosser 2000: 295)
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In argumentative discourse, whether it takes place orally or in writing, it is 
generally not the arguers’ sole aim to win the discussion, but also to conduct 
the discussion in a way that is considered reasonable. [...] In their efforts to 
reconcile the simultaneous pursuit of  these two different aims, which may 
at times even seem to go against each other, the arguers make use of  what 
we have termed strategic maneuvering. This strategic maneuvering is directed 
at diminishing the potential tension between pursuing at the same time a 
‘dialectical’ as well as a ‘rhetorical’ aim. (Van Eemeren & Houtlosser 2002b: 
135, oorspronkelijke cursivering)

Uit bovenstaande passages valt op te maken dat aan de notie ‘strategisch manoeu-
vreren’ zowel een dialectisch als een retorisch inzicht ten grondslag ligt. Het 
dialectische inzicht heeft betrekking op het streven van de discussianten om het 
verschil van mening op te lossen door zich te houden aan de daarvoor geldende 
redelijkheidsnormen, terwijl het retorische inzicht betrekking heeft op het streven 
van de discussianten om de discussie te winnen door hun eigen positie geaccep-
teerd te krijgen door de andere partij. In termen van deze inzichten kan de notie 
‘strategisch manoeuvreren’ begrepen worden als de handelwijze die het resultaat 
is van de poging van de discussianten om hun dialectische en retorische ambities 
tegelijkertijd te verwezenlijken.

Dat de nieuw ontwikkelde notie ‘strategisch manoeuvreren’ wordt geformu-
leerd met gebruikmaking van inzichten die betrekking hebben op de ambities van 
de discussianten, betekent niet dat de dialectische inzichten die aan de reeds eerder 
geformuleerde notie ‘kritische discussie’ ten grondslag liggen in de uitgebreide 
versie van de theorie geen enkele rol meer spelen. In tegendeel, deze dialectische 
inzichten – die betrekking hebben op het doel, de opbouw en de normering van 
een kritische discussie – liggen behalve aan de notie ‘kritische discussie’ ook aan 
de notie ‘strategisch manoeuvreren’ ten grondslag. Wat de normering betreft, volgt 
dat uit het gegeven dat de redelijkheidsnormen waarvan in de formulering van de 
dialectische ambitie sprake is dezelfde zijn als die welke in de procedurele regels 
voor een kritische discussie zijn gearticuleerd. Wat de opbouw betreft, volgt dat uit 
het gegeven dat deze redelijkheidsnormen betrekking hebben op een discussie die 
bestaat uit een systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en tegen het te 
toetsen standpunt. En wat het doel betreft, volgt dat uit het gegeven dat deze rede-
lijkheidsnormen instrumenteel zijn voor het bepalen van de aanvaardbaarheid van 
het standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft. De relatie tussen 
de verschillende dialectische inzichten kan dus als volgt worden omschreven: het 
dialectische inzicht met betrekking tot het streven van de discussianten dat aan de 
analytische notie ‘strategisch manoeuvreren’ ten grondslag ligt impliceert de dialecti-
sche inzichten met betrekking tot het doel, de opbouw en de normering die aan de 
theoretische notie ‘kritische discussie’ ten grondslag liggen.
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De pragma-dialectische combinatie van het dialectische en het retorische 
perspectief  op argumentatie heeft de vorm van een ‘systematische integratie van 
retorische inzichten in een dialectisch raamwerk’:

The combination of  rhetorical and dialectical lines of  analysis we favor 
amounts to a systematic integration of  rhetorical considerations in a 
dialectical framework of  analysis. [...] The arguers’ rhetorical attempts to 
have things their way can therefore be regarded as being incorporated in their 
dialectical efforts to resolve the difference of  opinion in accordance with 
the proper standards for a critical discussion. (Van Eemeren & Houtlosser 
2002b: 135)

We aim at integrating rhetorical insight into a dialectical framework, instead 
of  the other way around, because our primary interest was and is the 
resolution of  differences of  opinion by putting standpoints to the (critical) 
test. (Van Eemeren & Houtlosser 2002b: 135, noot 14)

In combinatie met de resultaten van de zojuist uitgevoerde analyse kan uit deze 
passages worden opgemaakt dat het retorische inzicht dat aan de notie ‘strategisch 
manoeuvreren’ ten grondslag ligt is ingebed in de dialectische inzichten die aan deze 
notie ten grondslag liggen. Deze inbedding komt onder meer tot uitdrukking in 
het gegeven dat Van Eemeren en Houtlosser het retorische inzicht formuleren 
in termen van een discussie tussen twee partijen en niet – zoals in de retorische 
benadering van argumentatie te doen gebruikelijk is – in termen van een toespraak 
van een spreker ten overstaan van een publiek.80 

Tussen de inzichten die aan de analytische notie ‘strategisch manoeuvreren’ 
ten grondslag liggen en die welke aan de theoretische notie ‘kritische discussie’ 
ten grondslag liggen bestaat dus de volgende relatie. Het dialectische inzicht met 
betrekking tot het streven van de discussianten impliceert de dialectische inzichten 
met betrekking tot het doel, de opbouw en de normering van een kritische discussie, 
en het retorische inzicht met betrekking tot het streven van de discussianten is in 
diezelfde dialectische inzichten ingebed. Op basis van deze analyse en met gebruik-
making van de algemene formuleringen van de inzichten die aan de genoemde 

 80  Het retorische doel wordt door Van Eemeren en Houtlosser onder meer gefor-
muleerd als ‘have their point of  view accepted’ (1999b: 481), ‘having one’s own 
position accepted’ (1999b: 481) en ‘to have one’s own position accepted’ (2000: 295), 
‘resolving the difference in their own favor’ (2002b: 135, oorspronkelijke cursivering), 
waarbij de termen ‘point of  view’, ‘position’, ‘resolving the difference’ steeds binnen 
de context van een kritische discussie worden gedacht. De inbedding komt het 
meest duidelijk tot uitdrukking in de formulering van het retorische doel als ‘to win 
the discussion’ (2002b: 135).
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noties ten grondslag liggen kan een ‘strategische manoeuvre’ dus worden begrepen 
als een discussiebijdrage die (I) tot doel heeft (a) de aanvaardbaarheid te bepalen 
van het standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft en (b) de 
eigen positie van de betreffende discussiant zo goed mogelijk te doen uitkomen,  
(II) onderdeel uitmaakt van een systematische uitwisseling van discussiezetten 
vóór en tegen het standpunt waarop dat verschil van mening betrekking heeft en 
(III) genormeerd is door middel van een samenhangend geheel van procedurele 
regels met betrekking tot de redelijkheid van argumentatie.

3.2.2 Aspecten van strategisch manoeuvreren in de fasen van een 
kritische discussie

Uit de conceptuele analyse van de notie ‘strategisch manoeuvreren’ is duidelijk 
geworden welke dialectische en retorische inzichten aan deze notie ten grondslag 
liggen en hoe deze inzichten zich tot elkaar verhouden. Ter verdere verhelde-
ring van de retorische dimensie van de pragma-dialectiek onderzoek ik in deze 
paragraaf  op welke manier deze inzichten tot uitdrukking komen in de uitbreiding 
van het analytisch instrumentarium van deze theorie. Ik richt me daartoe op de 
beschrijving die Van Eemeren en Houtlosser geven van de aspecten van strategisch 
manoeuvreren in de fasen van een kritische discussie, die als de theoretische basis 
voor deze uitbreiding fungeert. De beschrijving bestaat uit (1) een precisering van 
de retorische subdoelen van de discussianten in de diverse fasen van een kritische 
discussie en (2) een aanduiding van de ‘aspecten’ van de strategische manoeuvres 
die de discussianten in de betreffende fasen kunnen uitvoeren.

(1) De precisering van retorische subdoelen
In het procedurele model van een kritische discussie is onder meer beschreven 
welke subdoelen de discussianten in de achtereenvolgende fasen van een dergelijke 
discussie dienen te verwezenlijken om te kunnen bepalen of  het standpunt waarop 
het verschil van mening betrekking heeft aanvaardbaar is of  niet. Deze beschrij-
ving van dialectische subdoelen vormt het vertrekpunt voor een precisering van 
de retorische subdoelen die de discussianten in de betreffende fasen verondersteld 
worden na te streven:

Each stage in the resolution process is characterized by a specific dialectical 
aim. As the parties involved want to realize this aim to their best advantage, 
they can be expected to make strategic moves that serve their interest 
best. The dialectical objective of  a particular discussion stage always has a 
rhetorical analogue. (Van Eemeren & Houtlosser 1999b: 484)
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In de confrontatiefase is het dialectische subdoel van de discussianten het verschil 
van mening te externaliseren. De ene discussiant brengt één of  meer standpunten 
naar voren, terwijl de andere discussiant die standpunten in twijfel trekt of  één of  
meer tegengestelde standpunten naar voren brengt.81 Het retorisch subdoel dat 
de discussianten in deze fase nastreven is het verschil van mening zo gedefinieerd 
te krijgen, dat ze er in het vervolg van de discussie het best mee uit te voeten 
kunnen: ‘[T]he parties will aim to direct the confrontation in the way that is the 
most beneficial from their own perspective’ (2002b: 138). Als een discussiant er 
bijvoorbeeld bij gebaat is om geen bewijslast op zich te laden, dan doet hij er 
goed aan het standpunt van de andere partij alleen maar te betwijfelen en niet 
zelf  een tegengesteld standpunt naar voren te brengen. Er ontstaat zodoende een 
ongemengd verschil van mening, waarbij de bewijslast uitsluitend bij de andere 
partij ligt.

In de openingsfase is het dialectische subdoel van de discussianten tot over-
eenstemming te komen over de procedurele en materiële uitgangspunten van de 
discussie. Het retorische subdoel dat de discussianten in deze fase nastreven is 
een zo gunstig mogelijke basis te creëren voor de verdediging van of  aanval op 
het standpunt die zij in de argumentatiefase zullen ondernemen: ‘The rhetorical 
aim of  each of  the parties is to arrive at a point of  departure that serves their 
own interest best. Each party’s strategic manoeuvring will be aimed at establishing 
the most workable starting points and the most opportune allocation of  burden 
of  proof ’ (2002b: 138).  De protagonist kan de antagonist in deze fase bijvoor-
beeld herinneren aan gemeenschappelijke uitgangspunten op basis waarvan het 
standpunt dat hij verdedigt aannemelijk kan worden gemaakt.

In de argumentatiefase is het dialectische subdoel van de discussianten de 
argumenten voor het standpunt naar voren te brengen, alsmede de kritiek daarop. 
Vanuit een retorisch gezichtspunt proberen de discussianten in deze fase een zo 
effectief  mogelijke verdedigings- of  aanvalslijn te ontwikkelen: ‘[T]he parties 
will aim to make the strongest case and to launch the most effective attack’  
(2002b: 139). De protagonist kan de argumenten die hij voor het verdedigen van zijn 
standpunt ter beschikking heeft bijvoorbeeld op een zodanige manier selecteren en 
presenteren dat de antagonist daardoor eerder geneigd is ze te aanvaarden.

In de afsluitingsfase is het dialectische subdoel van de discussianten vast te 
stellen wat het resultaat van de discussie is. Het retorische subdoel is het voor 
de betreffende partij meest gunstige discussieresultaat te bewerkstelligen: ‘[E]ach 
party will attempt to claim victory’ (2002b: 139). De protagonist kan dat bijvoor-
beeld doen door bij het tijdelijk uitblijven van verdere aanvallen op zijn argumen-

 81 Voor een typologie van verschillen van mening zie Van Eemeren en Grootendorst 
(1992: 16-22) en – uitgebreider – Van Eemeren, Houtlosser en Snoeck Henkemans 
(2005: 33-37).
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tatie alvast te concluderen dat hij het standpunt op een succesvolle manier heeft 
verdedigd.

(2) De aanduiding van aspecten van strategisch manoeuvreren
Behalve op deze precisering van retorische subdoelen is de uitbreiding van het 
analytisch instrumentarium van de pragma-dialectiek ook gebaseerd op een nadere 
aanduiding van de verschillende ‘aspecten’ van de strategische manoeuvres die de 
discussianten in de verschillende fasen van een kritische discussie kunnen uitvoeren. 
Van Eemeren en Houtlosser onderscheiden drie van zulke aspecten. Een strategi-
sche manoeuvre heeft tegelijkertijd betrekking op (1) het topisch potentieel dat in 
de betreffende discussiefase voorhanden is, (2) de specifieke voorkeuren van het 
publiek en (3) de beschikbare presentatiemiddelen:

In our view, strategic manoeuvring can take place in making an expedient 
choice from the options constituting the topical potential associated with a 
particular discussion stage, in selecting a responsive adaptation to audience 
demand, and in exploiting appropriate presentational devices. Given a certain 
difference of  opinion, speakers or writers may choose the material they 
find easiest to handle; they may choose the perspective most agreeable 
to the audience; and they can present their contribution in the most 
effective wordings. With respect to each of  these three aspects of  strategic 
manoeuvring, they have an opportunity to influence the result of  the 
discourse in their own favour. (Van Eemeren & Houtlosser 1999b: 484, 
oorspronkelijke cursiveringen)

Het onderscheid tussen deze aspecten van strategisch manoeuvreren is nadruk-
kelijk analytisch van aard. In de praktijk valt te verwachten dat er een nauwe 
samenhang bestaat tussen de verschillende aspecten van een strategische manoeuvre  
(2002b: 141). Behalve van deze ‘interne’ samenhang kan er ook sprake zijn van 
een ‘externe’ samenhang, en wel tussen de verschillende zetten die een discussiant 
binnen één fase van een kritische discussie ten uitvoer brengt. Van Eemeren en 
Houtlosser (2002b: 141) spreken in dit verband van een ‘argumentatieve strategie’ –  
i.e. een systematische, gecoördineerde en gelijktijdige inzet van de middelen die 
de discussiant in een bepaalde fase ter beschikking staan om het resultaat van die 
fase ten eigen voordele te beïnvloeden. Afhankelijk van de discussiefase waarop 
zij betrekking heeft wordt een dergelijke strategie betiteld als een ‘confrontatie-’, 
‘openings-’, ‘argumentatie-’ of  ‘afsluitingsstrategie’. Daarnaast zou ook nog 
een tweede type ‘externe’ samenhang kunnen worden onderscheiden, namelijk 
die tussen de discussiezetten die in de achtereenvolgende fasen ten uitvoer worden 
gebracht. Afhankelijk van het aspect van strategisch manoeuvreren dat het betreft, 
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zou in dit verband gesproken kunnen worden van een ‘topische strategie’, een 
‘aanpassingsstrategie’ en een ‘presentationele strategie’.

In figuur 3.1 heb ik de beschrijving van de dialectische en retorische subdoelen 
gecombineerd met de beschrijving van de verschillende aspecten van strategisch 
manoeuvreren.82 Bij ‘horizontale’ lezing van de tabel ontstaat een overzicht van de 
verschillende aspecten van de manier waarop de discussianten in een bepaalde fase 
hun dialectische en retorische subdoelen proberen te realiseren – dat wil zeggen, 
een overzicht van de potentiële elementen van een argumentatieve strategie. Bij 
‘verticale’ lezing van de tabel ontstaat een overzicht van de manieren waarop de 
discussianten in de achtereenvolgende discussiefasen hun dialectische en retorische 
subdoelen met betrekking tot één van de aspecten van strategisch manoeuvreren 
proberen te verwezenlijken.

In de tabel komt in de eerste plaats tot uitdrukking dat het dialectische inzicht 
met betrekking tot het streven van de discussianten de dialectische inzichten met 
betrekking tot het doel, de opbouw en de normering van een kritische discussie 
impliceert. Door ervan uit te gaan dat de discussianten het verschil van mening op 
een redelijke manier proberen op te lossen – het dialectische streven van de discus-
sianten – wordt er tegelijkertijd van uitgegaan dat zij proberen om de aanvaard-
baarheid van het standpunt waarop hun verschil van mening betrekking heeft 
te bepalen – het doel van een kritische discussie – door op systematische wijze 
discussiezetten vóór en tegen dat standpunt uit te wisselen – de opbouw ervan – en 
zich te houden aan de daarvoor geldende discussieregels – de normering ervan. In 
de tweede plaats komt in de tabel tot uitdrukking dat het retorische inzicht met 
betrekking tot het streven van de discussianten in de dialectische uitgangspunten 
van de pragma-dialectiek is ingebed. De retorische subdoelen van de discussianten 
en de aspecten van strategisch manoeuvreren in de discussiefasen zijn gespecifi-
ceerd aan de hand van het procedurele model van een kritische discussie, terwijl 
aan de formulering van de aspecten van strategisch manoeuvreren in de discus-
siefasen valt af  te lezen dat een ‘strategische manoeuvre’ een handelwijze is die het 
resultaat is van de poging van de discussianten om hun dialectische en retorische 
ambities tegelijkertijd te verwezenlijken.

 82 Het overzicht is hoofdzakelijk gebaseerd op de formuleringen in Van Eemeren en 
Houtlosser (1999b: 484-485; 2002b: 139-141). Waar Van Eemeren en Houtlosser 
geen beschrijving geven van een mogelijke handelwijze of  alleen één of  meerdere 
voorbeelden noemen, heb ik zelf  een beschrijving toegevoegd. Het gedeelte van de 
beschrijving waarin het dialectische subdoel van de betreffende fase tot uitdrukking 
is gebracht wijkt in zoverre af  van de eerder geciteerde formuleringen van deze 
subdoelen dat het uitgangspunt met betrekking tot de normering van een kritische 
discussie daarin expliciet wordt vermeld.
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confrontatiefase

openingsfase

argumentatiefase

afsluitingsfase

een redelijke en 
voordelige keuze 
maken uit de 
mogelijke posities in 
de discussie

een redelijke en 
voordelige keuze maken 
uit de mogelijke 
materiële en formele 
uitgangspunten van de 
discussie

een redelijke en 
voordelige keuze maken 
uit de aan het standpunt 
gerelateerde argumenta-
tieve topieken

een redelijke en 
voordelige keuze 
maken uit de mogelijke 
discussieresultaten 

de positie in de 
discussie op een 
redelijke en voordelige 
manier afstemmen op 
de andere partij

de materiële en formele 
uitgangspunten op een 
redelijke en voordelige 
manier afstemmen op 
de andere partij 

argumenten en kritiek 
op een redelijke en 
voordelige manier 
afstemmen op de 
andere partij

het discussieresultaat 
op een redelijke en 
voordelige manier 
afstemmen op andere 
partij

het maken van een 
topische keuze

het afstemmen op de 
andere partij

de eigen positie op een 
redelijke en voordelige 
manier verwoorden

het gebruik van 
presentationele middelen

de materiële en formele 
uitgangspunten op een 
redelijke en voordelige 
manier verwoorden

argumenten en kritiek 
op een redelijke en 
voordelige manier 
verwoorden

het discussieresultaat 
op een redelijke en 
voordelige manier 
verwoorden

Figuur 3.1 Aspecten van strategisch manoeuvreren in de fasen 
van een kritische discussie

3.3 De toepassing van de uitgebreide versie van de  
 pragma-dialectiek

Nu duidelijk is hoe het analytisch instrumentarium van de pragma-dialectiek 
precies is uitgebreid en op welke manier de eerder besproken dialectische en 
retorische inzichten in dat instrumentarium tot uitdrukking zijn gebracht, zal ik ten 
slotte onderzoeken welke consequenties de uitbreiding heeft voor de wijze waarop 
argumentatieve teksten en discussies in de pragma-dialectiek worden geanalyseerd 
en geëvalueerd.

In de standaardversie van de theorie wordt bij het produceren van een 
overzicht van de analytisch relevante onderdelen van een argumentatieve tekst 
of  discussie gebruik gemaakt van alle drie de bestanddelen van het procedurele 
model van een kritische discussie, aangevuld met pragmatische en linguïstische 
kennis over de wijze waarop de in dat model gespecificeerde taalhandelingen in de 
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praktijk worden uitgevoerd. De uitbreiding van het analytisch instrumentarium van 
de pragma-dialectiek maakt het mogelijk om bij de analyse ook gebruik te maken 
van retorische kennis met betrekking tot de uitvoering van deze taalhandelingen. 
Omdat deze retorische inzichten met gebruikmaking van de notie ‘strategisch 
manoeuvreren’ in het standaardinstrumentarium zijn geïncorporeerd, zal de geïn-
tegreerde analyse plaatsvinden in termen van strategische manoeuvres (en daarmee 
tevens in termen van een kritische discussie). Anders dan in de standaardversie van 
de theorie wordt de betreffende tekst of  discussie in de uitgebreide versie ervan 
dus gereconstrueerd als een samenhangend geheel van strategische manoeuvres.

Zoals eerder besproken heeft de incorporatie van retorische inzichten naar 
verwachting een tweevoudig positief  effect. De incorporatie maakt het gemak-
kelijker om te bepalen welke de analytisch relevante onderdelen zijn van een argu-
mentatieve tekst of  discussie en leidt daarnaast tot een uitbreiding van de mogelijk-
heden om de reconstructie van de betreffende tekst of  discussie te rechtvaardigen. 
Nu duidelijk is op welke manier het analytisch instrumentarium is uitgebreid kan 
nader worden aangegeven waarin deze verbeteringen precies bestaan. Terwijl de 
analytische relevantie van de onderdelen van een argumentatieve tekst of  discussie 
in de standaardanalyse bepaald en gerechtvaardigd wordt door aan de discussianten 
toe te schrijven dat zij ernaar streven het verschil van mening op een redelijke manier 
op te lossen, gebeurt dat in de geïntegreerde analyse door aan de discussianten toe 
te schrijven dat zij er tegelijkertijd naar streven hun eigen positie in de discussie zo 
goed mogelijk te doen uitkomen. De verbeteringen met betrekking tot de analyse 
zijn dus op te vatten als een consequentie van het gegeven dat het instrumentarium 
van de geïntegreerde pragma-dialectiek medegebaseerd is op een retorisch inzicht met 
betrekking tot het streven van de discussianten. Ten opzichte van de standaardana-
lyse biedt de geïntegreerde analyse uitgebreidere mogelijkheden om de analytische 
relevantie van de betreffende onderdelen op een theoretische manier te bepalen en 
te rechtvaardigen. Behalve naar een dialectische rationale kan daartoe immers ook 
naar een retorische rationale worden verwezen.83

Net als in de standaardversie van de theorie worden argumentatieve teksten 
en discussies in de uitgebreide versie van de theorie geanalyseerd met het oog 
op het beoordelen van de redelijkheid ervan. De geïntegreerde analyse leidt tot 
een overzicht van de ‘analytisch relevante’ onderdelen van de betreffende tekst 
of  discussie, waarvan in de geïntegreerde evaluatie wordt vastgesteld of  ze ook 

 83 Zie bijvoorbeeld Van Eemeren en Houtlosser (2002b: 135): ‘By achieving a more 
thorough and more subtle understanding of  the rationale behind the specific instan-
tiation of  the various discussion moves, our analysis of  the argumentative discourse 
becomes not only more profound but also more clearly justified.’ Een bijkomend 
voordeel van deze uitbreiding is dat het minder snel nodig zal zijn bij de analyse 
gebruik te maken van strategieën als die van de ‘maximaal redelijke reconstructie’ – 
zie § 2.2.3.
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‘evaluatief  relevant’ zijn. Net als de standaardevaluatie vindt de geïntegreerde 
evaluatie plaats op basis van de procedurele regels uit het model van een kritische 
discussie. Er is geen sprake van een uitbreiding of  aanpassing van deze regels, noch 
wordt in een geïntegreerde evaluatie vastgesteld of  de discussianten hun retorische 
doelen op een optimale manier hebben weten te realiseren. De incorporatie van 
retorische inzichten heeft dus geen consequenties voor de aard van de evaluatie: 
deze heeft uitsluitend betrekking op de redelijkheid van de discussiebijdragen, en 
niet (ook) op de overredingskracht ervan.

Wel leidt de incorporatie van retorische inzichten tot veranderingen in de wijze 
waarop de evaluatie wordt uitgevoerd. Ten eerste kan op een preciezere manier dan 
voorheen worden vastgesteld wanneer er sprake is van een overtreding van een 
discussieregel. Door de specificatie van strategische manoeuvres te combineren 
met de gedragscode voor redelijke discussianten kan een nadere aanduiding worden 
gegeven van de criteria aan de hand waarvan bepaald wordt of  een discussiebij-
drage als een overtreding van een discussieregel moet worden beschouwd. Ten 
tweede leidt de incorporatie tot een nieuwe naamgeving voor dergelijke overtre-
dingen. Omdat argumentatieve teksten of  discussies in een geïntegreerde analyse 
volledig in termen van strategische manoeuvres worden gereconstrueerd, kan de 
overtreding niet alleen worden gekwalificeerd als een ‘drogreden’, maar ook als een 
‘ontspoorde strategische manoeuvre’:

A party […] whose strategic proceedings allow its commitment to a 
reasonable exchange of  argumentative moves to be overruled by the aim of  
persuading the opponent, may victimize the other party. Then the strategic 
maneuvering has got derailed and is condemnable for being fallacious. All 
derailments of  strategic maneuvering are fallacious and all fallacies can 
be regarded as derailments of  strategic maneuvering. (Van Eemeren & 
Houtlosser 2002b: 142)

In het licht van deze laatste consequentie kan het overigens verwarrend zijn te 
spreken van ‘strategische manoeuvres in een kritische discussie’. Terwijl een 
kritische discussie per definitie geen drogredenen bevat, kan een strategische 
manoeuvre wel degelijk ontsporen. Voor een goed begrip is het daarom niet alleen 
van belang dat ‘kritische discussie’ als een theoretische notie wordt aangemerkt 
en ‘strategisch manoeuvreren’ als een analytische notie, maar ook dat er een 
onderscheid gemaakt wordt tussen de analytische normativiteit van de specificatie 
van strategische manoeuvres en de evaluatieve normativiteit van de regels uit het 
model van een kritische discussie. Zoals het gegeven dat een argumentatieve tekst 
of  discussie in de standaardanalyse gereconstrueerd wordt in termen van het 
procedurele model van een kritische discussie niet betekent dat alle onderdelen 
van die gereconstrueerde tekst of  discussie ipso facto als redelijk kunnen worden 
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bestempeld, impliceert het gegeven dat de tekst of  discussie in de geïntegreerde 
analyse wordt gereconstrueerd in termen van strategische manoeuvres niet dat alle 
door de discussianten uitgevoerde manoeuvres ipso facto in overeenstemming zijn 
met de discussieregels.

3.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik de retorische dimensie van de pragma-dialectiek geëx-
pliciteerd door te onderzoeken (1) op grond van welke overwegingen de auteurs 
van de uitgebreide versie van deze theorie het mogelijk en wenselijk achten het 
dialectische en retorische perspectief  op argumentatie met elkaar te combineren, 
(2) welke dialectische en retorische inzichten aan de analytische notie ‘strategisch 
manoeuvreren’ ten grondslag liggen, (3) hoe deze inzichten in de uitbreiding van 
het analytisch instrumentarium van de theorie tot uitdrukking zijn gebracht en 
(4) welke consequenties de incorporatie van retorische inzichten heeft voor de 
pragma-dialectische analyse en evaluatie van argumentatieve teksten en discussies.

Uit de analyse van de overwegingen voor het ontwikkelen van de uitgebreide 
versie van de pragma-dialectiek is naar voren gekomen dat Van Eemeren en 
Houtlosser het zowel mogelijk als wenselijk achten om het dialectische en het 
retorische perspectief  op argumentatie op een theoretisch niveau met elkaar te 
combineren. De gedachte dat het mogelijk is om dat te doen is gebaseerd op de 
stelling dat de dialectische en retorische normen voor de deugdelijkheid van argu-
mentatie tot op zekere hoogte met elkaar verenigbaar zijn, terwijl de gedachte dat 
het wenselijk is om dat te doen samenhangt met de verwachting dat dit leidt tot 
een verbetering in de bepaling en de rechtvaardiging van zowel de analytische als de 
evaluatieve relevantie van de onderdelen van argumentatieve teksten en discussies.

De analyse van de notie ‘strategisch manoeuvreren’ heeft uitgewezen dat 
aan deze notie zowel een dialectisch als een retorisch inzicht met betrekking 
tot het streven van de discussianten ten grondslag ligt. Het dialectische inzicht 
houdt in dat de discussianten het verschil van mening op een redelijke manier 
proberen op te lossen, terwijl het retorische inzicht inhoudt dat de discussianten 
de discussie proberen te winnen door hun eigen positie geaccepteerd te krijgen 
door de andere partij. Een nadere beschouwing van de wijze waarop deze inzichten 
zich verhouden tot de dialectische inzichten die ten grondslag liggen aan de notie 
‘kritische discussie’ heeft geleerd dat het dialectische inzicht met betrekking tot 
het streven van de discussianten de dialectische inzichten met betrekking tot 
het doel, de opbouw en de normering van een kritische discussie impliceert en 
het retorische inzicht met betrekking tot het streven van de discussianten in 
deze dialectische inzichten is ingebed. Een ‘strategische manoeuvre’ is dus niet 
alleen te omschrijven als de handelwijze die het resultaat is van de poging van de  
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discussianten om hun dialectische en retorische ambities tegelijkertijd te verwe-
zenlijken, maar kan op basis van deze analyse ook omschreven worden als een 
handelwijze die (I) tot doel heeft (a) de aanvaardbaarheid te bepalen van het 
standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft en (b) de eigen positie 
van de betreffende discussiant zo goed mogelijk te doen uitkomen, (II) onderdeel 
uitmaakt van een systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en tegen het 
standpunt waarop dat verschil van mening betrekking heeft en (III) genormeerd is 
door middel van een samenhangend geheel van procedurele regels met betrekking 
tot de redelijkheid van argumentatie.

De theoretische basis voor de uitbreiding van het analytisch instrumentarium 
van de pragma-dialectiek bestaat uit een precisering van de retorische subdoelen die 
in de verschillende fasen door de discussianten worden nagestreefd en een nadere 
aanduiding van de aspecten van de strategische manoeuvres die de discussianten 
in de betreffende fasen kunnen uitvoeren. Uit de benaming en de inhoudelijke 
beschrijving van deze theoretische basis valt op te maken dat daarin niet alleen 
het dialectische en het retorische inzicht met betrekking tot de ambities van de 
discussianten tot uitdrukking zijn gebracht, maar ook de geïmpliceerde dialectische 
inzichten met betrekking tot het doel, de opbouw en de normering van een kritische 
discussie. Ook valt hieruit op te maken dat de genoemde ‘inbeddingsverhouding’ 
in de uitbreiding van het analytisch instrumentarium van de pragma-dialectiek tot 
uitdrukking is gebracht.

Voor de pragma-dialectische analyse van argumentatieve teksten en discussies 
heeft de incorporatie van retorische inzichten als belangrijkste consequentie dat 
een dergelijke tekst of  discussie gereconstrueerd wordt als een samenhangend 
geheel van strategische manoeuvres. Dit houdt in dat er ter bepaling en rechtvaar-
diging van de analytische relevantie van de onderdelen van de tekst of  discussie 
behalve naar een dialectische rationale ook naar een retorische rationale kan 
worden verwezen. De incorporatie van retorische inzichten heeft geen invloed op 
de aard van de evaluatie. Net als in de standaardversie van de theorie heeft de 
evaluatie betrekking op de redelijkheid van argumentatie en vindt zij plaats op 
basis van de regels voor een kritische discussie. Wel heeft de incorporatie invloed 
op de wijze waarop de evaluatie wordt uitgevoerd. Op basis van de beschrijving 
van strategische manoeuvres kan een precisering worden gegeven van de criteria 
aan de hand waarvan bepaald wordt of  de zojuist genoemde regels al dan niet zijn 
overtreden. En ten slotte heeft de incorporatie invloed op de rechtvaardiging van 
de evaluatie. Een overtreding van deze regels kan niet alleen worden bestempeld 
als een drogreden, maar ook worden uitgelegd als een ontsporing van de poging 
van de betreffende discussiant om zijn dialectische en retorische ambities tegelij-
kertijd te verwezenlijken.

In figuur 3.2 heb ik de globale structuur van de uitgebreide versie van de 
pragma-dialectiek op een schematische manier samengevat. In de figuur zijn de 
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elementen van de standaardversie van de theorie verkort weergegeven. Daarnaast is 
aangegeven welke inzichten aan de notie ‘strategisch manoeuvreren’ ten grondslag 
liggen, welke plaats de beschrijving van de aspecten van strategische manoeuvres 
in een kritische discussie inneemt ten opzichte van het model van een kritische 
discussie en welke functies dit nieuwe onderdeel van het analytische instrumenta-
rium heeft in de geïntegreerde analyse en evaluatie van argumentatieve teksten en 
discussies.
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Figuur 3.2 De uitgebreide versie van de pragma-dialectiek





II ANTIEKE OPVATTINGEN OVER ARGUMENTATIE





4 Antiek-dialectische opvattingen over het doel van  
 argumentatie

Uit de conceptuele analyses in het eerste deel van dit proefschrift is onder meer 
gebleken dat de theoretische uitgangspunten van de uitgebreide versie van de 
pragma-dialectiek betrekking hebben op verschillende aspecten van het verschijnsel 
argumentatie. De dialectische inzichten die aan de noties ‘kritische discussie’ en 
‘strategisch manoeuvreren’ ten grondslag liggen hebben betrekking op het doel, 
de opbouw en de normering van argumentatie, terwijl het retorische inzicht dat 
daarnaast nog aan de notie ‘strategisch manoeuvreren’ ten grondslag ligt, betrekking 
heeft op het doel van argumentatie. Om te kunnen bepalen in hoeverre de pragma- 
dialectische opvattingen over deze aspecten van argumentatie gerelateerd zijn aan 
de antieke opvattingen hieromtrent, geef  ik in dit tweede deel van het proefschrift 
een reconstructie van de relevante opvattingen uit de antieke dialectica en retorica. 
Het deel bestaat uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de antiek-dialec-
tische opvattingen over het doel, de opbouw en de normering van argumentatie 
en de antiek-retorische opvattingen over het doel van argumentatie aan de orde 
komen.84

In dit hoofdstuk reconstrueer ik de antiek-dialectische opvattingen over het 
doel van argumentatie. Ik richt me daartoe op het werk van de belangrijkste repre-
sentanten van deze discipline, te weten Zeno van Elea, Plato en Aristoteles. Zeno 
wordt algemeen beschouwd als de uitvinder van de dialectica – althans, van een 
bepaald type redenering dat later als ‘dialectisch’ is aangemerkt. Hieronder geef  
ik een reconstructie van het doel van zijn ‘eerste paradox van de veelheid’, die 
als een representatief  voorbeeld van een dergelijke redenering wordt beschouwd  
(§ 4.1). In de dialogen van Plato komt een grote verscheidenheid aan filosofische 
discussies voor, waarin ruwweg drie vormen van dialectica te onderscheiden zijn: 

 84 Uiteraard zijn in de antieke retorica ook opvattingen over de opbouw en de 
normering van argumentatie geformuleerd. In het licht van de vraagstelling van dit 
proefschrift concentreer ik me op de antiek-retorische opvattingen met betrekking 
tot het doel van argumentatie.
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de ‘socratische elenchus’, de ‘methode van hypothetisering’ en de ‘methode van 
samenvoeging en verdeling’. Ik geef  een afzonderlijke reconstructie van het doel 
van elk van deze dialectische discussietypen (§ 4.2). Van Aristoteles ten slotte zijn 
twee geschriften overgeleverd die expliciet aan de dialectica zijn gewijd – de Topica en 
de Sophistici elenchi. Aan de hand van Aristoteles’ opmerkingen over het onderwerp, 
de doelstelling en het nut van deze geschriften geef  ik een reconstructie van zijn 
opvatting van het doel van een ‘dialectische discussie’ (§ 4.3). De reconstructies 
worden telkens voorafgaan door een korte historische inleiding, waarin ik aangeef  
welke rol de betreffende filosoof  in de ontwikkeling van de antieke dialectica heeft 
gespeeld.

4.1 Het doel van de dialectische redenering van Zeno

De opvatting dat de filosoof  Zeno van Elea beschouwd kan worden als de uitvinder 
van de dialectica is gebaseerd op een passage in Leven en leer van beroemde filosofen (eind 
2e, begin 3e eeuw n.C.), waarin Diogenes Laërtius levensbeschrijvingen, anekdoten, 
brieven en excerpten van geschriften van de in zijn tijd bekende filosofen bij 
elkaar heeft gebracht. In de betreffende passage wordt gesteld dat Aristoteles in 
zijn Sophistes – een werk dat verloren is gegaan – heeft opgemerkt dat de filosoof  
Zeno van Elea degene is die de dialectica heeft uitgevonden: ‘Aristoteles zegt dat 
hij [Zeno, JW] de uitvinder van de dialectica is geweest, zoals Empedocles dat 
van de retorica was’ (Diogenes Laërtius IX, 25 = DK 29 A1).85 Aristoteles doelde 
met deze opmerking waarschijnlijk op Zeno’s beschrijving van een aantal spits-
vondige redeneringen die later bekend zijn komen te staan als de ‘paradoxen van 
Zeno’. In sommige van deze paradoxen wordt een werkwijze gevolgd die ook in 
de latere dialectica een belangrijke rol speelt en waarmee wordt aangetoond dat het 
handhaven van een bepaald standpunt tot een ‘onmogelijkheid’ leidt – een reductio 
ad impossibile.

De paradoxen van Zeno hebben verschillende thema’s. Het overgeleverde 
werk bestaat onder meer uit paradoxen van de veelheid, de eenheid, de beweging, 
de plaats en de akoestische waarneming.86 Ik richt me hier op de zogenoemde 
‘eerste paradox van de veelheid’, waarin Zeno de zojuist beschreven dialectische 

 85 Vertaling Ferwerda en Eykman (1989). Zie ook Diogenes Laërtius VIII, 57 (= DK 
29 A10): ‘Aristoteles noemt Empedocles in zijn Sofist de uitvinder van de retorica, 
zoals Zeno die van de dialectiek was’ (vertaling Ferwerda & Eykman 1989) en 
Sextus Empiricus, Adversus mathematicos VII, 6 (= DK 29 A10): ‘Verder zou het erop 
kunnen lijken dat Parmenides niet onervaren was in de dialectica, omdat wederom 
Aristoteles ervan uitging dat diens leerling Zeno de initiator van de dialectica was’ 
(vertaling Ferwerda 1996).

 86 Zie Mansfeld (1986: 31-53), aan wiens indeling van Zeno’s werk ik deze naamgeving 
van de paradoxen heb ontleend.
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werkwijze volgt. Voor de reconstructie van het doel van deze paradox maak ik 
gebruik van twee verschillende rapportages van Zeno’s filosofie, te weten die in 
Simplicius’ In Physica en die in Plato’s Parmenides.87

In de eerste paradox van de veelheid problematiseert Zeno de stelling dat 
de werkelijkheid uit een veelheid van zijnden bestaat. De paradox wordt meestal 
geïnterpreteerd tegen de achtergrond van het antiek-filosofische debat over 
de kwestie of  de werkelijkheid monistisch dan wel pluralistisch van aard is. De 
filosoof  Parmenides, die naar algemeen wordt aangenomen Zeno’s leermeester 
was, figureert in dit debat als de belangrijkste vertegenwoordiger van de monisten. 
Van hem is een leerdicht overgeleverd waarin hij de stelling verdedigt dat de werke-
lijkheid – voor zover die gekend kan worden – wezenlijk uit één zijnde bestaat:88

“For there neither is nor will be anything else besides what is, since Fate 
fettered it to be whole and changeless.” (Simplicius, In Physica 146, 5 = DK 
28 B8)

“Nor is it divided, since it all exists alike; nor is it more here and less there, 
which would prevent it from holding together, but it is all full of  being. So 
it is all continuous: for what is draws near to what is.” (Simplicius, In Physica 
144, 29 = DK 28 B8)

Enkele tegenstanders van Parmenides zouden in reactie op deze monistische 
ontologie de stelling naar voren hebben gebracht dat de werkelijkheid uit een 
veelheid van zijnden bestaat, waarna Zeno op zijn beurt in de eerste paradox van 
de veelheid probeert aan te tonen dat deze stelling onhoudbaar is.89 Hij doet dat 
door er twee elkaar tegensprekende consequenties uit af  te leiden, te weten dat elk 
van de vele zijnden oneindig groot is en dat elk van die zijnden oneindig klein is.90 

 87  Zeno’s filosofie is ons alleen bekend uit latere doxografieën. In aansluiting op Bons 
(2004: 237), die de schrijvers van dergelijke doxografieën als ‘reporters’ aanduidt, 
gebruik ik hier de term ‘rapportage’ in plaats van de meer gebruikelijke term 
‘fragment’. In onderstaande citaten uit deze rapportages zijn Zeno’s eigen woorden 
tussen aanhalingstekens weergegeven.

 88  Vertaling Kirk, Raven en Schofield (1983). Voor een gedetailleerde weergave en 
commentaar zie Kirk, Raven en Schofield (1983: 244-254) en Mansfeld (1983: 
284-309).

 89  De tegenstanders van Parmenides worden in oudere secundaire literatuur soms 
geïdentificeerd als de Pythagoreeërs. Deze identificatie is echter niet geheel 
onomstreden: ‘[T]here is no solid evidence that the Pythagoreans of  this period held 
any distinctive philosophical views about the pluralities constituted by the contents 
of  the universe (other than that they exhibited harmonia), or that Zeno had any such 
special position in mind’ (Kirk, Raven & Schofield 1983: 278, noot 1, oorspron-
kelijke cursivering).

 90  Zie Kirk, Raven en Schofield (1983: 265-269), Mansfeld (1986: 17-18) en Hasper 
(2003: 21-43).
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Hieronder heb ik de belangrijkste delen van deze dialectische redenering op een 
gestructureerde manier weergegeven. De nummers geven aan wat de plaats is van 
het betreffende deel in de hoofdargumentatie.91

(1) als er vele zijnden zijn, dan is elk zijnde uit die veelheid zowel oneindig groot 
(zie verder 2) als oneindig klein (zie verder 3):

“[I]f  there are many things, they are large and small, large so as to 
be unlimited in magnitude, small so as to posess no magnitude.” 
(Simplicius, In Physica 139.8-9 = DK 29 B2)

(2) elk zijnde uit de veelheid is oneindig groot

(2a) want als iets geen uitgebreidheid heeft, dan is het niet:

In [this paradox of  plurality] he proves that whatever has no magnitude 
nor mass nor any bulk, cannot be. “For if  it were to be attached to 
something else that is,” he says, “it would not make that any larger. 
For as it is no magnitude, it is, when attached, not capable of  contri-
buting anything to a magnitude. And in this way, then, that which 
is attached, would be nothing. And if  the other thing would not be 
anything smaller with it being detached, nor again will increase with it 
being attached, it is clear that that which is attached was nothing, no 
more than that which is detached.” (Simplicius, In Physica 139.9-15 = 
DK 29 B2)

(2b) en als iets is, moet het uitgebreidheid hebben en te verdelen zijn in delen die 
elk voor zich ook uitgebreidheid hebben en die zelf  ook weer in dergelijke 
delen te verdelen zijn, ad infinitum:

For after he has proved that (a) “if  what is, has no magnitude, it cannot 
be”, he continues: “But if  it is, each must have some magnitude and 
bulk and the one part of  it must be apart from the other. And of  the 
part which juts out there is the same account, for this as well will have 
magnitude and some part of  it will jut out. Now it is the same to say 
this once and to be saying this always, for no such part of  it will be 
the last nor will a part not be related to another.” (Simplicius, In Physica 
140.34-141.8 = DK 29 B1)

 91  Voor een gedetailleerde reconstructie en bespreking van de argumentatie onder 
(2) en (3) zie Hasper (2003: 34-43 respectievelijk 21-23 en 25-30).
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(3) elk zijnde uit de veelheid is oneindig klein:

[The other conclusion] he proves after having shown that nothing has 
magnitude because each of  the many is the same as itself  and one. 
(Simplicius, In Physica 139.18-19 = DK 29 B2)

Uit deze rapportage zou kunnen worden opgemaakt dat de eerste paradox van de 
veelheid tot doel heeft de ontologische stelling van de pluralisten te weerleggen. 
Deze interpretatie wordt bevestigd in een andere rapportage van Zeno’s filosofie, 
die afkomstig is uit één van de dialogen van Plato – de Parmenides. In deze dialoog 
bevindt zich een door Plato gestileerde beschrijving van een discussie tussen 
Socrates en Zeno, waarin Zeno’s bedoelingen expliciet worden gethematiseerd.92 
Nadat Zeno zijn werk aan een gezelschap van filosofen heeft voorgelezen, 
suggereert Socrates – die zich onder de toehoorders bevindt – dat het Zeno’s 
bedoeling is te bewijzen ‘dat veelheid niet bestaat’:93

- Is dat de bedoeling van je argumenten, tegen heel het spraakgebruik in, 
eenvoudigweg blijven beweren dat veelheid niet bestaat? Meen je dat elk van 
je argumenten dat bewijst en denk je dat al je argumenten evenveel bewijzen 
zijn dat het Vele niet bestaat? (a) Bedoel je het zo, of  begrijp ik je verkeerd?
- Nee, je hebt integendeel de algemene bedoeling van mijn boek uitstekend 
begrepen. (Plato, Parmenides 127e-128a)

In het vervolg op deze passage brengt Socrates de filosofische opvattingen van 
Zeno in verband met die van Parmenides. Hij suggereert dat Zeno zijn toehoorders 
wil doen geloven dat hij iets origineels te melden heeft door Parmenides’ stelling 
van het Ene in een net iets andere vorm te presenteren, waarna Zeno zich tegen 
deze verkapte beschuldiging van plagiaat verdedigt door uit te leggen wat de ‘echte 
betekenis’ van zijn werk is:

 92  Over de betrouwbaarheid van Plato’s weergave van Zeno’s opvattingen zie Mansfeld 
(1986: 9): ‘Wenn aber Parmenides’ These von Platon stilisiert worden ist, so trifft dies 
vermutlich auch auf  Zenons Argumente zu. Aber Platons Darstellung ist natürlich 
nicht aus der Luft gegriffen.’ Zie ook Kirk, Raven en Schofield (1983: 277): ‘Plato’s 
assessment [...] has usually, if  not universally, been accepted.’

 93  Hoewel Socrates’ vraag onmiddellijk aansluit bij zijn samenvatting van een andere 
paradox van de veelheid mag worden aangenomen dat ook de hierboven besproken 
eerste paradox van de veelheid deel uitmaakt van het ‘boek’ waarvan in de geciteerde 
passage sprake is. Zie hierover Owen (1986: H3). Voor het debat over de kwestie 
wat Zeno’s boek precies inhoudt en de kwestie wat de onderlinge relatie is tussen de 
verschillende paradoxen zie Kirk, Raven en Schofield (1983: 264-265).
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- Ik zie het al, Parmenides, zei Socrates. Zeno wil zich niet alleen door zijn 
vriendschap, maar ook door zijn oeuvre met jou verbinden. Want in zekere 
zin heeft hij precies hetzelfde geschreven als jij, maar door de vorm wat te 
veranderen probeert hij ons wijs te maken dat hij iets anders zegt. Jij beweert 
in je dichtwerk toch ook dat het Al één is, (b) en je geeft er prachtige en 
goede bewijzen voor. En Zeno hier beweert dat het Vele niet bestaat, en 
ook hij brengt een massa imposante bewijzen. De een bevestigt het Ene, 
de andere ontkent het Vele. Elk van jullie wekt de indruk dat hij helemaal 
niet hetzelfde zegt als de ander, maar toch zeggen jullie ongeveer hetzelfde. 
Wij, de anderen, hebben de indruk dat al die woorden over onze hoofden 
heengaan. 
- Goed, Socrates, zei Zeno. Maar de echte betekenis van mijn boek heb je 
niet helemaal begrepen. Zeker, (c) als een Spartaanse hond loop je achter 
de bedoeling aan en speur je ze op. Maar om te beginnen is het je ontgaan 
dat mijn werk niet de pretentie heeft dat het geschreven is in de geest die jij 
denkt, alsof  het die bedoeling voor de mensen verborgen zou willen houden 
en zich voor een grootse prestatie zou willen uitgeven. Wat jij zegt is louter 
toeval. In feite is mijn boek een soort verdediging van Parmenides’ stelling 
tegen mensen die proberen er de draak mee te steken door te zeggen dat, (d) 
als het Ene is, dat heel wat belachelijke gevolgen heeft die zijn thesis tegen-
spreken. Mijn werk is dus een antwoord op hen die de veelheid verdedigen. 
Het betaalt hen met gelijke munt en interest! Het wil aantonen dat, als men 
hun hypothese van het veelvuldige grondig onderzoekt, die nog belache-
lijker consequenties heeft dan de stelling van het Ene. (Plato, Parmenides 
128a-128d)

Uit deze rapportage zou kunnen worden opgemaakt dat Zeno met zijn argumenten 
tegen de stelling van het Vele de bedoeling heeft de stelling van het Ene te bewijzen. 
Door te beweren dat ‘het Vele te ontkennen’ ongeveer hetzelfde is als ‘het Ene te 
bevestigen’ suggereert Socrates dat de weerlegging (reductio ad impossibile) van de 
stelling van het Vele moet worden opgevat als een onderdeel van een apagogisch 
of  indirect bewijs (demonstratio per impossibile) van de stelling van het Ene.94 Zeno’s 
reactie volgend is dat echter een onjuiste interpretatie van zijn werk.95 Door te 
beweren dat de stelling van het Vele ‘nog belachelijker consequenties’ heeft dan de

 94  Over het verband tussen een reductio ad impossibile en een demonstratio per impossibile 
zie bijvoorbeeld Ritter, Gründer en Gabriel (1971-2007: ‘Reductio ad absurdum’ en 
‘Beweis’, 4).

 95  McCabe (2004: 8) merkt hierover terecht op: ‘It is Socrates who takes Zeno’s 
argument in this way; Zeno himself  is cagier, saying only that he plans to show that 
pluralism is “even more absurd” than monism.’
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stelling van het Ene lijkt het zelfs alsof  hij niet alleen de stelling van de pluralisten 
verwerpt, maar ook die van de monisten.

Uit de analyse van de bovenstaande rapportages komt naar voren dat Zeno’s 
bedoelingen op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Mijns 
inziens kunnen deze interpretaties met elkaar worden verzoend door aan te nemen 
dat zijn dialectische redenering een tweeledig doel dient. De redenering heeft in 
de eerste plaats tot doel een standpunt te weerleggen en in de tweede plaats tot 
doel – door middel van die weerlegging – het eraan tegengestelde standpunt te 
verdedigen.

4.2	 Het	doel	van	de	filosofische	discussies	in	de	dialogen	 
 van Plato

Behalve in zijn Sophistes heeft Aristoteles zich ook in zijn Metaphysica over het 
ontstaan van de dialectica uitgelaten. De naam van Zeno wordt daarbij niet 
genoemd, maar wel die van Socrates en die van Plato. In de volgende passage 
omschrijft Aristoteles de dialectica als het ‘onderzoek op het gebied van definities’ 
en merkt hij op dat het de methode betreft op basis waarvan Plato onder meer zijn 
ideeënleer heeft geïntroduceerd:

His divergence from the Pythagoreans in making the One and the numbers 
separate from things, and his introduction of  the forms, were due to his 
inquiries in the region of  definitory formulae (for the earlier thinkers had no 
tincture of  dialectic) [...]. (Aristoteles, Metaphysica 987b25-35)

In deze passage lijkt Aristoteles zijn leermeester Plato als de ‘uitvinder’ van de 
dialectica aan te duiden.96 Verderop in de Metaphysica merkt Aristoteles echter op 
dat ook Socrates al over een dialectische kunst beschikte, zij het dat deze kunst 
destijds – dat wil zeggen voordat Plato haar verder tot ontwikkeling bracht – nog 
niet zo geavanceerd was:

Socrates occupied himself  with the excellences of  character, and in connection 
with them became the first to raise the problem of  universal definitions – [...]. 
But it was natural that Socrates should seek the essence. For he was seeking 
to deduce, and the essence is the starting-point of  deductions. For there 
was as yet none of  the dialectical power which enables people even without 

 96  Robinson (1953/1941: 90-92) vertaalt het slot van deze passage als ‘previously men 
did not posses dialectic’ en ondersteunt daarmee zijn these dat Aristoteles geloofde 
dat de dialectica door Plato was ontdekt (en niet door Zeno of  door Socrates).
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knowledge of  the essence to speculate about contraries and inquire whether 
the same science deals with contraries. (Aristoteles, Metaphysica 1078b15-30)

Uit de passages waarin Aristoteles het ontstaan van de dialectica ter sprake brengt 
kan dus niet eenduidig worden bepaald wie hij als de ‘uitvinder’ van de dialectica 
beschouwt: Zeno, Socrates of  Plato. Wel valt uit de twee hierboven weergegeven 
passages uit de Metaphysica op te maken dat hij Socrates een belangrijke rol toekent 
in de ontwikkeling van een bepaalde als ‘dialectisch’ te bestempelen methode en 
dat hij Plato beschouwt als de sleutelfiguur in de vervolmaking van die methode.

Het enigszins diffuse beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van de 
dialectica wordt weerspiegeld in de dialogen van Plato, waarin verschillende zaken 
met de term ‘dialectica’ of  daaraan verwante termen worden aangeduid.97 

In de Kleine Hippias, de Gorgias en de Protagoras komt het werkwoord dialegesthai 
voor. Dit woord, dat in de gewone omgangstaal ‘een gesprek voeren’ betekent, 
wordt in deze dialogen gebruikt ter aanduiding van het voeren van een gesprek 
waarin vraag en antwoord elkaar afwisselen – het type gesprek waarin Socrates de 
opvattingen van zijn gespreksgenoot aan een kritisch onderzoek onderwerpt. 

In de Meno komt het bijwoord dialektikôteron voor. Dit woord, dat letterlijk ‘op 
meer dialectische wijze’ betekent, lijkt in de betreffende context gebruikt te worden 
ter karakterisering van een bepaalde discussiehouding:98

En als ik door een sofist ondervraagd werd, iemand die zo graag disputeert 
en debatteert, dan zou ik hem zeggen: (d) ‘Dat was mijn antwoord. Als ik 
ernaast ben, dan is het jouw taak het woord te nemen en me te weerleggen.’ 
Maar als twee vrienden, zoals jij en ik nu, met elkaar discussiëren, moet het 
antwoord toch wat vriendelijker zijn en wat meer de dialectische stijl volgen 
[en moet er op een wat meer dialectische wijze (dialektikôteron) geantwoord 
worden, JW]. (Plato, Meno 75c-d)

In de Euthydemus 290c en de Cratylus 390c komt het zelfstandig naamwoord 
dialektikos voor. Er wordt iemand mee aangeduid die in het bezit is van de aller-
hoogste kunst of  vaardigheid – zonder dat daarbij wordt uitgelegd wat deze kunst 
precies inhoudt en om welke redenen zij als de hoogste moet worden beschouwd. 
In het zevende boek van De staat komt voor het eerst het zelfstandig naamwoord 
dialektikê voor. In de betreffende passage staat een korte omschrijving van deze 
kunst en wordt duidelijk gemaakt dat deze toegang biedt tot ‘het hoogste in de 
denkwereld’:

 97  Het nu volgende terminologische overzicht is gebaseerd op Kahn (1996: 60-61) en 
Ritter, Gründer en Gabriel (1971-2007: ‘Dialektik’).

 98  Kahn (1996: 60 en 305) vertaalt het woord als ‘more conversationally’.
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- [W]e weten toch wel, dat dit alles alleen maar een voorspel is op het 
eigenlijke thema dat we moeten leren. Want je denkt toch zeker niet dat zij, 
(e) die onderlegd zijn in die vakken, al dialectici zijn? 
- Hemel, nee! Zei hij. Onder al degenen die ik ontmoette, was er maar hier 
of  daar één, een grote uitzondering. 
- Maar, vroeg ik, heb jij al ooit de indruk gehad dat mensen, die niet eens 
fatsoenlijk een discussie kunnen voeren of  volgen, ooit de kennis zullen 
bezitten die we van hen vergen? 
- Ook dat is me nog niet overkomen. 
- (a) Is dat nu niet het eigenlijke thema, Glauco, zoals de dialectiek het 
uitvoert? Ook al is zij verstandelijk bezig, toch zou het gezichtsvermogen er 
wel een nabootsing <in het zichtbare> van kunnen zijn: daarvan zeiden we 
immers ook dat het tenslotte de levende wezens zelf  trachtte te bekijken, ook 
de sterren zelf  en ten slotte zelfs de zon zelf  <in plaats van de schaduwen 
op de wand>. Zo is het ook hier: men probeert door de praktijk van de 
dialoog, zonder de tussenkomst van de zintuigen, uitsluitend door middel 
van de redenering, te komen tot het wezen van elk ding en men geeft het niet 
op voordat men (b) het wezen van het Goede heeft gevat met het zuivere 
verstand. En zo bereikt men hier het hoogste in de denkwereld, zoals onze 
gevangene van daarnet het hoogste in de zichtbare wereld had bereikt. 
- Precies. 
- En is dat niet het proces dat jij dialectiek noemt? 
- Natuurlijk. (Plato, De staat 531d-532b)

Even verderop in De staat wordt nogmaals naar voren gebracht dat de dialectica 
een onovertrefbare status heeft. Zij is het allerhoogste ‘leervak’, dat het laatste 
onderdeel vormt van de opvoeding van de staatsman:99

En vind je niet dat de plaats, die we aan de dialectiek toekennen, helemaal 
bovenaan is, als de sluitsteen die de leervakken kroont; dat het verkeerd zou 
zijn een ander vak nog boven haar te plaatsen en dat we hiermee de kwestie 
van de leervakken hebben afgehandeld? (Plato, De staat 534e)

 99  Hieruit mag worden geconcludeerd dat Plato kennis van de dialectica noodzake-
lijk acht voor het uitoefenen van een politiek ambt. Zie ook Ritter, Gründer en 
Gabriel (1971-2007: ‘Dialektik’, II, 2) en Stenzel (1961/1931: 20). Meer in het 
algemeen lijkt Plato de dialectica als een universele methode voor het genereren van 
kwalitatief  hoogstaande kennis te beschouwen: ‘[A]lle ontdekkingen die het resultaat 
zijn van vakmanschap zijn altijd aan het licht gekomen door [...] bemiddeling [van 
de dialectica, JW]’ (Plato, Philebus 16c). Volgens Marten (1965: 1) achtte Plato de 
dialectica bruikbaar in de linguïstiek (Cratylus 390), de mathematica (De staat 510-511), 
de retorica en de psychologie (Phaedrus 269-273), en bovendien in de ethiek en de 
politiek.
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In de Phaedrus, De sofist, De staatsman en de Philebus lijkt Plato onder de dialectica 
echter weer iets anders te verstaan dan in De staat. In deze dialogen wordt de 
dialectica niet omschreven als een filosofische methode die gericht is op ‘het vatten 
van het wezen van het Goede met het zuivere verstand’, maar als een methode 
waarmee bepaald kan worden wat de onderlinge samenhang is van de ‘ideeën’ 
(of  ‘vormen’) uit Plato’s elders geformuleerde ideeënleer. Ter illustratie van deze 
alternatieve opvatting van de dialectica de volgende passage uit De sofist, waarin de 
Vreemdeling uit Elea aan Theaetetus uitlegt wat de dialectische wetenschap precies 
behelst:

Vreemd. Onderscheiden volgens het genus, dezelfde vorm niet voor een 
verschillende of  een verschillende niet voor eenzelfde nemen: zullen we die 
taak niet toekennen aan de dialectische wetenschap? 
TheaeT. Zeker. 
Vreemd. Wie in staat is dat te verwezenlijken, heeft ook voldoende inzicht 
in al het volgende: hij herkent de éne vorm die een veelheid, waarin elk 
element apart blijft, in alle richtingen doorkruist; hij herkent een veelheid van 
onderling verschillende vormen, die, van buiten uit, door één enkele worden 
omvat; anderzijds herkent hij ook de éne vorm die, doorheen een veelheid 
van gehelen, in een eenheid verbonden blijft; en ten slotte een veelheid van 
vormen, die, in alle opzichten onderscheiden, afzonderlijk blijven. (e) Welnu, 
dat betekent dat men volgens het genus weet te onderscheiden: men weet 
welke gemeenschap elkeen aankan, en welke niet. 
TheaeT. Precies. (Plato, De sofist, 253d-e)

Uit deze terminologische verkenning komt naar voren dat Plato in zijn dialogen 
een aantal zeer uiteenlopende zaken – een gesprekstype, een discussiehouding, 
een kunst of  vaardigheid, een filosofische methode, een wetenschap – op de een 
of  andere wijze als ‘dialectisch’ karakteriseert. De meeste interpretatoren zijn van 
mening dat er in de dialogen drie vormen van dialectica kunnen worden onder-
scheiden. De manifestatie van deze vormen loopt ruwweg parallel aan de algemeen 
geaccepteerde driedeling van de dialogen in vroege dialogen, midden-dialogen en 
late dialogen.100 Omdat er geen sprake is van een strikte parallellie tussen de drie 

 100  Hoewel de discussie over de volgorde en de juiste datering van de dialogen nog altijd 
gaande is, kunnen de meeste interpretatoren zich vinden in de genoemde driedeling. 
Soms wordt een aantal van de dialogen die volgens deze indeling tot de vroege 
en/of  midden-dialogen behoren, ingedeeld een aparte vierde categorie, die van de 
‘transitional dialogues’ (Fine 1999a) of  – in een net iets andere samenstelling – de 
‘threshold dialogues’ (Kahn 1996). Over de chronologie en de periodisering van 
de dialogen zie bijvoorbeeld Robinson (1953/1941: v), Kahn (1996: 42-48), Fine 
(1999a: 1) en Vlastos (1999a: 36).
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vormen van dialectica en de drie categorieën van dialogen zal ik hieronder voor elk 
van de vormen van dialectica aangeven in welke dialogen deze voorkomt.

(1) In een aantal vroege of  ‘socratische’ dialogen – met name in de Apologie, 
Kleine Hippias, Euthyphro, Laches, Lysis, Charmides, Protagoras en Gorgias – heeft de 
dialectica de vorm van een door Socrates beoefend gesprekstype dat bekend staat 
als de ‘socratische elenchus’. Sommige interpretatoren beschouwen dit gespreks-
type helemaal niet als een vorm van dialectica, omdat Plato de term ‘dialectica’ 
pas in dialogen van latere datum introduceert.101 Anders dan deze interpretatoren 
zal ik de socratische elenchus opvatten als de eerste vorm van Plato’s dialectica, 
omdat – zo zal later blijken – dit gesprekstype grote overeenkomsten vertoont 
met een bestanddeel van een methode die door Plato wèl expliciet als ‘dialectisch’ 
wordt aangeduid.102

(2) In een aantal dialogen uit de middenperiode – met name in de Meno, 
Phaedo, De staat en Parmenides – heeft de dialectica de vorm van een filosofische 
methode die als de ‘methode van hypothetisering’ kan worden aangeduid.103

(3) In een aantal late dialogen – met name in de Phaedrus, De sofist, De staatsman 
en de Philebus – heeft de dialectica de vorm van een filosofische methode die bekend 
staat als de ‘methode van samenvoeging en verdeling’.104

In de volgende paragrafen zal ik deze drie vormen van dialectica afzonderlijk 
beschrijven, waarbij ik de nadruk leg op het doel dat ermee wordt nagestreefd.

 101  Zo ondersteunt Robinson (1953/1941: v, 88-92) zijn indeling in ‘Elenchus’ en 
‘Dialectic’ met de constatering dat de term ‘dialectica’ en de daaraan verwante 
termen voor het eerst voorkomen in de Meno en daarna voornamelijk in de Phaedo, 
De staat, de Phaedrus, De sofist, De staatsman en de Philebus (vergelijk Marten 1965: 234 
en Kahn 1996: 60-61).

 102  De vraag welke opvattingen van de dialoogfiguur Socrates aan de historische Socrates 
kunnen worden toegeschreven – de zogenoemde ‘socratische kwestie’ – is voor mijn 
beschrijving van de verschillende vormen van dialectica niet van wezenlijk belang. 
Volgens de gangbare interpretatie geeft Plato in de vroege dialogen een gestileerde 
weergave van de filosofische praktijk van de historische Socrates en presenteert hij 
in dialogen van latere datum zijn eigen filosofie. Voor een dissidente opvatting zie 
Kahn (1996), die de stelling verdedigt dat Plato óók in de vroege dialogen zijn eigen 
filosofische programma ten uitvoer brengt. Hij wijst erop dat de ‘socratische dialoog’ 
in de tijd van Plato een niet ongebruikelijk tekstgenre was, dat ook door andere 
filosofen werd beoefend.

 103  De Meno en de Phaedo worden soms tot de vroege dialogen gerekend, bijvoorbeeld 
in Kahn (1996: 47), en de Parmenides tot de late dialogen, bijvoorbeeld in Gill en 
McCabe (2004: 4).

 104  De Phaedrus wordt soms tot de dialogen uit de middenperiode gerekend, bijvoor-
beeld in Kahn (1996: 48) en in Gill en McCabe (2004: 4).
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4.2.1 Het doel van de socratische elenchus

Op verschillende plaatsen in de dialogen van Plato komt naar voren dat Socrates 
met het voeren van de naar hem genoemde gesprekken een negatief  effect heeft 
op de personen die ermee worden geconfronteerd: mensen worden boos, ze klagen 
en er ontstaan ruzies tussen goede vrienden.105 Ook voor Socrates zelf  blijft het 
voeren van dit type gesprekken niet zonder negatieve gevolgen. Volgens Robinson 
(1953/1941: 10) mag worden aangenomen dat het praktiseren van de elenchus 
niet alleen heeft bijgedragen aan Socrates’ impopulariteit, maar voor de Atheners 
ook een aanleiding vormde hem aan te klagen en ter dood te veroordelen: ‘This 
elenchus involved persistent hypocrisy; it showed a negative and destructive spirit; 
it caused pain to its victims; it thereby made them enemies of  Socrates; it thereby 
brought him to trial, according to his own admission in Plato’s Apology; and so it 
brought him to his death.’ In de passage uit de Apologie waar dit citaat waarschijnlijk 
naar verwijst legt Socrates een verband tussen het beoefenen van de elenchus en de 
betreffende aanklacht. Hij doet dat door aan te geven om welke redenen iemand 
die hij had aangesproken een hekel aan hem kreeg:106

Ik ging naar iemand toe die de naam had wijs te zijn, (c) in de hoop, zo ergens 
dan hier, de godspraak te kunnen weerleggen: u zei nu wel dat ik de wijste 
was, maar hier heb ik toch iemand die wijzer is dan ik. Ik knoopte dus een 
gesprek met hem aan – zijn naam wil ik niet noemen, maar het was een van 
onze staatslieden met wie ik deze ervaring had, Atheners. En terwijl ik met 
hem sprak, merkte ik, dat, al ging hij dan in de ogen van veel anderen, maar 
met name ook in die van hemzelf, door voor wijs, hij dat bepaald niet was. 
Toen probeerde ik hem te laten zien dat hij wel dacht een wijs man te zijn, 
maar dat hij dat niet was. (d) Het gevolg was dat niet alleen hij een hekel 
aan mij kreeg, maar ook een heleboel mensen die erbij waren. En toen ik 
wegging, dacht ik: ik ben toch wel wat wijzer dan hij; want misschien is het 

 105  Zie Robinson (1953/1941: 10), die eraan toevoegt dat voor zover er al positieve 
effecten vermeld worden, dat met een cynische ondertoon gebeurt: in de dialogen 
wordt gezegd dat de elenchus erg amusant is voor omstanders (De sofist 230c), vooral 
wanneer die jong en rijk zijn (Apologie 23c, vergelijk 33c), en dat deze jonge mannen 
de elenchus als een spel zien dat zij graag imiteren (De staat 539b).

 106  Zie ook Plato, Apologie 23a. In de Meno lijkt Socrates gewaarschuwd te worden 
voor dergelijke reacties op zijn optreden. Meno, naar wie de dialoog is genoemd, 
vergelijkt Socrates daar met een ‘platte sidderrog uit de zee’ en zegt vervolgens: ‘Ik 
ben werkelijk verlamd, zowel geestelijk als lichamelijk. Ik weet niet wat ik je moet 
antwoorden. En toch heb ik honderden keren uitvoerig over de deugd uitgeweid, 
voor een groot publiek en met groot succes, had ik de indruk. En nu kan ik er 
helemaal geen definitie van geven. Ook denk ik dat je er verstandig aan doet nooit uit 
te varen, nooit op reis te gaan. Want als je als vreemdeling in een andere stad zoiets 
zou doen, zou je al vlug als tovenaar ingerekend worden’ (Plato, Meno 80b).
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wel zo dat geen van ons beiden iets van enig belang weet, maar hij denkt iets 
te weten zonder dat hij het weet, terwijl ik, die evenmin iets weet, ten minste 
ook niet denk dat ik het weet. Het ziet er dus naar uit dat ik op dit geringe 
punt inzoverre wijzer ben dan hij, dat ik wat ik niet weet ook niet denk te 
weten. (Plato, Apologie 21b-d)

Uit deze passage kan worden opgemaakt dat Socrates er met het beoefenen van de 
elenchus op gericht is iemands wijsheid te ontmaskeren als waanwijsheid en dat een 
dergelijke ontmaskering door de betrokkene – en soms ook door de omstanders – 
als vervelend wordt ervaren. Socrates zelf  lijkt de elenchus echter als een noodzake-
lijk kwaad te beschouwen, als een operatie die een zekere loutering tot gevolg heeft. 
Door zijn gespreksgenoot te laten inzien dat deze eigenlijk helemaal niet weet wat 
hij eerder wel dacht te weten, bevrijdt Socrates hem van verkeerde denkbeelden en 
maakt hem ‘wijzer’ in de betekenis die daar in deze passage aan wordt toegekend. 
In plaats van te denken iets te weten zonder dat ook daadwerkelijk te weten, weet 
de wijzer geworden persoon niets en denkt hij ook niet iets te weten.107

In een late dialoog, De sofist, wordt dit louterende effect van de socratische 
elenchus ook aan de orde gesteld. De dialoog bevat zeven definities van de sofist, 
waarvan de zesde naar alle waarschijnlijkheid betrekking heeft op Socrates.108 
In deze zesde definitie, die – net als de andere definities in deze dialoog – naar 
voren wordt gebracht door de Vreemdeling uit Elea, wordt de elenchus als volgt 
omschreven:109

Vreemd. Als iemand in de waan verkeert dat hij over een of  ander 
onderwerp verstandig spreekt, hoewel hij in feite niets zegt, gaan ze die 
persoon daarover ondervragen. Dan is het gemakkelijk de waarde van die 
meningen – afkomstig van mensen die geen rechte lijn kunnen houden! – te 
onderzoeken. In hun bespreking brengen ze dan al die uitspraken bijeen en 
plaatsen ze naast elkaar. Die confrontatie stelt hen in staat aan te tonen dat 
die uitspraken over hetzelfde object, met betrekking tot hetzelfde standpunt 
en in hetzelfde opzicht, op hetzelfde ogenblik elkaar tegenspreken. Wanneer 

 107  Dat Socrates ervan overtuigd is dat de elenchus als een noodzakelijk kwaad moet 
worden beschouwd, blijkt ook uit een passage verderop in de Apologie, waarin hij 
zichzelf  vergelijkt met een horzel: ‘Want als u mij doodt, zult u niet zo makkelijk 
weer iemand vinden die – ik weet het klinkt belachelijk – als ik op aanwijzen van de 
godheid in de stad is neergestreken als een horzel op een groot en edel paard, dat 
door zijn zwaarte echter wel wat traag geworden is en een prikkel nodig heeft om 
wakker te blijven. Zo, denk ik, heeft de godheid mij aan onze stad toegewezen: om 
u, stuk voor stuk, van de ochtend tot de avond wakker te houden (a) door u lastig te 
vallen en u aan te spreken en te berispen’ (Plato, Apologie 30e-31a).

 108  Voor een nadere toelichting op deze definitie zie Cornford (1979/1935: 177-182).
 109  De elenchus is in deze dialoog het gespreksonderwerp en niet de gespreksmethode.
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de ondervraagden dat zien, maken ze zich boos tegen zichzelf, terwijl hun 
stemming tegenover de anderen milder wordt; op die manier worden ze 
bevrijd van de hoge dunk en de stugge opinie die ze er over zichzelf  op na 
hielden. (Plato, De sofist 230b)

In het vervolg op deze passage wordt aangegeven dat degenen die de ziel van hun 
gespreksgenoten de reinigende werking van de elenchus laten ondergaan, daarbij 
van hetzelfde principe uitgaan als een arts doet met betrekking tot het lichaam. 
Een lichaam zal ‘slechts voordeel kunnen halen uit het toegediende voedsel, indien 
de inwendige hinderpalen van tevoren uit de weg werden geruimd’ en een ziel zal 
‘slechts baat ondervinden van de toegediende kennis, (d) als men haar vooraf  aan 
kritiek onderwerpt en als men hem, die aan dit onderzoek blootstaat, er toe kan 
brengen zich over zichzelf  te schamen’ (Plato, De sofist 230c-d). De elenchus wordt 
hier dus omschreven als een operatie waarmee de gespreksgenoot wordt bevrijd 
van zijn onware ‘mening’ en die hem zodoende in staat stelt profijt te hebben van 
de ware ‘kennis’ die hem in een later stadium zal worden toegediend.

In een passage in de Charmides relativeert Socrates al deze psychische, sociale 
en didactische effecten van de elenchus en geeft hij een andersoortige beschrij-
ving van het doel ervan. In de betreffende passage probeert Socrates Critias ervan 
te overtuigen dat het niet zo belangrijk is wiens stelling er in de elenchus wordt 
getoetst en in wiens belang die toetsing eventueel zou zijn, maar dat het er uitein-
delijk om gaat te bepalen of  de betreffende stelling houdbaar is of  niet: ‘Antwoord 
op mijn vragen zoals je denkt dat het moet, (e) zonder je erom te bekommeren of  
Critias dan wel Socrates aan de toets onderworpen wordt. Let enkel en alleen op de 
stelling, en kijk hoe het met de toetsing daarvan afloopt’ (Plato, Charmides 166d-e). 
Behalve doelen die betrekking hebben op de geestesgesteldheid – in ruime zin – 
van de gespreksgenoot heeft de elenchus dus ook een doel dat betrekking heeft op 
het te toetsen standpunt zelf. Dit doel kan worden omschreven als het bepalen van 
de houdbaarheid van het standpunt dat de gespreksgenoot aan het begin van de 
discussie naar voren heeft gebracht.

Sommige interpretatoren rekenen bovenstaande opmerking van Socrates tot 
de onoprechte opmerkingen waarmee hij zijn potentiële ‘slachtoffers’ probeert 
te verleiden tot het voortzetten van een bij voorbaat verloren discussie. Zij zien 
de socratische elenchus niet als een onderzoek naar de houdbaarheid van een 
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standpunt, maar als een weerlegging.110 Er valt hier een onderscheid te maken 
tussen het doel van de discussie en de taken van de daaraan deelnemende partijen.111 
De elenchus – als activiteit – heeft tot doel de houdbaarheid te bepalen van het 
standpunt van de gespreksgenoot. Socrates heeft daarbij de taak het standpunt 
te weerleggen ((ex)elegchein) en zijn gespreksgenoot de taak te voorkomen dat dit 
gebeurt (logon didonai ).112

Volgens Vlastos (1991: 113-114; 1999a: 51-58) is het eigenlijke doel van de 
elenchus niet het weerleggen van het standpunt van de gespreksgenoot, maar het 
bevestigen van de juistheid van Socrates’ eigen standpunt – voor zover dat tegenge-
steld is aan het standpunt van zijn gespreksgenoot. Volgens hem is de socratische 
elenchus geen louter negatieve of  zuiverende operatie, maar een zoektocht naar 
kennis in de vorm van een ‘adversatieve’ methode – i.e. een methode waarbij 
twee partijen tegengestelde standpunten naar voren brengen. De elenchus zou 
als positief  effect hebben dat Socrates, telkens wanneer hij een standpunt van 
één van zijn gespreksgenoten weerlegt, de plausibiliteit van zijn eigen, daaraan 
tegengestelde standpunt verder doet toenemen. Hoewel deze interpretatie van de 
elenchus moeilijk te rijmen is met Socrates’ veelvuldig herhaalde bewering dat hij 
niets weet, behalve dat hij niets weet – de zogenoemde ‘socratische ironie’ – kan 
het verdedigen van een standpunt door middel van het weerleggen van alterna-
tieve standpunten als een indirect doel van de elenchus worden beschouwd.113 De 
socratische elenchus heeft dan als direct doel de houdbaarheid van het standpunt 
van de gespreksgenoot te bepalen en als indirect doel de plausibiliteit van Socrates’ 
eigen standpunt te doen toenemen door de standpunten die zijn gespreksgenoten 
met betrekking tot dezelfde kwestie naar voren hebben gebracht op systematische 
wijze te weerleggen.

 110  Robinson doet recht aan beide opvattingen over het doel van de elenchus door een 
onderscheid te maken tussen elenchus in ruimere zin en elenchus in engere zin: 
‘‘Elenchus’ in the wider sense means examining a person with regard to a statement 
that he has made, by putting to him questions calling for further statements, in the 
hope that they will determine the meaning and the truth-value of  his first statement. 
Most often the truth-value expected is falsehood; and so ‘elenchus’ in the narrower 
sense is a form of  cross-examination or refutation’ (1953/1941: 7).

 111  Zie in verband hiermee Walton en Krabbe (1995: 67) en ook Hasper en Krabbe (te 
verschijnen: Inleiding § 4).

 112  Voor een overzicht van de door Plato gebruikte termen zie Stemmer (1992: 101).
 113  Volgens Vlastos (1999b: 84-86) claimt Socrates soms wel degelijk iets bewezen te 

hebben – hij verwijst daarbij naar Gorgias 508e-509a en Theaetetus 150c en 210c – en 
is er dus sprake van een inconsistentie in Socrates’ uitspraken over het bezit van 
kennis. Vlastos (1999b: 74-81) stelt dat deze inconsistentie kan worden opgelost 
door de socratische ironie als een complexe ironie op te vatten: zij is waar in de ene 
zin, en onwaar in de andere. Als Socrates zegt geen kennis te hebben bedoelt hij geen 
zekere kennis, en als hij zegt wèl kennis te hebben bedoelt hij kennis die bestand is 
gebleken tegen een weerleggingspoging.
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4.2.2 Het doel van de methode van hypothetisering

Zoals hierboven is uiteengezet wordt de gespreksgenoot in de elenchus ‘gereinigd’ 
van verkeerde opvattingen door hem tot het inzicht te brengen dat hij niet weet wat 
hij voorafgaand aan de elenchus wèl dacht te weten. Met deze reinigingsoperatie 
lijkt Socrates te anticiperen op een vervolg van de discussie, waarin de gespreks-
genoot ware kennis over het betreffende onderwerp wordt ‘toegediend’ of  waarin 
hij deze kennis met de hulp van Socrates ‘ontdekt’. Deze werkverdeling wordt 
gereflecteerd in de verschillende vormen die de dialectica in de dialogen van Plato 
aanneemt. Met de eerste vorm van de dialectica – de socratische elenchus – wordt 
als het ware het voorbereidende sloopwerk verricht, terwijl de tweede vorm van de 
dialectica – de methode van hypothetisering – als een instrument fungeert waarmee 
de zoektocht naar zekere kennis op een constructieve manier wordt voortgezet.

Zoals eerder gezegd zijn de beschrijvingen van de methode van hypothetise-
ring vooral te vinden in de dialogen uit de middenperiode – met name in de Meno, 
de Phaedo, De staat en de Parmenides. In de Meno legt Plato een verband tussen de 
‘negatieve’ elenchus en de ‘positieve’ methode van hypothetisering. Beide vormen 
van dialectica worden in deze dialoog apart beschreven, waarbij de overgang van 
de ene naar de andere vorm gemarkeerd wordt door een passage waarin Socrates 
een slaaf  van zijn gastheer Meno assisteert bij het oplossen van een meetkundig 
probleem. In de Phaedo beschrijft Plato de socratische elenchus en de methode 
van hypothetisering niet als twee aparte vormen van dialectica, maar voert hij de 
elenchus op als een integrerend bestanddeel van de methode van hypothetisering. 
In De staat maakt Plato een onderscheid tussen een ‘mathematische’ variant van de 
methode van hypothetisering, die sterke overeenkomsten vertoont met sommige 
van de eerdere beschrijvingen van de methode, en een ‘filosofische’ variant ervan, 
die op significante punten van de eerdere beschrijvingen afwijkt. Deze laatste 
variant wordt expliciet als ‘dialectisch’ aangemerkt. In de Parmenides ten slotte 
beschrijft Plato een specifieke toepassing van de methode zoals hij die in de Phaedo 
heeft beschreven. Hieronder zal ik de doelen van de diverse varianten van de 
methode van hypothetisering afzonderlijk reconstrueren, waarbij ik in zoverre van 
de chronologische volgorde van de dialogen afwijk dat ik de reconstructie van de 
variant uit de Parmenides aan die van de varianten uit de Staat laat voorafgaan.

In de Meno proberen Socrates en zijn gespreksgenoten de vraag te beantwoorden 
of  de deugd te onderwijzen is of  niet. Bij de beantwoording van deze vraag 
bewandelen ze een omweg. Ze proberen eerst een definitie van de deugd te 
geven, om vervolgens te onderzoeken of  de onderwijsbaarheid van de deugd uit 
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deze definitie kan worden afgeleid.114 Nadat een aantal pogingen om de deugd te 
definiëren is mislukt, verplaatst de aandacht van Socrates en zijn gespreksgenoten 
zich naar een algemener probleem, namelijk het probleem of  het überhaupt wel 
mogelijk is iemand te onderwijzen. Hoe kan iemand iets leren kennen – dat wil 
zeggen, iets kennen wat hij tot dan toe niet kende? Socrates brengt naar voren dat 
de oplossing voor dit probleem gezocht moet worden in een verbinding van de 
stelling dat de ziel onsterfelijk is met de stelling dat leren een vorm van herinneren 
is. Wanneer iemand iets leert dan maakt deze persoon zich niet iets eigen dat voor 
hem volslagen nieuw is, maar herinnert hij zich in feite iets wat zijn ziel – die 
onsterfelijk is – al eerder heeft gezien.115 Om deze oplossing van het probleem 
aannemelijk te maken vraagt Socrates vervolgens aan Meno – de gastheer van de 
discussianten – om een slaaf  te halen. Deze slaaf  wordt gevraagd het volgende 
meetkundige probleem op te lossen: vind de lengte (l ) van de zijde van een vierkant 
waarvan de oppervlakte (O) dubbel zo groot is als dat van een gegeven vierkant 
waarvan de zijde twee voet lang is.

De daarop volgende discussie tussen Socrates en de slaaf  heeft in eerste 
instantie de vorm van een elenchus. Nadat Socrates een aantal verkeerde antwoorden 
van de slaaf  heeft weerlegd – en hem op die manier ‘ontvankelijk’ heeft gemaakt 
voor het goede antwoord – komt het moment waarop hij de elenchus verlaat en 
de methode van hypothetisering introduceert.116 Hij breidt het oorspronkelijke 
vierkant uit tot een vierkant met een vier maal zo grote oppervlakte, tekent daar 
vervolgens vier diagonalen in en stelt de hypothese dat deze diagonalen een 
vierkant omgrenzen dat precies de gevraagde oppervlakte heeft (zie figuur 4.1).117 
Na enig nader onderzoek blijkt deze hypothese inderdaad te kloppen, waarop de 
slaaf  zich ‘herinnert’ dat de gevraagde lengte gelijk is aan die van de afzonderlijke 
diagonalen.118

 114  Wellicht is dit het type discussie waar Aristoteles naar verwijst in de eerder aangehaalde 
beschrijving van de bezigheden van Socrates: ‘Socrates occupied himself  with the 
exellences of  character, and in connection with them became the first to raise the 
problem of  universal definitions - [...]. But it was natural that Socrates should seek 
the essence. For he was seeking to deduce, and the essence is the starting-point of  
deductions. For there was as yet none of  the dialectical power which enables people 
even without knowledge of  the essence to speculate about contraries and inquire 
whether the same science deals with contraries’ (Aristoteles, Metaphysica 1078b15-
30).

 115  Zie Plato, Meno 80d-82a.
 116  Zie bijvoorbeeld Vlastos (1991: 118-124), die de overgang van de elenchus naar de 

methode van hypothetisering in Meno 84d localiseert.
 117  Vergelijk de figuren in De Win (1999: I, 546-551).
 118  Volgens Marten (1965: 31-32) komt in deze passage het ‘maieutische’ karakter van 

de methode van hypothetisering naar voren: de antwoorder weet meer te zeggen 
dan waartoe hij vanuit zichzelf  in staat zou zijn geweest. Hij verwijst daarbij naar de 
passages waarin Socrates wordt geportretteerd als een vroedvrouw die de waarheid 
bij de gespreksgenoot geboren laat worden (Plato, Theaetetus 149a-151d, 160e).
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O1 = 2 x 2 = 4 O2 = 4 x 4 = 16 O3 = ½ x 16 = 8

l

Figuur 4.1 Het meetkundige probleem (Plato, Meno 82a-85b)

Even verderop in de Meno constateert Socrates dat er een zekere overeenkomst 
bestaat tussen het mathematische onderzoek – zoals het hierboven beschreven 
onderzoek naar de lengte van de zijde van een vierkant – en het filosofische 
onderzoek – zoals het in het begin van de discussie in een impasse geraakte 
onderzoek naar de onderwijsbaarheid van de deugd. Volgens hem wordt in beide 
typen onderzoek een poging ondernomen om vast te stellen of  aan een bepaalde 
zaak al dan niet een bepaalde eigenschap kan worden toegeschreven, terwijl die 
zaak op dat moment nog niet is gedefinieerd of  de precieze aard ervan nog niet 
is vastgesteld.119 Vanwege deze overeenkomst stelt Socrates voor om de bij het 
mathematische onderzoek gevolgde werkwijze als voorbeeld te nemen en het filo-
sofische onderzoek naar de onderwijsbaarheid van de deugd voort te zetten met 
behulp van een hypothese:

[Socr.] Blijkbaar moeten we dus onderzoeken wat de eigenschappen zijn 
van iets waarvan we de natuur nog niet kennen. Maar als het niet anders 
gaat, vier dan ten minste een beetje de strakke teugel van je gezag en stem 
ermee in dat ik het probleem, of  de deugd onderwezen kan worden of  
van welke aard ze is, vanuit een hypothese onderzoek. Met hypothese 
bedoel ik de methode die meetkundigen dikwijls gebruiken, wanneer zij iets 
onderzoeken. Zo kan iemand hen in verband met een figuur vragen of  het 
mogelijk is in een bepaalde cirkel een gegeven driehoek te beschrijven. (a) 
Dan zal de meetkundige antwoorden: ‘Ik weet nog niet of  die figuur zich 
daartoe leent, maar ik denk dat ik over een hypothese beschik die hierbij 
diensten kan bewijzen, en wel de volgende. Als die driehoek [er zus en zo 
uitziet, JW], dan is dat, denk ik, een ander geval dan wanneer die voorwaarde 
niet vervuld is. 

 119  Behalve deze overeenkomst bestaat er tussen de twee genoemde onderzoeken ook 
een belangrijk verschil. Bij aanvang van het mathematische onderzoek naar de lengte 
van de zijde van een vierkant is een andere dan de gezochte eigenschap van het 
vierkant wel al bekend (namelijk de oppervlakte), terwijl bij aanvang van het filosofi-
sche onderzoek naar de onderwijsbaarheid van de deugd nog geen enkele eigenschap 
van de deugd is vastgesteld. Het valt daarom te betwisten of  het onderzoek naar de 
lengte van de zijde van een vierkant wel een voorbeeld is van het type onderzoek dat 
Socrates in de betreffende passage op het oog heeft.
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Op basis van die hypothese (b) wil ik je zeggen wat er gebeurt, als men die 
figuur in een cirkel beschrijft, of  het mogelijk is of  niet.’
 Laten wij met de deugd hetzelfde doen. Omdat we niet weten wat ze is 
en van welke aard ze is, moeten we met een hypothese onderzoeken of  ze al 
dan niet kan worden onderwezen. (Plato, Meno 86e-87b)

Op basis van deze passages in de Meno kan de methode van hypothetisering 
omschreven worden als een methode die tot doel heeft een eigenschap te bepalen 
van iets waarvan de precieze aard (nog) niet is vastgesteld. Algemener geformuleerd 
is het doel van de methode een bepaalde conclusie af  te leiden uit een ‘hypothese’, 
i.e. een onbewezen stelling die in het onderzoek als een aanname fungeert.120

De tweede dialoog waarin sprake is van ‘hypothesen’ is de Phaedo. De beschrijving 
van de daarmee samenhangende methode verschilt echter op een belangrijk punt 
van die in de Meno. Terwijl de hypothese daar de status van een onbewezen aanname 
heeft, lijkt de hypothese hier de status van een te bewijzen aanname te hebben. De 
hypothese wordt daartoe aan een tweetal operaties onderworpen. De eerste daarvan 
heeft het karakter van een kritisch onderzoek. Geprobeerd wordt de aanvaardbaar-
heid van de hypothese te bepalen door er een aantal consequenties uit af  te leiden 
en deze vervolgens te toetsen op onderlinge consistentie. In de volgende passages 
is achtereenvolgens het ‘stellen’ en het ‘toetsen’ van de hypothese weergegeven:

Bij elk geval neem ik als uitgangspunt het oordeel dat ik als het stevigste 
beschouw. Wat volgens mij daarmee overeenkomt, poneer ik als waar, en dat 
kunnen oorzaken of  allerlei andere dingen zijn; wat er niet mee overeen lijkt 
te komen, beschouw ik als niet waar. (Plato, Phaedo 100a)

Maar als iemand zich enkel aan het beginsel zelf  zou vastklampen, dan zou 
je hem negeren en niet antwoorden voordat je de consequenties van het 
beginsel onderzocht hebt, om te zien of  ze onderling overeenstemmen of  
elkaar tegenspreken. (Plato, Phaedo 101d)

 120  Robinson (1953/1941: 95-97) geeft een nadere uitleg van de hiermee samenhan-
gende terminologie. Tithêmai betekent ‘poneren als conclusie van een redeneer-
proces’, terwijl hupothitêmai inhoudt dat een bepaalde propositie zonder voorafgaand 
redeneerproces wordt aangenomen om op basis daarvan verder te denken of  te 
spreken. Zie ook Marten (1965: 235), die een hypothese omschrijft als een veronder-
stelling over ‘hoe het zich verhoudt’ die ertoe dient de voortgang van het vragen te 
waarborgen (onder verwijzing naar Meno 86f. en Theaetetus 196f.) De ‘wezensbepa-
ling’ geldt in dit verband als één van de mogelijke typen veronderstellingen (onder 
verwijzing naar Euthyphro 9d8ff. en Theaetetus 165d7).
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De tweede operatie heeft het karakter van een deductie. Er wordt een poging 
gedaan de aanvaardbaarheid van de hypothese aan te tonen door deze af  te leiden 
uit ‘hogere principes’:

En als je verplicht was dat grondbeginsel zelf  te verantwoorden, dan zou je 
dat op dezelfde manier doen: je zou een ander grondbeginsel poneren dat je, 
onder de hogere principes, het sterkste lijkt, en zo verder tot je uitkomt bij 
een dat voldoende stevig is. (Plato, Phaedo 101d)

Op basis van deze passages kan het doel van de methode van hypothetisering dus 
worden omschreven als het bepalen van de aanvaardbaarheid van een gestelde 
hypothese door (1) de consequenties die uit de hypothese kunnen worden afgeleid 
te toetsen op onderlinge consistentie en (2) een poging te doen de hypothese af  te 
leiden uit ‘hogere principes’.121

De beschrijving van de methode van hypothetisering in de Parmenides komt voor 
een deel overeen met die in de Phaedo. Ook hier bestaat de methode onder meer uit 
een poging om de aanvaardbaarheid van een hypothese te bepalen door de conse-
quenties die eruit kunnen worden afgeleid te toetsen op onderlinge consistentie. 
Tussen de beschrijvingen bestaat echter ook een belangrijk verschil. Terwijl de 
kritische toetsing in de Phaedo wordt aangevuld met een poging om de hypothese 
af  te leiden uit hogere principes, blijft een dergelijke deductieve operatie in de 
Parmenides achterwege. Wèl wordt voorgesteld om behalve de ter discussie staande 
hypothese ook de daaraan tegengestelde hypothese te onderzoeken op de aanwe-
zigheid van elkaar tegensprekende consequenties:

Als je het bestaan van iets als hypothese poneert, volstaat het niet de gevolgen 
van die hypothese te onderzoeken. (a) Je moet ook nog de hypothese maken 
dat datzelfde niet bestaat, als je de training verder wil doorvoeren.
- Wat bedoel je daarmee?
- Neem bijvoorbeeld, als je wil, de hypothese van Zeno. Als de veelheid 
bestaat, wat is dan het noodzakelijke gevolg voor de vele dingen zelf  in 
betrekking tot elkaar en tot het Ene, en voor het Ene in betrekking tot 
zichzelf  en tot het Vele. Maar als de veelheid niet bestaat, dan moet men 
onderzoeken wat eruit voortvloeit, zowel voor het Ene als voor het Vele, 
telkens ten opzichte van zichzelf  en ten opzichte van elkaar. (b) [...] Kortom, 
van wat men ook het bestaan, het niet-bestaan of  een andere eigenschap 
veronderstelt, (c) steeds moet je onderzoeken welke gevolgen dat heeft voor 
de zaak zelf  en voor de andere: achtereenvolgens afzonderlijk uitgekozen 

 121 Zie ook Robinson (1953/1941: 141 en 144-145).
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elementen, meerdere of  alle. En ook voor die andere dingen zul je nagaan 
hoe ze zich verhouden tot zichzelf  en tot een bepaald gekozen element, 
om het even of  je aanneemt dat het voorwerp van je hypothese bestaat of  
niet bestaat. Dat is de methode als je je perfect wil trainen om de waarheid 
precies te kunnen onderscheiden. (Plato, Parmenides 135e-136c)

De wijze waarop de toetsing van de hypothese volgens de beschrijving in de 
Parmenides dient plaats te vinden verschilt niet wezenlijk van de wijze waarop dat 
volgens de beschrijving in de Phaedo dient te gebeuren.122

De uiteenlopende beschrijvingen van de methode van hypothetisering in de Meno, de 
Phaedo en de Parmenides kunnen mijns inziens met elkaar in verband worden gebracht 
door ze op te vatten als beschrijvingen van de verschillende componenten van één 
en dezelfde methode. In deze interpretatie bestaat de methode uit drie onderling 
samenhangende componenten: (a) een ‘kritische’ component, waarin de aanvaard-
baarheid van een hypothese wordt bepaald door de eruit af  te leiden consequenties 
te toetsen op onderlinge consistentie (Phaedo en Parmenides), (b) een ‘deductieve’ 
component, waarin de aanvaardbaarheid van de hypothese wordt bepaald door te 
proberen deze af  te leiden uit steeds hogere principes (Phaedo) en (c) een ‘conclu-

DEDUCTIEVE COMPONENT

de hypothese (H) a�eiden uit 
steeds hogere principes (P1, ..., Pn)

CONCLUDERENDE COMPONENT

uit de hypothese (H) direct of via 
tussenstappen (t1, ..., tn) 
een conclusie (C) a�eiden

KRITISCHE COMPONENT

de uit de hypothese (H) af te leiden 
consequenties (c1, ..., cn) toetsen 

op onderlinge consistentie

Pn

...

c1

P1

H C

cn...

...[t1 tn]

Figuur 4.2 De componenten van de ‘geïntegreerde’ methode van hypothetisering

 122  Voor een uitvoerige bespreking van de relevante passages uit deze dialoog zie Robinson 
(1953/1941: 223-280). Volgens hem verschaft Plato zijn leerlingen in de Parmenides 
vooral een oefening in de dialectica en in het ontdekken van redeneerfouten.
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derende’ component, waarin aan de hypothese hetzij direct, hetzij via één of  meer 
tussenstappen een conclusie wordt verbonden (Meno). In figuur 4.2 heb ik de 
onderlinge samenhang van de bij deze ‘geïntegreerde’ methode van hypothetisering 
betrokken hypothese (H), consequenties (c1, …, cn), hogere principes (P1, …, Pn), 
tussenstappen (t1, …, tn) en conclusie (C) op een schematische manier weergegeven.

In de diverse uiteenzettingen van de methode van hypothetisering lijkt Plato 
te suggereren dat deze methode moet worden opgevat als een zoektocht naar 
waarheid of  zekere kennis. Tegelijkertijd lijkt hij – in een passage in de Phaedo – 
het inzicht naar voren te brengen dat de methode in haar huidige vorm niet tot 
waarheid of  zekere kennis kan leiden. Ook wanneer een bepaalde hypothese talloze 
weerleggingspogingen heeft overleefd, volgt daaruit nog niet dat de aanvaardbaar-
heid ervan met absolute zekerheid vaststaat. In de betreffende passage wordt de 
‘moeilijkst te weerleggen menselijke leer’ gecontrasteerd met de ‘uitspraak van een 
god’:123

Ik denk, Socrates, net als jijzelf  wellicht, dat het onmogelijk of  toch heel 
moeilijk is, iets met zekerheid over die problemen te weten in dit leven. En 
toch zou men een grote slappeling moeten zijn om de theorieën die daarover 
uiteengezet werden, niet op alle mogelijke manieren te onderzoeken; men 
mag de zaak niet opgeven voordat men al zijn krachten heeft uitgeput om 
het probleem van alle kanten te bekijken. Hierbij moet men ertoe komen 
een van deze twee dingen te bereiken: ofwel van een ander te leren of  
zelf  te vinden hoe de zaken staan, ofwel als dat niet lukt, zich ten minste 
vastklampen aan de beste (d) en moeilijkst te weerleggen menselijke leer. 
Dan moet men het maar wagen daarmee, als op een vlot, de levenszee over 
te varen, bij gebrek aan een steviger vaartuig, namelijk de uitspraak van 
een god waarmee men veiliger en met minder gevaar de reis zou kunnen 
afleggen. (Plato, Phaedo 85c-d)

In de laatste van de hier te bespreken dialogen – De staat – lijkt Plato erop gericht 
te zijn deze epistemische onvolkomenheid weg te nemen door de methode op 
zodanige wijze uit te breiden dat zij niet slechts tot ‘moeilijk te weerleggen’ kennis 
leidt, maar tot ware of  zekere kennis. Hij maakt in deze dialoog een onderscheid 
tussen een ‘mathematische’ variant van de methode van hypothetisering – de 
meetkunde en aanverwante vakken – en een ‘filosofische’ variant ervan – de 
dialectica – en stelt dat de mathematische variant van de methode van een zekere 

 123  Robinson (1953/1941: 139-140) stelt dat het bij deze ‘beste hypothese’ gaat om 
een hypothese die door een serie van modificaties immuun is geworden voor alle 
weerleggingen tot dusver.
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naïveteit getuigt, die in de filosofische variant ervan is overwonnen. Volgens 
Plato leidt de mathematische variant slechts tot een ‘droomgezicht […] van het 
zijnde’, terwijl de filosofische variant ‘door het uitschakelen van de hypothesen, 
tot dat absolute uitgangspunt doordringt teneinde een solide basis te vinden [om 
wetenschap te doen ontstaan]’ (De staat 533c).124

Het onderscheid tussen de twee varianten van de methode van hypothetise-
ring komt zowel in de ‘lijnvergelijking’ (De staat 509d-511e) als in de ‘grotvergelij-
king’ (De staat 514a-517a) aan de orde. Ik beperk me hier tot een bespreking van de 
lijnvergelijking, omdat de verschillen tussen de mathematische en de filosofische 
variant daarin op de meest gedifferentieerde manier tot uiting zijn gebracht.125

In de lijnvergelijking worden vier verschillende manieren van weten afgebeeld 
op een rechte lijn (zie figuur 4.3). Socrates, bij monde van wie Plato hier spreekt, 
verdeelt de lijn in eerste instantie in twee ongelijke delen. Het kleinste deel repre-
senteert de manier van weten die betrekking heeft op de wereld voor zover die 
kan worden waargenomen – het domein van ‘het zichtbare’ – en het grootste 
deel representeert de manier van weten die betrekking heeft op de wereld voor 
zover die gedacht kan worden – het domein van ‘het kenbare’. Vervolgens verdeelt 
Socrates elk van beide delen opnieuw in twee ongelijke delen, en wel in dezelfde 
verhouding als bij de eerste verdeling. Er ontstaan zodoende vier lijnstukken, die 
elk een specifieke manier van weten representeren (in de figuur weergegeven als 
L1, L2, L3 en L4).126

De vier manieren van weten worden in de betreffende passages op tweevoudige 
wijze gekarakteriseerd. In de eerste plaats wordt aangegeven op welk domein elk 
van de manieren van weten betrekking heeft – zie het bovenste gedeelte van figuur 

 124  Dat Plato de dialectica daarmee de hoogste plaats in de hiërarchie van de weten-
schappen toekent, blijkt uit het hierboven in § 4.2 aangehaalde vervolg op deze 
passage: ‘En vind je niet dat de plaats, die we aan de dialectiek toekennen, helemaal 
bovenaan is, als de sluitsteen die de leervakken kroont; dat het verkeerd zou zijn 
een ander vak nog boven haar te plaatsen en dat we hiermee de kwestie van de 
leervakken hebben afgehandeld?’ (Plato, De staat 534e).

 125  Voor een bespreking van het onderscheid tussen de mathematica en de dialectica 
in de grotvergelijking zie bijvoorbeeld Robinson (1953/1941: 183-186) en Fine  
(1999b: 234). Volgens Fine correspondeert de mathematica in de grotvergelijking 
met het moment dat de gevangene in de grot, die tot dan toe alleen door een 
vuur geprojecteerde schaduwen van nagemaakte, boven een muurtje gehouden 
voorwerpen heeft kunnen waarnemen, door een schacht naar buiten is gegaan en 
daar in eerste instantie – verblind door het felle zonlicht – alleen schaduwen en weer-
spiegelingen van mensen en dingen kan waarnemen en correspondeert de dialectica 
in deze vergelijking met de fase waarin de verblindende werking van het zonlicht is 
opgeheven en de bevrijde gevangene de werkelijkheid buiten de grot (de ‘ideeën’) en 
de zon (de idee van het Goede) op een rechtstreekse manier kan waarnemen.

 126  Omdat de tweede verdeling heeft plaatsgevonden in dezelfde verhouding als 
de eerste, geldt voor de verhoudingen tussen de lijnstukken L1 : L2 = L3 : L4 =  
(L1 + L2) : (L3 + L4).
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4.3. In de wereld van het zichtbare is er het domein van de ‘schaduwen, reflecties 
e.d.’ (corresponderend met L1) en het domein van de ‘levende wezens, planten en 
artefacten’ (corresponderend met L2). De objecten in deze domeinen verhouden 
zich als beelden tot originelen. In de wereld van het kenbare is er het domein van 
de ‘visuele representaties van ideeën’ (corresponderend met L3) en het domein van 
de ‘ideeën’ (corresponderend met L4), waarbij de objecten zich op dezelfde wijze 
tot elkaar verhouden. In de tweede plaats wordt in de passage aangegeven met 
welke toestand van de ziel elke manier van weten gepaard gaat – zie het onderste 
gedeelte van figuur 4.3. Uit de daarbij gebruikte termen kan worden opgemaakt dat 
de epistemische kwaliteit van de kennis die de ziel met betrekking tot de objecten 
in de betreffende domeinen kan verwerven varieert van laag tot hoog – van een 
vermoeden of  voorstelling van de werkelijkheid (corresponderend met L1) tot een 
werkelijk begrip ervan (corresponderend met L4).

beelden
schaduwen, 
re�ecties e.d.

L1

vermoeden/
voorstelling

(eikasia)

originelen
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(pistis)
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representaties 
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MATHEMATICA DIALECTICA

originelen
ideeën

L4

verstand/
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manieren 
van weten
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van de ziel

domeinen

het kenbarehet zichtbare

Figuur 4.3 De lijnvergelijking (Plato, De staat 509d-511e)

Ik richt me nu op de verschillen die Plato aanbrengt tussen de mathematische 
manier van weten, die gerepresenteerd wordt door het derde deel van de lijn (L3), 
en de dialectische manier van weten, die gerepresenteerd wordt door het vierde 
deel van de lijn (L4). Volgens Plato worden hypothesen in de mathematica slechts 
gebruikt om er een bepaalde conclusie uit af  te leiden: ‘Zij [de mathematica, JW] 
is genoodzaakt bij haar onderzoek van hypothesen uit te gaan, en in plaats van 
op te klimmen naar een principe, bereikt ze slechts een conclusie’ (Plato, De staat 
510b). Deze beschrijving komt overeen met de beschrijving van de methode van 
hypothetisering in de Meno, die niet tot doel heeft de aanvaardbaarheid van de 
hypothese zelf  te bepalen, maar uit de hypothese een bepaalde conclusie af  te 
leiden. Verder zegt hij dat de mathematici gebruik maken van visuele representaties 
van de vormen (ideeën) waarop hun onderzoek gericht is: ‘En je weet ook wel dat 
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ze de zichtbare vormen gebruiken en daarover praten, ook al denken ze niet aan 
die zichtbare vormen, maar aan de vormen waarop die zichtbare lijken’ (Plato, De 
staat 510d).127

Plato’s kritiek op de werkwijze van de mathematici is drieledig.128 Het eerste 
punt van kritiek is dat deze werkwijze niet adequaat is voor het bereiken van het 
doel dat de mathematici voor ogen staat. Terwijl zij erop gericht zijn iets te weten 
te komen over ideële objecten (zoals een cirkel), maken ze gebruik van visuele 
representaties van die objecten (zoals een in het zand getekende cirkel).129 Het 
tweede punt van kritiek is dat aan de gebruikte hypothesen een verkeerde epistemi-
sche status wordt toegekend. De hypothesen worden niet behandeld als voorlopige 
standpunten, die worden aangenomen totdat men iets beters gevonden heeft, maar 
als onmiddellijk inzichtelijke uitgangspunten, waarover verder geen verantwoor-
ding hoeft te worden afgelegd. Het derde punt van kritiek is direct verbonden 
met het tweede. Omdat de mathematici geen verantwoording afleggen over hun 
uitgangspunten, is de zekerheid die zij met deze methode menen te bereiken 
illusoir. Zolang ze geen rekenschap afleggen over de gebruikte hypothesen, krijgen 
de mathematici geen ‘echte kijk’ op de werkelijkheid:

Toch zijn er wel een paar uitzonderingen, waarvan we zeiden dat ze in zekere 
mate het Zijnde vatten, namelijk de meetkunde (c) en de aanverwante vakken. 
Van deze zien we hoe ze wel een droomgezicht hebben van het zijnde, maar 
tevens hoe zij er niet toe kunnen komen een echte kijk te krijgen op dit 
zijnde, zolang zij hypothesen gebruiken en die zomaar ongemoeid laten, 
uit onmacht om daar rekenschap van te geven. Waar men immers uitgaat 
van wat men niet juist kent, en waar de conclusie en de tussenschakels een 
samenvlechtsel zijn van dingen die men niet juist kent: <daar zal wellicht 
geen innerlijke tegenspraak voorkomen, maar> om uit een dergelijke over-
eenstemming wetenschap te doen ontstaan, zie jij daar enige kans toe? 
- Geen enkele. (Plato, De staat 532b-533c)

Alle drie deze kritiekpunten zijn verdisconteerd in Plato’s ontwerp van de filosofi-
sche variant van de methode van hypothetisering – de dialectica (corresponderend  
 

 127  In het vervolg op de hier aangehaalde passage licht Socrates de betreffende 
werkwijze toe aan de hand van een voorbeeld: ‘Wanneer ze redeneren is het hun om 
het absolute vierkant, om een absolute diagonaal te doen, en niet om de diagonaal 
die ze tekenen; en dit geldt ook voor de overige figuren’ (Plato, De staat 510d).

 128  De reconstructie van deze kritiek is niet alleen gebaseerd op de lijnvergelijking in De 
staat 509d-511e, maar ook op de bespreking van de dialectica in De staat 532c-535a.

 129  Wellicht ziet Plato deze werkwijze als problematisch omdat de representaties van 
mathematische objecten nooit precies overeenkomen met die objecten zelf.
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met L4). Ten eerste maakt de dialectica exclusief  gebruik van ideeën, en niet van 
visuele representaties daarvan:130

In het tweede onderdeel [de dialectica, JW] daarentegen – waarin men naar 
een beginsel opklimt dat niet hypothetisch is – gaat de ziel van een hypothese 
uit, en zonder een beroep te doen op beelden, zoals in het vorige geval [de 
mathematica, JW], wendt ze een eigen werkwijze aan, uitsluitend met en 
door de ideeën zelf. (Plato, De staat, 510b)

Ten tweede behandelt de dialectica de hypothesen niet als uitgangspunten, maar als 
echte hypothesen: ‘In plaats van in de hypothesen eerste beginselen te zien, neemt 
het die voor wat ze zijn: louter hypothesen, zoiets als trappen of  springplanken 
om te komen tot het universele beginsel, dat zelf  boven alle hypothesen verheven 
is’ (Plato, De staat 511b). En ten derde, zoals in bovenstaande passages wordt 
verwoord, bereikt de dialectica met behulp van deze hypothesen uiteindelijk een 
universeel beginsel dat boven alle hypothesen verheven is – de idee van het Goede.

Anders dan bij de beschrijving van de methode van hypothetisering in de 
Phaedo lijkt Plato bij de beschrijving van de methode in De staat dus op het standpunt 
te staan dat de dialectica (als de filosofische variant van deze methode) niet slechts 
moeilijk te weerleggen hypothesen oplevert, maar zekere kennis genereert.131 Dit 
beeld wordt bevestigd in de volgende passage uit De staat, waarin geïmpliceerd 
wordt dat wetenschap van het Goede tot stand komt op basis van ‘een gevecht 
door alle tegenwerpingen heen’:132

En noem jij ook ‘dialecticus’ iemand die rekenschap aflegt van het wezen 
van elk ding? En van iemand die dat niet doet, zul je toch beweren dat hij, 
in de mate waarin hij voor zichzelf  en voor anderen deze rekenschap niet 
kan afleggen, in dezelfde mate ook de kennis daarvan mist? […] met het 
Goede is het net zo. Wie de Idee van het Goede niet kan definiëren door 
haar theoretisch te onderscheiden van al het andere; wie zich niet, (c) als in 

 130  Zie ook de eerder geciteerde passage: ‘[M]en probeert door de praktijk van de 
dialoog, zonder de tussenkomst van de zintuigen, uitsluitend door middel van de 
redenering, te komen tot het wezen van elk ding en men geeft het niet op voordat 
men (b) het wezen van het Goede heeft gevat met het zuivere verstand. En zo bereikt 
men hier het hoogste in de denkwereld […]’ (Plato, De staat 532a-b).

 131  Vergelijk Marten (1965: 233), die stelt dat de dialectische methode zoals die in de 
Phaedo is weergegeven als een approximatieve onderneming moet worden gezien, 
maar dat Plato op andere plaatsen in de dialogen voldoende aanwijzingen geeft dat 
de methode ook werkelijk bij de idee van het Goede ‘aankomt’ (onder verwijzing 
naar Symposium 209e-212a, De staat VI/VII en Phaedrus 247c ff.)

 132  Zie ook Marten (1965: 240), die stelt dat in deze passage wordt aangegeven dat een 
hypothese de status van veronderstelling verliest wanneer deze niet ten val komt en 
zo ‘het einde van de strijd’ haalt.
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een gevecht, een weg kan banen door alle <eigengemaakte> tegenwerpingen 
heen, waarbij hij ernaar streeft die tegenwerpingen te maken, niet volgens de 
schijn, maar volgens het zijn; wie bij dat alles het eind van zijn weg niet weet 
te bereiken zonder dat zijn argument onder de voet gelopen wordt – van 
hem zul je zeggen dat hij noch het absoluut Goede, noch enig ander goed 
kent. Nee, als hij er toch hier of  daar een glimp van zou opvangen, dan is het 
door opinie, en niet door wetenschap. (Plato, De staat 534b-c)

Plato’s beschrijving van de methode van hypothetisering in De staat verschilt op 
twee punten van de beschrijving van de deductieve component van deze methode 
in de Phaedo. Het eerste verschilpunt betreft de ‘richting’ waarin geredeneerd wordt. 
Terwijl in de deductieve component van de methode getracht wordt de hypothese 
uit hogere principes af  te leiden – van boven naar beneden – worden de hogere 
hypothesen hier gebruikt als ‘trappen of  springplanken’ om de idee van het Goede 
te bereiken – van beneden naar boven. Het tweede verschilpunt betreft de episte-
mische status van de hogere principes die in de methode worden gebruikt. Terwijl 
de hogere principes in de Phaedo, hoe ‘stevig’ deze ook mogen zijn, toch slechts de 
epistemische status van onbewezen aanname lijken te bezitten, heeft het hoogste 
principe in De staat de epistemische status van zekere kennis. De methode van 
hypothetisering wordt in deze laatste dialoog beschreven als een methode die tot 
doel heeft een niet-hypothetisch uitgangspunt van alle kennis te vinden – de idee van 
het Goede.133

Volgens sommige interpretaties staat de zoektocht naar de idee van het Goede 
uiteindelijk in dienst van het aantonen van de aanvaardbaarheid van de onderlig-
gende hypothesen. In deze interpretatie wordt de weg omhoog nog gevolgd door 
een weg omlaag, waarbij de hypothesen die op de weg omhoog als ‘trappen of  
springplanken’ hebben gefungeerd, op de weg omlaag worden ‘uitgeschakeld’: ze 
verliezen de epistemische status van veronderstelling en krijgen de status van zekere 
kennis, omdat ze uit de idee van het Goede zijn afgeleid.134 De methode genereert 
zo niet alleen zekere kennis van de idee van het Goede, maar ook van de overige 

 133  Zie ook Stenzel (1961/1931: 17), volgens wie de socratisch-platonische ethiek een 
categorisch bepaald hoogste goed vereist, dat niet-hypothetisch (anhupotheton) van 
aard is. In dit licht fungeren de diverse omschrijvingen van de deugden in de dialogen 
van Plato als voorlopige aannames (hupotheseis), die pas hun definitieve betekenis 
krijgen wanneer ze worden verankerd in de idee van het Goede (idea tou agathou).

 134  Zie hierover Robinson (1953/1941: 146), Marten (1965: 238) en Fine (1999b: 230 en 
240). Deze interpretatie van ‘uitschakelen’ (anaireô = ‘opheffen en wegdragen’) is 
enigszins omstreden. In de betreffende passage staat dat ‘de dialectische methode 
de enige [is] die, door het uitschakelen van hypothesen, tot dat absolute uitgangs-
punt doordringt teneinde een solide basis te vinden’ (Plato, De staat 533c). Met het 
‘uitschakelen’ lijkt dus in eerste instantie op de weg omhoog gedoeld te worden, dat 
wil zeggen, op het gebruik van de hypothesen als ‘trappen en springplanken’ om de 
idee van het Goede te bereiken.
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ideeën.135 In deze interpretatie is de methode van hypothetisering in De staat op te 
vatten als een epistemisch geavanceerde variant van de deductieve component van 
de methode zoals die is beschreven in de Phaedo.

In figuur 4.4 heb ik de beschrijving van de methode van hypothetisering in 
De staat op een schematische manier weergegeven. In de figuur is te zien op welke 
wijze de in deze beschrijving figurerende hypothese (H), hoger gelegen hypothesen 
(H1, …, Hn-1) en idee van het Goede (G) met elkaar samenhangen.

OPWAARTSE WEG

van de hypothese (H) via de 
tussenliggende hypothesen (H1, ..., Hn-1)

 naar de idee van het Goede (G)

Hn-1

...

H1

H

 NEERWAARTSE WEG

van de idee van het Goede (G) via de 
tussenliggende hypothesen (Hn-1, ..., H1) 
naar de hypothese (H)

Hn = G

Figuur 4.4 De methode van hypothetisering in Plato’s De staat

Uit de hierboven besproken passages komt geen eenduidig beeld naar voren van 
de methode van hypothetisering. Zo de beschrijvingen al betrekking hebben op 
één en dezelfde methode, lijkt Plato telkens een andere component daarvan te 
hebben willen belichten. In de Meno wordt beschreven hoe via het stellen van een 
bepaalde hypothese tot een conclusie kan worden gekomen – de ‘concluderende’ 

 135  Zo opgevat komt de methode van hypothetisering overeen met de dialectica als 
‘a supreme method for reaching ultimate truth (ultimate truth being truth about 
“essences” or “forms”) which would operate solely by conversation in the form of  
question-and-answer’ (Robinson 1953/1941: 88).
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component. In de Phaedo en de Parmenides wordt beschreven hoe de aanvaardbaar-
heid van een hypothese kan worden bepaald door de eruit af  te leiden consequen-
ties te onderzoeken op onderlinge consistentie – de ‘kritische’ component. In de 
Phaedo wordt daarnaast beschreven hoe de aanvaardbaarheid van een hypothese kan 
worden bepaald door te proberen deze hypothese af  te leiden uit hogere principes 
– de ‘deductieve’ component. In De staat ten slotte wordt een epistemisch geavan-
ceerde variant van deze ‘deductieve’ component beschreven, waarbij voorafgaand 
aan de deductie via een aantal tussenliggende hypothesen een hoogste principe 
wordt bereikt dat niet de epistemische status van hypothese heeft, maar die van 
zekere kennis.

Aan elk van de zojuist genoemde componenten kan een eigen (sub)doel 
worden toegeschreven. Kort gezegd hebben de verschillende componenten ofwel 
tot doel de aanvaardbaarheid van een standpunt (de ‘hypothese’) te bepalen door 
dat te onderwerpen aan een kritische toets, ofwel tot doel de aanvaardbaarheid van 
een standpunt (de ‘conclusie’ of  de ‘hypothese’) te bewijzen door dat standpunt 
af  te leiden uit andere standpunten (de ‘hypothese’, de ‘hogere principes’ of  de 
‘tussenliggende hypothesen’ en ‘de idee van het Goede’).

4.2.3 Het doel van de methode van samenvoeging en verdeling

De derde en laatste vorm van dialectica in de dialogen van Plato is te omschrijven 
als een methode waarin de onderlinge relaties tussen de ‘ideeën’ (‘vormen’, ‘zuivere 
begrippen’) aan een nader onderzoek worden onderworpen. Deze methode wordt 
aangekondigd in de Phaedrus, geïllustreerd in De sofist en verder toegelicht in De 
staatsman.136 De methode bestaat uit twee operaties, te weten de ‘samenvoeging’ 
(sunagôgê) van begrippen en de ‘verdeling’ (diairesis) ervan. Hoewel de laatste van  
deze operaties als de belangrijkste geldt, zal ik de methode volledigheidshalve 
aanduiden als de ‘methode van samenvoeging en verdeling’.137

In de onderstaande passage uit de Phaedrus geeft Socrates een korte beschrij-
ving van de genoemde operaties, waarbij hij de personen die de betreffende 
methode beheersen expliciet als ‘dialectici’ aanmerkt. Uit de passage blijkt dat de 
eerste operatie – de samenvoeging – bestaat uit het samenbrengen van een aantal 

 136  Ik laat de opmerkingen over de dialectica in de Philebus (57e-59d) hier buiten 
beschouwing, omdat deze uitsluitend betrekking hebben op de status van de 
dialectica als hoogste wetenschap.

 137  De Griekse term diairesis betekent ‘verdeling’ of  ‘splitsing’. Omdat het hier de 
splitsing van begrippen betreft, wordt de methode ook wel aangeduid als de ‘methode 
van begripssplitsing’ of  als de ‘diairetische methode’. Over de precieze interpretatie 
van de methode is veel discussie. Mijn reconstructie ervan is mede gebaseerd op 
Cornford (1979/1935), Stenzel (1961/1931), Meinhardt (1990) en McCabe (2004).
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begrippen onder een generiek begrip en dat de tweede operatie – de verdeling – 
bestaat uit het op de juiste wijze verdelen van dit generieke begrip in de eronder 
vallende soorten en ondersoorten:138

Socr. In zijn geheel genomen lijkt dit betoog mij, in de grond, een spel 
geweest te zijn. Toch zijn er hier en daar in die uitspraken die we zomaar 
lukraak deden, (d) twee redeneerwijzen, en het zou de moeite lonen als we 
er op een wetenschappelijke manier de betekenis van konden achterhalen. 
Phaedr. Welke twee soorten zijn dat? 
Socr. In de eerste plaats het overzichtelijk samenbrengen onder één 
hoofdbegrip van wat overal verspreid ligt, teneinde van elk ding, waarover 
men iets wil vertellen, een definitie te geven om het duidelijk te maken. Dat 
hebben we zojuist gedaan voor de liefde: dat begrip werd eerst gedefinieerd. 
En of  die definitie nu goed of  slecht geweest is, in ieder geval verkreeg ons 
betoog daardoor duidelijkheid en innerlijke samenhang.
Phaedr. En wat is de tweede redeneerwijze, die je bedoelt, Socrates? (e) 
Socr. In staat te zijn, in tegenstelling met het voorgaande, het genus volgens 
zijn natuurlijke geledingen in species te ontleden, en er zorg voor te dragen dat 
men daarbij niet, als een slechte slager, een of  ander lid breekt.
[…]
Socr. En hierop, Phaedrus, ben ik verliefd: op deze procédés namelijk van 
verdeling en samenvoeging, teneinde in staat te zijn te spreken en te denken. 
En vind ik iemand anders, waarin ik de natuurlijke begaafdheid meen te 
ontdekken om het ene en het menigvuldige te zien, dan ga ik achter hem aan, 
als in het spoor van een god. En voor hen die dat vermogen bezitten heb ik – 
terecht of  ten onrechte, dat weet god – een naam uitgekozen: (c) vooralsnog 
noem ik hen dialectici. (Plato, Phaedrus 265c-266c)

In een passage uit de De staatsman worden beide operaties in net iets andere 
bewoordingen weergegeven, waarbij bovendien gesuggereerd wordt dat ze niet 
altijd in dezelfde volgorde hoeven te worden uitgevoerd:

 138  Vergelijk de korte beschrijving die verderop in de Phaedrus van deze dialectische 
methode wordt gegeven (als één van de karakteristieken van een ‘wijsgerige’ 
retorica): ‘Zolang ik de waarheid niet weet over elk van de dingen waarover ik spreek 
of  schrijf, zolang ik niet in staat ben van elk ding de eigen definitie te geven, zolang 
ik, na het geven van de definitie, de dingen niet weet in te delen in soorten, en wel 
zo dat verdere onderverdeling onmogelijk is; [...] (c) [...] zal ik niet in staat zijn [...] het 
oratorische genre kunstvaardig te beoefenen’ (Plato, Phaedrus 277b-c). Zie ook een 
passage die ik eerder uitvoeriger heb geciteerd, waarin Plato de methode expliciet als 
‘dialectisch’ aanmerkt: ‘Onderscheiden volgens het genus, dezelfde vorm niet voor 
een verschillende of  een verschillende niet voor eenzelfde nemen: zullen we die taak 
niet toekennen aan de dialectische wetenschap?’ (Plato, De sofist 253d).
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[...] heeft men, op het eerste gezicht, in een bepaald aantal dingen verwant-
schap ontdekt, (b) dan mag men de zaak niet opgeven voordat men in die 
verwantschap al de verschillen heeft gezien, die er tussen de soorten bestaan 
[en daarmee de verdeling heeft uitgevoerd, JW]. Heeft men daarentegen in 
een aantal dingen eerst de vele verschillen gezien, dan zou men zich niet 
mogen laten ontmoedigen en dan zou men niet mogen rusten, voordat 
men binnen één gelijkheid alle trekken van overeenkomst heeft omsloten 
en ze in één klasse heeft ondergebracht [en daarmee de samenvoeging heeft 
uitgevoerd, JW]. (Plato, De staatsman 285a-b)

Terwijl het in de Phaedrus en De staatsman bij een aantal korte beschrijvingen van 
de methode van samenvoeging en verdeling blijft, wordt de methode in De sofist 
uitvoerig geïllustreerd – althans, het deel van de methode dat de verdeling genoemd 
wordt. Aan het begin van deze dialoog doet de Vreemdeling uit Elea aan Theaetetus 
het voorstel een gezamenlijk onderzoek te verrichten naar de activiteiten van de 
sofist, om er zodoende achter te komen wat er precies onder het begrip ‘sofist’ 
verstaan moet worden (Plato, De sofist 218b-c). De methode van samenvoeging 
en verdeling wordt hier gepresenteerd als een onderzoek naar de definitie van een 
bepaald begrip.

Om beter uiteen te kunnen zetten hoe dit onderzoek in zijn werk gaat heb 
ik in figuur 4.5 een schematisch overzicht opgenomen van de verdeling met 
betrekking tot de ‘hengelkunst’, die in deze dialoog fungeert als een voorbeeld 
of  model voor de manier waarop het aangekondigde onderzoek naar de sofist zal 
worden uitgevoerd.139 De modelverdeling bestaat uit een serie begripssplitsingen 
die uitgaat van het generieke begrip – ‘kunst’ – en eindigt bij het begrip waarvan de 
definitie wordt gezocht – ‘hengelkunst’.140

 139  Vergelijk het schematisch overzicht in Meinhardt (1990: 257). De vertaling van 
de begrippen is die van De Win (1999), met tussen haakjes de varianten die in de 
betreffende passage voorkomen.

 140  In deze modelverdeling worden de begrippen telkens in tweeën gesplitst. Volgens 
Cornford (1979/1935: 171) houdt dit verband met het gegeven dat met deze 
verdeling beoogd wordt een definitie te geven van één enkele soort. Bij verdelingen 
die erop gericht zijn een classificatie te geven van alle species (en subspecies) die onder 
een bepaald genus vallen, kan het nodig zijn een meervoudige begripssplitsing te 
maken.
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kunsten (of technieken)

producerende kunsten verwervende kunsten

bezitsverandering bemachtiging(skunst)

strijd jacht

jacht op levenloze wezens jacht op dieren (of levende wezens)

landjacht waterjacht

vogelvangst visvangst

aflsluitingsjacht slagjacht

vuurjacht angeljacht

drietandjacht hengelkunst

Figuur 4.5 De verdeling met betrekking tot de hengelkunst (Plato, De sofist 218e-221c)

Dit laatste begrip wordt aan het eind van de verdeling gedefinieerd door op te 
sommen langs welke begrippen de verdeling vanaf  het hoogste generieke begrip 
is verlopen. De definitie bestaat uit een samenvatting van de verdelingsoperatie, 
waarin de ‘afgesplitste’ begrippen buiten beschouwing worden gelaten en alleen 
die begrippen worden vermeld waarvan het gezochte begrip een (onder)soort is:141

 141  Deze wijze van definiëren wijkt op twee punten af  van de later gebruikelijk geworden 
wijze van definiëren waarbij het dichtstbijzijnde geslacht (genus proximum) en het 
soortelijke verschil (differentia specifica) worden genoemd – bijvoorbeeld: de mens is 
een met verstand begiftigd levend wezen (animal rationale). Ten eerste worden in de 
definitie aan het eind van de verdeling alle bovenliggende geslachten genoemd en 
niet alleen het dichtstbijzijnde geslacht, en ten tweede wordt het soortelijke verschil 
niet genoemd.
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TheaeT. Wel, ik denk dat we nu precies datgene bereikt hebben wat we ons 
voorgenomen hadden te ontdekken.
Vreemd. Zo zijn we het dus eens geworden, jij en ik, over de hengelkunst, 
(b) en niet alleen wat de naam betreft, want we hebben ook een voldoende 
verklaring bereikt van de zaak zelf. Zoals we gezien hebben, heeft binnen 
het geheel van de techniek, de helft betrekking op het verwerven; de helft 
van de verwerving gebeurt door bemachtiging; de helft van de bemachti-
ging gebeurt door jacht; de helft van de jacht heeft betrekking op levende 
wezens; de helft van de jacht op levende wezens is jacht op dieren in het 
water. Als onderverdeling van de jacht in het water hebben we de hele klasse 
van de visvangst; in de visvangst hebben we de slagjacht; in de slagjacht, de 
angeljacht. In deze laatste hebben we dan de techniek waarbij de slag van 
onder naar boven wordt toegebracht door een optrekkende beweging. (c) Op 
grond van die praktijk werd de naam gevormd van de kunst waarnaar we aan 
het zoeken waren: het is de ‘hengelkunst’.
TheaeT. Wel, dat is zeker voldoende duidelijk geworden.
Vreemd. Komaan dan. Laten we proberen volgens dat model ook te vinden 
wat de sofist wel mag zijn. (Plato, De sofist 221a-c)

In een passage aan het eind van De sofist staat een beschrijving van de algemene 
werkwijze die bij het verdelen van de generieke term in soorten en ondersoorten 
wordt gevolgd. In de betreffende passage, die aan de zevende en laatste verdeling 
in de dialoog voorafgaat, wordt uitgelegd langs welke weg de definitie van de sofist 
gevonden kan worden:

[Vreemd.] We willen het genus, dat we voor ons hebben, in tweeën splitsen 
en dan maar verder gaan met steeds de rechtse helft van onze splitsingen te 
volgen. Als we dat vasthouden waarmee de sofist gemeenschap vertoont, 
zullen we er ten slotte toe komen hem te ontdoen van al wat hij <met 
anderen> gemeen heeft, zodat hij alleen zijn eigen natuur overhoudt: die 
kunnen we dan aanwijzen [...]. (Plato, De sofist 264e)

Als de Vreemdeling (samen met Theaetetus) het betreffende onderzoek naar 
de definitie van de sofist heeft afgerond, presenteert hij het resultaat ervan op 
een andere manier dan in het geval van het onderzoek naar de definitie van de 
hengelkunst. Het begrip wordt nu niet gedefinieerd door de relevante andere 
begrippen op te sommen in de volgorde waarin ze tijdens het onderzoek aan de 
orde zijn gekomen, maar door ze in de omgekeerde volgorde achter elkaar te zetten 
– dat wil zeggen, te beginnen bij het onderzochte begrip en te eindigen met de 
generieke term:
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[TheaeT.] Ik heb het dan ook zo goed als begrepen: van hem dienen we te 
zeggen dat hij waarlijk de man is die we zoeken, de sofist zoals hij helemaal 
werkelijk is.
Vreemd. Zullen we dan hier, zoals we het reeds vroeger deden, de ketting, 
die zijn naam is, aaneensluiten, na eerst nog even de elementen samenge-
vlochten te hebben, van achteren naar voren?
TheaeT. Zeker.
Vreemd. Ziehier dan: (1) de nabootsingskunst die tegenspraak tot stand 
weet te brengen (2) door een ironische houding (3) gebaseerd op een loutere 
opinie (4) die nabootsingskunst welke zelf  (5) behoort tot de schijnbeelden-
kunst, (6) die zelf  een onderdeel is van de kunst om beelden te maken (7) 
die op haar beurt behoort tot de voortbrenging, (8) waarvan een deel (d) het 
niet-goddelijke maar menselijke – zich ertoe beperkt (9) in woorden (10) 
goocheltoeren voort te brengen – als iemand zou zeggen dat dit het geslacht 
en het bloed is waaruit de authentieke sofist stamt, dan zou hij blijkbaar de 
zuivere waarheid spreken.
TheaeT. Beslist. (Plato, De sofist 268c-d)

Uit de hier besproken passages uit de Phaedrus, De sofist en De staatsman kan worden 
opgemaakt dat de methode van samenvoeging en verdeling tot doel heeft het eens 
te worden over de precieze betekenis of  definitie van een bepaald begrip door dat 
begrip met een aantal verwante begrippen samen te brengen onder een generieke 
term (de ‘samenvoeging’) en de onderlinge verhouding tussen de samengebrachte 
begrippen te expliciteren in termen van genus en species (de ‘verdeling’). Het subdoel 
van de samenvoeging kan daarbij omschreven worden als het vinden van de 
generieke term waaronder de verzamelde begrippen kunnen worden samenge-
bracht en het subdoel van de verdeling als het definiëren van het onderzochte 
begrip in termen van alle bovenliggende genera.142

4.3 Aristoteles’ opvatting van het doel van een dialectische  
 discussie

Uit de eerder aangehaalde opmerkingen van Aristoteles in de Sophistes en de 
Metaphysica valt op te maken dat hij Zeno, Socrates en Plato een belangrijke rol 
toekent in de ontwikkeling van de dialectica. In de Sophistici elenchi – het apart 
uitgegeven negende en laatste boek van de Topica – lijkt Aristoteles de bijdragen 
van deze filosofen aan de dialectica echter te negeren en presenteert hij zichzelf  als 
degene die de dialectica heeft ‘uitgevonden’. In een passage waarin hij terugblikt 

 142  Zie ook Cornford (1979/1935: 184).
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op de inzichten die hij in de Topica en de Sophistici elenchi naar voren heeft gebracht 
stelt Aristoteles dat zijn werk op het gebied van de dialectica volstrekt origineel is 
en niet kan worden opgevat als een voortzetting van het werk van anderen:143

Van alle ontdekkingen zijn sommige de vrucht van eerdere inspanningen 
en van anderen overgenomen; op hun beurt hebben zij die ze later hebben 
overgenomen ze verder ontwikkeld. [...] Echter, wat onze onderneming 
betreft, is het niet zo dat er gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet reeds werk 
verricht was – er was helemaal niets. (Aristoteles, Sophistici elenchi 183b17-36)

Een nadere beschouwing wijst uit dat een aantal van de inzichten die Aristoteles in 
de Topica en de Sophistici elenchi verwoordt wel degelijk in de dialectica van Plato zijn 
‘geprefigureerd’. De meeste interpretatoren zijn het erover eens dat de dialectica 
van Aristoteles gezien kan worden als een verdere explicitering en systematisering 
van de discussiekunst zoals die in de dialogen van Plato is beschreven en zoals 
die in diens Academie – waar Aristoteles een aantal jaren heeft gedoceerd – is 
gepraktiseerd en geïnstitutionaliseerd.144

Hieronder geef  ik een reconstructie van Aristoteles’ opvatting van het doel 
van het type discussie waarop de inzichten uit de Topica en de Sophistici elenchi 
betrekking hebben – de ‘dialectische’ discussie.145 Omdat Aristoteles nergens 
expliciet naar voren brengt wat het doel is van een dergelijke discussie, zal ik zijn 
opvatting hieromtrent reconstrueren aan de hand van zijn opvattingen over een 
aantal zaken die aan dat doel zijn gerelateerd (zoals de doelstelling en het nut van 
de verhandeling over de dialectica, de taken van de deelnemers aan een dialectische 
discussie en de wijze waarop deze taken dienen te worden uitgevoerd).

 143  Algemeen wordt aangenomen dat Aristoteles met de term ‘onderneming’ niet alleen 
naar de Sophistici elenchi verwijst, maar naar de gehele Topica. Zie het commentaar 
van Hasper en Krabbe (te verschijnen: noot 203) bij Sophistici elenchi 34 en ook het 
commentaar van Wagner en Rapp (2004: 356) bij Topica VIII, 5, waarin Aristoteles 
een soortgelijke opmerking maakt over de originaliteit van zijn werk: ‘Inasmuch as no 
rules are laid down for those who argue for the sake of  training and of  examination 
[...] inasmuch, then, as we have no tradition bequeathed to us by others, let us try to 
say something upon the matter for ourselves’ (Aristoteles, Topica 159a25-b1).

 144  Zie Ryle (1965), Slomkowski (1997: 11-13) en Hasper en Krabbe (te verschijnen: 
Inleiding § 2).

 145  Aristoteles gebruikt de term ‘dialectisch’ nergens ter aanduiding van een type discussie. 
Wel spreekt hij van ‘dialectische’ samenkomsten (Aristoteles, Topica 159a30-35) en 
gebruikt hij de term ter aanduiding van een type redenering: ‘Dialectisch zijn die 
redeneringen welke uitgaande van aanvaardbare opvattingen sluitend concluderen tot 
het tegengestelde van een these’ (Aristoteles, Sophistici elenchi 165b1-5; vergelijk Topica 
100a25-30). In het type discussie waarop de inzichten uit de Topica en de Sophistici 
elenchi betrekking hebben spelen deze ‘dialectische’ redeneringen een centrale rol. 
Ik zal dit type discussie daarom aanduiden als een ‘dialectische’ discussie. Zie ook 
Hasper en Krabbe (te verschijnen: Inleiding § 4).
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In de openingszin van de Topica geeft Aristoteles aan dat deze verhande-
ling ten doel heeft de lezer een methode te verschaffen waarmee hij (1) op basis 
van aanvaardbare opvattingen een gevolgtrekking kan maken ten aanzien van een 
willekeurig probleem en (2) een standpunt kan verdedigen zonder zichzelf  tegen 
te spreken:

Our treatise proposes to find a line of  inquiry whereby we shall be able to 
reason from reputable opinions about any subject presented to us, and also 
shall ourselves, when putting forward an argument [defending a standpoint, 
JW], avoid saying anything contrary [contradictory, JW] to it. First, then, 
we must say what deduction is, and what its varieties are, in order to grasp 
dialectical deduction; for this is the object of  our search in the treatise before 
us. (Aristoteles, Topica 100a18-24)

In deze beschrijving is geïmpliceerd dat een dialectische discussie een discussie 
is tussen twee partijen, waarbij de ene partij erop gericht is ‘een gevolgtrekking 
te maken’ en de andere partij probeert ‘een standpunt te verdedigen’.146 Op 
diverse plaatsen in de Topica duidt Aristoteles deze partijen respectievelijk aan 
als de ‘vragensteller’ (erôtôn, punthanomenos) en de ‘antwoordgever’ (apokrinomenos, 
erôtômenos, êrôtêmenos).147

De taak van de vragensteller – een gevolgtrekking maken – wordt in de 
onderstaande passages wat preciezer omschreven:

The business of  the questioner is so to develop the argument as to make the 
answerer utter the most implausible of  the necessary consequences of  his 
thesis; […]. (Aristoteles, Topica 159a18-20)

[T]he conclusion which the questioner tries to draw is always the opposite 
of  the thesis. (Aristoteles, Topica 159b5-6).

In combinatie met het gegeven dat in de openingszin van de Topica sprake is van 
het ‘vermijden van tegenspraak’ kan uit deze passages worden opgemaakt dat de 
vragensteller in een dialectische discussie erop gericht is het standpunt van de 
antwoordgever te weerleggen door (a) de antwoordgever zichzelf  te laten tegen-
spreken, (b) de antwoordgever de meest onaanvaardbare van de noodzakelijke 
consequenties van zijn standpunt te laten toegeven en (c) een gevolgtrekking te 

 146  Aristoteles lijkt niet uit te sluiten dat beide taken door één en dezelfde persoon 
worden uitgevoerd. Zie ook Wagner en Rapp (2004: 36), die in verband hiermee 
verwijzen naar Aristoteles, De caelo 294b7-10 en Topica 155b7-16.

 147  Voor de precieze vindplaatsen van deze termen in de Sophistici elenchi zie Hasper en 
Krabbe (te verschijnen: Register).
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maken met als conclusie een standpunt dat tegengesteld is aan het standpunt dat 
de antwoordgever verdedigt.148

Over de taak van de antwoordgever zegt Aristoteles in het vervolg op de 
eerste van de hierboven aangehaalde passages het volgende:

[The business] of  the answerer is to make it appear that it is not he who 
is responsible for the impossibility or paradox, but only his thesis; for one 
may, no doubt, distinguish between the mistake of  taking up a wrong thesis 
to start with, and that of  not maintaining it properly, when once taken up. 
(Aristoteles, Topica 159a20-24)

In deze passage komt naar voren dat de antwoordgever als taak heeft het standpunt 
dat hij aan het begin van de discussie heeft ingenomen zo goed mogelijk te 
verdedigen – een taakomschrijving die in overeenstemming is met wat Aristoteles 
in de openingszin van de Topica heeft opgemerkt. In combinatie met de hierboven 
genoemde mogelijkheden voor de vragensteller om dat standpunt te weerleggen 
kan de taak van de antwoordgever nog wat preciezer worden gereconstrueerd. De 
antwoordgever in een dialectische discussie is erop gericht te voorkomen (a) dat hij 
zichzelf  tegenspreekt, (b) dat hij iets toegeeft dat in hogere mate onaanvaardbaar 
is dan in verband met de verdediging van het standpunt noodzakelijk is en (c) 
dat de vragensteller een gevolgtrekking maakt met het tegengestelde standpunt als 
conclusie.149

Een dialectische discussie is in de opvatting van Aristoteles dus een discussie 
tussen twee personen – een vragensteller en een antwoordgever – die als taak hebben 
een standpunt te weerleggen respectievelijk te voorkomen dat dit gebeurt. Behalve 
aan de deelnemers aan een dergelijke activiteit lijkt Aristoteles ook een doel toe te 
kennen aan de activiteit als zodanig. Dit blijkt met name uit een passage waarin hij  
 

 148  Anders dan het woordje ‘always’ in het laatste van deze drie citaten suggereert, lijkt 
de vragensteller het standpunt van de antwoordgever dus op meerdere manieren te 
kunnen ‘weerleggen’ – al geldt alleen mogelijkheid (c) als een weerlegging in strikte 
zin. Zie ook Aristoteles, Sophistici elenchi 165b13-22: ‘First we must grasp the number 
of  aims entertained by those who argue as competitors and rivals. These are five in 
number: refutation, falsity, paradox, solecism, and fifthly to reduce the opponent 
in the discussion to babbling (i.e. to constrain him to repeat himself  a number of  
times); or it is to produce the appearance of  each of  these things without the reality. 
For they choose if  possible plainly to refute the other party, or as the second best to 
show that he is saying something false, or as a third best to lead him into paradox, 
or fourthly to reduce him to solecism, i.e. to make the answerer, in consequence of  
the argument, use some barbarous mode of  expression; or, as a last resort, to make 
him repeat himself.’

 149  Van deze mogelijkheden lijkt Aristoteles in de geciteerde passage alleen mogelijk-
heid (a) te noemen – ‘impossibility or paradox’.
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beschrijft wat het nut is van de Topica. Volgens Aristoteles vinden de inzichten uit 
deze verhandeling hun toepassing op een viertal verschillende terreinen:150

Next in order after the foregoing, we must say for how many and for what 
purposes the treatise is useful. They are three – intellectual training, casual 
encounters, and the philosophical sciences. That it is useful as a training is 
obvious on the face of  it. The possession of  a plan of  inquiry will enable 
us more easily to argue about the subject proposed. For purposes of  casual 
encounters, it is useful because when we have counted up the opinions held 
by most people, we shall meet them on the ground not of  other people’s 
convictions but of  their own, shifting the ground of  any argument that they 
appear to us to state unsoundly. For the study of  the philosophical sciences 
it is useful, because the ability to puzzle on both sides of  a subject will make 
us detect more easily the truth and error about the several points that arise. 
It has a further use in relation to the principles used in the several sciences. 
For it is impossible to discuss them at all from the principles proper to the 
particular science in hand, seeing that the principles are primitive in relation 
to everything else: it is through reputable opinions about them that these 
have to be discussed, and this task belongs properly, or most appropriately, 
to dialectic; for dialectic is a process of  criticism wherein lies the path to the 
principles of  all inquiries. (Aristoteles, Topica 101a25-b4)

Het eerste van deze toepassingsgebieden – dat van de ‘oefening’ – betreft de in 
Plato’s Academie gangbare oefendiscussies die ook wel als ‘disputaties’ worden 
aangeduid.151 Het tweede toepassingsgebied – dat van de ‘alledaagse ontmoetingen’ 
– betreft de situatie waarin de filosoof  of  de vakman discussieert met een leken-
publiek. Het nut van de inzichten uit de Topica houdt in dit geval verband met 
het gegeven dat mensen gemakkelijker overtuigd raken wanneer er geredeneerd 
wordt op basis van algemeen geaccepteerde opvattingen dan wanneer er gebruik 
gemaakt wordt van specialistische kennis.152 Het derde toepassingsgebied – dat van 
de ‘filosofische wetenschappen’ – betreft de discussies tussen filosofen onderling. 
Bij deze discussies zijn de inzichten uit de Topica van nut omdat ze betrekking 
hebben op het onderzoeken van twee kanten van een bepaalde zaak, waardoor 

 150  Aristoteles kondigt drie toepassingen aan, maar noemt er vier. Als mogelijke 
verklaring daarvoor noemen Wagner en Rapp (2004: 272): ‘Man könnte daher 
durchaus einen späteren Einschub vermuten, andererseits lässt sich dieser vierte 
Nutzen auch als Fortführung oder Differenzierung des dritten Programmpunktes 
verstehen.’

 151  Zie Ryle (1965: 43), Wagner en Rapp (2004: 38, 272) en Hasper en Krabbe (te 
verschijnen: Inleiding § 4).

 152  Zie hierover Wagner en Rapp (2004: 272-273) en Hasper en Krabbe (te verschijnen: 
Inleiding § 4).



 Antiek-dialectische opvattingen over het doel van argumentatie 109

waarheid en onwaarheid gemakkelijker van elkaar kunnen worden onderscheiden. 
Het vierde toepassingsgebied ten slotte – dat van de ‘fundering van de weten-
schappen’ – betreft de discussies over de eerste principes of  uitgangspunten van 
de wetenschappen. De dialectica is daarbij van nut omdat deze principes uit de aard 
der zaak niet met behulp van de in die wetenschappen zelf  ontwikkelde inzichten 
kunnen worden bediscussieerd.153

Mijns inziens kunnen al deze toepassingen zo worden begrepen dat ze voor-
onderstellen dat een dialectische discussie tot doel heeft te onderzoeken of  een 
bepaald standpunt aanvaardbaar is of  niet. In de context van een oefendiscussie 
leidt het uitvoeren van dat onderzoek tot een grotere vaardigheid in het discus-
siëren, in de context van een discussie tussen een filosoof  en een lekenpubliek tot 
een effectievere overdracht van specialistische kennis, in de context van de filoso-
fische discussies tot een gemakkelijkere bepaling van de waarheid of  onwaarheid 
van een standpunt en in de context van de fundering van de wetenschappen tot een 
nadere bepaling van de eerste principes of  uitgangspunten van die wetenschappen.

Aristoteles’ opvatting met betrekking tot het doel van een dialectische 
discussie kan ten slotte nog worden afgeleid uit zijn beschrijving van de verschil-
lende doeleinden die mensen hebben wanneer ze in een bepaald type discussie zijn 
geëngageerd:

[T]he aim of  those engaged in teaching or learning is quite different from 
that of  those engaged in a competition; as is the latter from that of  those 
who discuss things together in the spirit of  inquiry; for a learner should 
always state what he thinks (for no one tries to teach what is false); whereas 
in a competition the business of  the questioner is to appear by all means to 
produce an effect upon the other, while that of  the answerer is to appear 
unaffected by him; on the other hand, in dialectical meetings held in the 
spirit not of  a competition but of  an examination and inquiry, there are as 
yet no articulated rules about what the answerer should aim at, and what 
kind of  things he should and should not grant for the correct or incorrect 
defence of  his position – [...]. (Aristoteles, Topica 159a26-36)

In deze passage lijkt Aristoteles een onderscheid te maken tussen drie discussie-
typen: de ‘didactische’, de ‘eristische’ en de ‘dialectische’ discussie. In een didactische 
discussie zijn de uitspraken van de discussianten in overeenstemming met de 
waarheid (als het een uitspraak van de leraar betreft) of  met hun eigen overtuiging 
(als het een uitspraak van de leerling betreft), terwijl dat in een eristische discussie 
niet het geval hoeft te zijn. Maar ook in een dialectische discussie – zo blijkt uit het 

 153  Over deze laatste toepassingen zie Ryle (1965: 59-60), Slomkowski (1997: 13-14), 
Wagner en Rapp (2004: 273) en Hasper en Krabbe (te verschijnen: Inleiding § 4).
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vervolg van deze passage – zijn de discussianten soms genoodzaakt om uitspraken 
te doen die niet in overeenstemming zijn met de waarheid of  hun eigen overtuiging. 
Het is immers hun taak om het te toetsen standpunt zo goed mogelijk aan te vallen 
of  te verdedigen, en de uitvoering van deze taak kan met zich meebrengen dat ze 
een uitspraak doen die niet aan de genoemde criteria voldoet. In dit opzicht lijkt 
de dialectische discussie dus op de eristische. Maar in een ander opzicht – zo blijkt 
uit de hieronder aangehaalde passage – bestaat er tussen deze discussietypen een 
belangrijk verschil. Terwijl de deelnemers aan een eristische discussie er uitsluitend 
op gericht zijn de discussie te winnen, hebben de deelnemers aan een dialectische 
discussie daarnaast nog de verplichting te handelen in het belang van de ‘gemeen-
schappelijke zaak’:

The principle that a man who hinders the common business is a bad partner, 
clearly applies to an argument as well; for in arguments as well there is a 
common aim in view – except with mere contestants, for these cannot both 
reach the same goal; for more than one cannot win. It makes no difference 
whether he effects this as answerer or as questioner; for both he who asks 
contentious questions is a bad dialectician, and also he who in answering fails 
to grant the obvious answer or to accept whatever question the questioner 
wishes to put. (Aristoteles, Topica 161a37-b5)

Uit deze passage kan worden opgemaakt dat een dialectische discussie net als een 
eristische discussie een competitief  karakter heeft. De discussianten kunnen hun 
taken – het aanvallen dan wel het verdedigen van een bepaald standpunt – niet 
allebei op een succesvolle manier afronden. Maar anders dan de deelnemers aan 
een eristische discussie maken de deelnemers aan een dialectische discussie hun 
gerichtheid om de discussie te winnen ondergeschikt aan een ‘gemeenschappelijke 
zaak’, hetgeen erop neerkomt dat ze proberen om hun discussiebijdragen in over-
eenstemming te laten zijn met bepaalde deugdelijkheidsnormen.154

4.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik de belangrijkste representanten van de antieke dialectica 
geïntroduceerd – Zeno, Plato en Aristoteles. Ik heb aangegeven wat hun plaats 
en betekenis is in de ontwikkeling van de antieke dialectica en op welke van hun 
werken mijn reconstructies in dit tweede deel van het proefschrift zijn gebaseerd.

Wat het overgeleverde werk van Zeno betreft, heb ik een reconstructie 
gegeven van het doel van de zogenoemde ‘eerste paradox van de veelheid’. In 

 154  Zie ook Wlodarczyk (2000) en het daarin besproken ‘Overarching Principle’.
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deze paradox, die representatief  is voor Zeno’s dialectische wijze van redeneren, 
wordt een standpunt weerlegd door er twee consequenties uit af  te leiden die 
elkaar tegenspreken. Uit de diverse rapportages van deze dialectische redenering 
(en van de bedoelingen die Zeno ermee heeft) kan worden opgemaakt dat het doel 
ervan tweeledig is. In de eerste plaats heeft de redenering tot doel een standpunt te 
weerleggen en in de tweede plaats – door middel van die weerlegging – het eraan 
tegengestelde standpunt te verdedigen.

In de filosofische discussies in de dialogen van Plato manifesteren zich drie 
verschillende vormen van dialectica: de ‘socratische elenchus’, de ‘methode van 
hypothetisering’ en de ‘methode van samenvoeging en verdeling’. De socratische 
elenchus heeft tot doel de aanvaardbaarheid van een standpunt te bepalen door 
dat standpunt te onderwerpen aan een kritisch onderzoek. In dit onderzoek heeft 
de ene partij – meestal Socrates – de taak om het standpunt te weerleggen, terwijl 
de andere partij de taak heeft om te voorkomen dat dit gebeurt. Behalve dit argu-
mentatieve doel kunnen aan de elenchus allerlei psychische, sociale en didactische 
doelen worden toegeschreven. Deze doelen zijn afgeleid van de effecten die het 
weerleggen van het standpunt heeft op respectievelijk de geestesgesteldheid, 
de sociale status en de kennis van de partij die het standpunt naar voren heeft 
gebracht. Zo is het psychische doel van de elenchus om iemand in woede te doen 
ontsteken, het sociale doel om hem te ontmaskeren als een praatjesmaker en het 
didactische doel om hem te louteren van zijn verkeerde opvattingen (en zodoende 
ontvankelijk te maken voor juiste opvattingen). Ten slotte zou aan de elenchus nog 
een epistemisch doel kunnen worden toegeschreven, dat erin bestaat de plausibi-
liteit van een standpunt te doen toenemen door een eraan tegengesteld standpunt 
te weerleggen. Deze interpretatie is alleen van toepassing wanneer de betreffende 
elenchus onderdeel uitmaakt van een hele serie van elenchi die alle betrekking 
hebben op dezelfde kwestie.

Aan de tweede vorm van dialectica – de methode van hypothetisering – 
kunnen verschillende (sub)doelen worden toegeschreven, die gerelateerd zijn aan 
de verschillende componenten waaruit de methode bestaat. In mijn interpretatie 
bestaat de methode uit drie componenten: een ‘kritische component’, een ‘deductieve 
component’ en een ‘concluderende component’. De kritische component heeft tot 
doel om de aanvaardbaarheid van een hypothese te bepalen door de consequen-
ties die uit deze hypothese kunnen worden afgeleid te onderzoeken op onderlinge 
consistentie. De deductieve component heeft twee varianten. De ‘reguliere’ variant 
heeft tot doel om de aanvaardbaarheid van een hypothese aan te tonen door deze 
hypothese af  te leiden uit hogere principes en de ‘geavanceerde’ variant heeft tot 
doel om de aanvaardbaarheid van een hypothese aan te tonen door deze hypothese 
via een aantal tussenliggende hypothesen af  te leiden uit een niet-hypothetisch 
principe – de idee van het Goede. De concluderende component ten slotte heeft 
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tot doel om uit de hypothese (eventueel via een aantal tussenstappen) een conclusie 
af  te leiden.

De derde vorm van dialectica in de dialogen van Plato – de methode van 
samenvoeging en verdeling – heeft tot doel het eens te worden over de precieze 
betekenis of  definitie van een bepaald begrip. Dat gebeurt door het betreffende 
begrip met een aantal verwante begrippen samen te brengen onder een generiek 
begrip – de ‘samenvoeging’ – en de onderlinge verhouding tussen de samenge-
brachte begrippen te expliciteren in termen van genus en species – de ‘verdeling’.

Aristoteles’ opvatting over het doel van een ‘dialectische discussie’ heb ik 
gereconstrueerd uit de opmerkingen die hij in de Topica maakt over de doelstelling 
en het nut van zijn verhandeling over de dialectica, de taken van de deelnemers aan 
een dergelijke discussie en de wijze waarop deze taken dienen te worden uitgevoerd. 
Een dialectische discussie in aristotelische zin is een discussie waarin een vragen-
steller en een antwoordgever de aanvaardbaarheid van een standpunt onderzoeken 
in het licht van, in relatie tot of  met gebruikmaking van algemeen aanvaarde en/
of  door de antwoordgever tijdens de discussie aanvaarde opvattingen. De vragen-
steller heeft als taak het standpunt te weerleggen en de antwoordgever heeft als 
taak het standpunt te verdedigen door te voorkomen dat het op basis van de 
zojuist genoemde opvattingen kan worden weerlegd. Anders dan in een eristische 
discussie, waar de partijen dezelfde taken hebben, is in een dialectische discussie 
het nastreven van persoonlijk succes bij de uitvoering van deze taken ondergeschikt 
aan de ‘gemeenschappelijke zaak’ – het uitvoeren van een kwalitatief  hoogstaande 
bepaling van de aanvaardbaarheid van het betreffende standpunt.



5 Antiek-dialectische opvattingen over de opbouw  
 van argumentatie 

In mijn conceptuele analyse van de pragma-dialectiek is naar voren gekomen dat aan 
de notie ‘kritische discussie’ een dialectisch inzicht met betrekking tot de opbouw 
van argumentatie ten grondslag ligt. Een kritische discussie wordt opgevat als een 
discussie die bestaat uit een systematische uitwisseling van discussiezetten vóór 
en tegen een bepaald standpunt. De auteurs van deze theorie brengen dit inzicht 
onder meer in verband met de dialectische benadering van argumentatie door te 
verwijzen naar Aristoteles’ opvatting van de dialectica: ‘For Aristotle, dialectics is 
about conducting a critical discussion that is dialectical because a systematic interaction 
takes place between moves for and against a particular thesis’ (Van Eemeren & Grooten-
dorst 2004: 43, mijn cursiveringen).

Om te kunnen bepalen in hoeverre de pragma-dialectische opvatting over 
de opbouw van argumentatie gerelateerd is aan de antiek-dialectische opvattingen 
hieromtrent, geef  ik in dit hoofdstuk een reconstructie van deze antieke 
opvattingen. Ik richt me daartoe op het werk van de belangrijkste representanten 
van de antieke dialectica zoals ik die in het vorige hoofdstuk heb geïntroduceerd 
– Zeno, Plato en Aristoteles. In de onderstaande paragrafen analyseer ik achtereen-
volgens de opbouw van de dialectische redenering van Zeno (§ 5.1), de opbouw 
van de filosofische discussies in de dialogen van Plato (§ 5.2) en de opbouw van de 
dialectische discussie in Aristoteles’ Topica en Sophistici elenchi (§ 5.3). Ik zal nagaan 
uit welke uitspraken deze redeneringen en discussies bestaan, door wie (of  door 
welke partij) de betreffende uitspraken worden gedaan en op welke manier ze met 
elkaar samenhangen.

5.1 De opbouw van de dialectische redenering van Zeno

In § 4.1 heb ik naar voren gebracht dat de dialectische werkwijze die Zeno in 
sommige van zijn paradoxen hanteert een tweeledig doel heeft. De in dat hoofdstuk 
geanalyseerde ‘eerste paradox van de veelheid’ heeft in de eerste plaats tot doel 
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de ontologische stelling dat de werkelijkheid uit een veelheid van zijnden bestaat, 
te weerleggen, en in de tweede plaats – door middel van deze weerlegging – de 
ontologische stelling dat de werkelijkheid uit één ondeelbaar geheel bestaat, te 
verdedigen. In de nu volgende reconstructie van de opbouw van deze paradox heb 
ik de tweeledigheid van het doel ervan zichtbaar gemaakt door het gedeelte van de 
paradox waarin de stelling van het Vele wordt weerlegd te onderscheiden van het 
gedeelte waarin de stelling van het Ene wordt verdedigd. Het eerste gedeelte – de 
weerlegging van het Vele – bestaat uit de volgende zes, deels impliciete redeneer-
stappen:

(1)  De stelling van het Vele wordt naar voren gebracht in de vorm van een 
aanname (p1).

(2)  Uit de stelling wordt een consequentie afgeleid (q).
(3)  Uit de stelling wordt een tweede consequentie afgeleid (r).
(4)  Gesteld wordt dat deze consequenties niet tegelijkertijd waar kunnen zijn 

(¬(q ˄ r)).
(5)  Geconstateerd wordt dat handhaving van de stelling van het Vele tot een 

tegenspraak leidt (⏊).
(6)  Geconcludeerd wordt dat de stelling van het Vele onhoudbaar is (¬p1).

Volgens sommige interpretatoren heeft de redeneermethode die Zeno hier (en 
in andere paradoxen) hanteert de logische vorm van een reductio ad absurdum.155 
Deze aanduiding is juist, maar kan nog verder worden gepreciseerd. Omdat de 
‘ongehoordheid’ waarop de weerlegging is gebaseerd in dit geval een ‘onmogelijk-
heid’ betreft, heeft het gedeelte van de paradox waarin de stelling van het Vele 
wordt weerlegd de vorm van een reductio ad impossibile – een subtype van de reductio 
ad absurdum.156

Het tweede gedeelte van de paradox – de verdediging van het Ene – bestaat 
uit drie redeneerstappen, waarbij het resultaat van het eerste gedeelte van de 
paradox – de weerlegging van het Vele – als de eerste stap fungeert:157

 155 Zo bijvoorbeeld in Ryle (1965: 45) en Kirk, Raven en Schofield (1983: 265), maar 
ook in antieke bronnen als Apuleius, Toverkunsten 4-5: ‘Ook de oude Zeno uit Elea, 
de eerste die heel handig reductio ad absurdum argumenten wist te gebruiken, ook 
deze Zeno was volgens Plato’s zeggen een bijzonder knappe man’ (vertaling Hunink 
1992).

 156 Voor de verschillende vormen van ‘ongehoordheid’ zie bijvoorbeeld Ritter, Gründer 
en Gabriel (1971-2007: ‘Reductio ad absurdum’).

 157 In deze reconstructie volg ik Socrates’ weergave van Zeno’s bedoelingen in de 
Parmenides, die erop neerkomt dat de weerlegging van de stelling van het Vele als een 
indirect bewijs voor de stelling van het Ene moet worden opgevat. De voorwaarde 
voor de juistheid van deze interpretatie is dat de relatie tussen de twee ontologische 
stellingen als contradictoir kan worden opgevat en niet als contrair. Zie ook § 4.1.
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(6) Aangenomen wordt dat de stelling van het Vele onhoudbaar is (¬p1 ).
(7) Gesteld wordt dat de stelling van het Vele contradictoir is met de stelling van 

het Ene – dat wil zeggen, dat op elk moment precies één van beide stellingen 
waar moet zijn ((p1 ˅ p2 ) ˄ ¬(p1 ˄ p2 )).

(8) Uit de vorige stap wordt afgeleid dat minstens één van beide stellingen waar 
moet zijn (p1 ˅ p2 ).

(9) Geconcludeerd wordt dat de stelling van het Ene houdbaar is (p2 ).

Wanneer de twee gedeelten van de paradox worden samengenomen, krijgt het 
aldus ontstane geheel de logische structuur van een indirect bewijs of  demonstratio 
per impossibile – een bewijs dat gebaseerd is op de weerlegging van het tegendeel.

In figuur 5.1 heb ik de gehele dialectische redenering van Zeno in propositie-
logische termen weergegeven. De stappen 1 tot en met 6 representeren de reductio 
van de stelling van het Vele, terwijl de stappen 1 tot en met 9 de demonstratio van de 
stelling van het Ene representeren.

1. p1

2. q

3. r

4.    (q    r)

5. 

6.    p1

7. (p1    p2)        (p1    p2)

8. (p1    p2)

9. p2

 

 

Figuur 5.1 De opbouw van de dialectische redenering van Zeno

Zoals ik in § 4.1 heb aangegeven heeft de eerste paradox van de veelheid weliswaar 
de vorm van een monoloog, maar is zij op te vatten als een discussie tussen Zeno en 
een andere partij – de filosofische tegenstanders van zijn leermeester Parmenides. 
Onder de aanname dat Zeno het standpunt van deze tegenstanders – de stelling 
van het Vele – alleen naar voren brengt om het te weerleggen, mag gesteld worden 
dat hij er zelf  niet aan is gecommitteerd. En onder de aanname dat hij tot doel 
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heeft het standpunt van Parmenides – de stelling van het Ene – te bewijzen, mag 
gesteld worden dat hij wèl aan dit standpunt is gecommitteerd. In verband met de 
stelling van het Ene valt nog op te merken dat Zeno bij het bewijzen ervan een 
andere weg bewandelt dan zijn leermeester. Terwijl Parmenides de stelling van zijn 
tegenstanders ongemoeid laat, ziet men in de dialectica van Zeno, zoals Hegel het 
in zijn Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie verwoordt, ‘den [...] Gedanken [...] 
den Krieg in Feindes Land spielen’.158

  Uit de rapportages van de paradox kan worden opgemaakt dat Zeno 
ervan uitgaat dat de lezer of  toehoorder de door hem genoemde consequenties 
niet zonder meer aanvaardt – hij geeft er immers een aantal argumenten voor – en 
ook dat hij ervan uitgaat dat de lezer of  toehoorder onmiddellijk zal aanvaarden 
dat deze consequenties met elkaar in tegenspraak zijn – dat punt wordt verder niet 
beargumenteerd. Uit de rapportages kan echter niet worden opgemaakt of  Zeno 
bij het weerleggen van de stelling van het Vele gebruik maakt van opvattingen die 
de tegenstanders van Parmenides in een eerder stadium van het filosofische debat 
over de aard van de werkelijkheid naar voren hebben gebracht of  waar zij om 
andere redenen aan gecommitteerd zijn. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of  
bovengenoemde ‘Krieg’ behalve op het grondgebied van de vijand ook met gebruik-
making van de wapens van de vijand wordt gevoerd.

5.2	 De	opbouw	van	de	filosofische	discussies	in	de	dialogen	 
 van Plato

In § 4.2 heb ik naar voren gebracht dat zich in de filosofische discussies in de 
dialogen van Plato drie verschillende vormen van dialectica manifesteren: de 
‘socratische elenchus’, de ‘methode van hypothetisering’ en de ‘methode van 
samenvoeging en verdeling’. In de volgende paragrafen zal ik voor elk van deze 
drie vormen van dialectica afzonderlijk analyseren hoe de argumentatie daarin is 
opgebouwd.

5.2.1 De opbouw van de socratische elenchus

De socratische elenchus is – anders dan de dialectische redenering van Zeno – te 
karakteriseren als een expliciete dialoog. Aan de elenchus nemen doorgaans twee 
personen deel, die om beurten een bijdrage leveren aan het gesprek.159 Hoewel 

 158 Over Hegels interpretatie van Zeno’s dialectica zie bijvoorbeeld Hösle (1998: 162).
 159 Onderstaande reconstructie van de opbouw van de socratische elenchus is mede 

gebaseerd op Robinson (1953/1941: 7-27), Stemmer (1992: H3) en Vlastos (1999a).
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Plato de socratische elenchus soms ensceneert als een gesprek tussen meer dan 
twee personen of  als een gesprek waaraan ook ‘omstanders’ een bijdrage leveren, 
ga ik er in mijn analyse van de opbouw van de elenchus van uit dat deze gesprekken 
te reconstrueren zijn als een discussie tussen twee partijen – een ‘vragensteller’ en 
een ‘antwoordgever’.

In § 4.2.1 heb ik aangegeven dat de socratische elenchus tot doel heeft te 
bepalen of  het standpunt dat de antwoordgever aan het begin van de discussie naar 
voren heeft gebracht aanvaardbaar is in het licht van zijn overige opvattingen. De 
opbouw van de elenchus lijkt in functie te staan van het bereiken van dit argumen-
tatieve doel. Anders dan een ‘gewoon’ gesprek bestaat de elenchus hoofdzakelijk 
uit twee typen discussiebijdragen – vragen en antwoorden – die naar voren worden 
gebracht in een vaste rolverdeling. In het merendeel van de dialogen heeft Socrates 
de rol van vragensteller en zijn gespreksgenoot die van antwoordgever. Verder is 
het karakteristiek voor de elenchus dat de antwoorden erg kort zijn, vaak alleen 
‘ja’ of  ‘nee’ of  andere woorden die een bevestiging of  ontkenning uitdrukken. 
Op een aantal plaatsen in de dialogen benadrukt Socrates dat hij niet gediend is 
van lange, ononderbroken uiteenzettingen van zijn gespreksgenoten – ook niet als 
deze uiteenzettingen bedoeld zijn als een antwoord op één van zijn vragen. Ter 
illustratie een passage uit de Gorgias, waarin Socrates de door hem gewenste wijze 
van antwoorden expliciet aan de orde stelt:

[Socr.] In het begin legde Chaerephon je andere vragen voor, en die heb je 
kort en goed beantwoord. (a) Zeg nu zo ook eens waaruit Gorgias’ kunst 
bestaat en hoe we hem moeten noemen. Of  liever, zeg jijzelf  ons eens, 
Gorgias, hoe we je moeten noemen. In welke kunst ben jij een expert?
GorG. In de redekunst, Socrates.
Socr. Dan moeten we je een redenaar noemen?
GorG. In de goede zin van het woord dan, Socrates, als je me ten minste wil 
noemen volgens wat ik me beroem te zijn, zoals Homerus dat zegt.
Socr. Maar dat wil ik zeker.
GorG. Noem me dan zo. (b)
Socr. En moeten we ook zeggen dat jij anderen tot redenaar kan opleiden?
GorG. Ja, dat pretendeer ik, niet alleen hier maar ook elders.
Socr. Zou je ervoor te vinden zijn ons gesprek voort te zetten zoals we nu 
bezig zijn, met vragen en antwoorden, en zonder die omhaal van woorden 
waarmee Polus begon en die we tot later uitstellen? Maar wat je beloofd hebt, 
moet je ook doen. En wees zo goed op mijn vragen bondig te antwoorden. 
(Plato, Gorgias 448e-449b)

Behalve vragen waarop uitsluitend bevestigend of  ontkennend kan worden 
geantwoord, stelt Socrates zijn gespreksgenoot soms ook een open vraag. Een 
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voorbeeld daarvan staat in bovenstaande passage: ‘In welke kunst ben jij een 
expert?’ Zulke vragen worden meestal alleen aan het begin van de elenchus gesteld 
en dienen ter inleiding op het gespreksonderwerp. Eén van deze inleidende vragen 
heeft een bijzondere functie, omdat de vragensteller daarin de kwestie aansnijdt die 
in de verdere discussie centraal zal staan – de ‘hoofdvraag’ (in figuur 5.2 hieronder 
weergegeven als ?).160 Door deze vraag te beantwoorden neemt de antwoordgever 
een standpunt in met betrekking tot het centrale onderwerp van de discussie – het 
‘hoofdstandpunt’ (p). Dit is het standpunt dat gedurende de rest van de discussie 
aan een kritisch onderzoek zal worden onderworpen en waarvan de aanvaardbaar-
heid aan het eind van de discussie zal worden vastgesteld.

Nadat de antwoordgever de hoofdvraag heeft beantwoord stelt de vragen-
steller een aantal ‘vervolgvragen’ (c1?, ..., cn?). Anders dan de hoofdvraag kunnen 
deze vervolgvragen uitsluitend bevestigend of  ontkennend beantwoord worden. 
Door dat te doen committeert de antwoordgever zich aan een aantal uitspraken die 
in het licht van de latere weerlegging van het standpunt als concessies (c1, ..., cn) 
kunnen worden beschouwd. Of  de antwoorden al dan niet in overeenstemming 
zijn met de opvattingen die de antwoordgever er met betrekking tot het thema van 
de discussie werkelijk op nahoudt, doet daarbij niet ter zake.

Aan het eind van de elenchus wordt een aantal van de uitspraken waarop 
de antwoordgever zich in de loop van de discussie heeft vastgelegd door de 
vragensteller bij elkaar gebracht. Deze operatie, die in de dialogen meestal met 
de term ‘syllogiseren’ (sullogizomai) wordt aangeduid, heeft tot doel de antwoord-
gever duidelijk te maken dat zijn standpunt niet aanvaardbaar is in het licht van 
de opvattingen waar hij zich tijdens de discussie aan heeft gecommitteerd.161 
Het standpunt kan op een directe of  een indirecte manier weerlegd worden, op 
grond waarvan in de literatuur een onderscheid wordt gemaakt tussen een ‘directe 
elenchus’ en een ‘indirecte elenchus’.162 In een directe elenchus trekt de vragen-
steller op basis van een aantal concessies een conclusie die tegengesteld is aan 
het hoofdstandpunt (hij syllogiseert ¬p op basis van c1, ..., cn). In een indirecte 
elenchus leidt de vragensteller uit het hoofdstandpunt én de concessies eerst een 
onwaarheid af  (hij syllogiseert ⊥ op basis van p, c1, ..., cn), waarna hij eventueel 

 160 De hoofdvraag is meestal een vraag naar een definitie en heeft als algemene vorm 
‘Wat is X?’ In een aantal vroege dialogen, waarin over de definitie van bepaalde 
deugden wordt gediscussieerd, heeft de hoofdvraag de algemene vorm ‘Wat is deugd 
X?’

 161 Zie Robinson (1953/1941: 7 en 21). Behalve als ‘syllogiseren’ wordt de operatie 
ook aangeduid als ‘analogiseren’ (Protagoras 332d, De staat 330e en 524d). Soms ook 
wordt de operatie met meerdere woorden omschreven, bijvoorbeeld als ‘Wat is de 
consequentie van onze beweringen?’ (Euthydemus 281e). Zie Robinson (1953/1941: 
7 en 21).

 162 Zie Robinson (1953/1941: 23). Vlastos (1999a: 46) gebruikt in plaats van ‘directe 
elenchus’ de term ‘standaardelenchus’.
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nog expliciet aangeeft dat het standpunt daarmee is weerlegd (¬p).163 In sommige 
elenchi geeft de antwoordgever daarop meteen toe dat dit het geval is (¬p). In de 
elenchi waarin dat niet gebeurt wordt de antwoordgever soms nog gevraagd het 
resultaat van de elenchus te bevestigen (¬p?), hetgeen in een aantal gevallen ook 
daadwerkelijk gebeurt (¬p).164

A   V

   ?

p

   c1?
c1
   cn?
cn

   c1, ..., cn          p

   [   p?]

[   p]

A   V

   ?

p

   c1?
c1
   cn?
cn

   p, c1, ..., cn 

   [   p], [   p?]

[   p]

directe variant indirecte variant

SOCRATISCHE ELENCHUS

Figuur 5.2 De opbouw van de socratische elenchus

 163 Volgens Robinson (1953/1941: 26) komen er in de (indirecte) elenchus twee vormen 
van onwaarheid voor, te weten absurditeit en contradictie, en is de laatste van deze 
vormen favoriet (Laches 196b, Meno 82a, Apologie 27a en Gorgias 460-461, 488-489 en 
498).

 164 Volgens Vlastos (1999a: 46-47) geldt alleen een directe elenchus als een zekere 
weerlegging van het standpunt, omdat Socrates bij een indirecte elenchus slechts 
zou aantonen dat de verzameling opvattingen van de gespreksgenoot inconsistent is. 
Mijns inziens hangt het van de regulering met betrekking tot de concessies af  in welke 
gevallen het standpunt van de gespreksgenoot als weerlegd kan gelden. Als het niet 
is toegestaan eerder gedane concessies weer in te trekken, dan gelden beide varianten 
als een weerlegging van het standpunt (p, c1, ..., cn ⇒ ^ is logisch equivalent met c1, 
..., cn ⇒ p → ^). En als het wèl is toegestaan eerder gedane concessies weer in te 
trekken, dan heeft de antwoorder in beide varianten de mogelijkheid om de consi-
stentie van zijn verzameling opvattingen te herstellen (en daarmee te voorkomen dat 
zijn standpunt wordt weerlegd).
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De socratische elenchus onderscheidt zich niet alleen van de dialectische redenering 
van Zeno door het expliciet dialogische karakter, maar ook door het gebruik dat 
erin gemaakt wordt van opvattingen van de andere partij. Zoals eerder opgemerkt 
betrekt Zeno alleen het standpunt van de tegenstander in zijn redenering en is 
het onduidelijk of  hij voor de weerlegging ervan gebruik maakt van opvattingen 
waaraan die tegenstander is gecommitteerd. In de socratische elenchus daarentegen 
is de weerlegging expliciet gebaseerd op de opvattingen die de antwoordgever 
in de loop van de discussie naar voren heeft gebracht. Zowel in de directe als 
in de indirecte variant van de elenchus maakt de vragensteller duidelijk dat de 
verzameling opvattingen van de antwoordgever inconsistent is. Het standpunt van 
de antwoordgever is daarmee weerlegd of  kan, preciezer gezegd, niet tegelijk met 
de concessies worden gehandhaafd zonder dat er een inconsistentie optreedt.

Zoals ik in § 4.2.1 heb aangegeven heeft de socratische elenchus volgens 
sommige interpretatoren mede tot doel de plausibiliteit van het standpunt van 
de vragensteller te doen toenemen door het standpunt van de antwoordgever te 
weerleggen. In deze interpretatie zou de elenchus – net als de dialectische redenering 
van Zeno – uit louter negatieve argumentatie bestaan. De verdediging van het 
standpunt van de vragensteller vindt dan niet plaats door er argumenten voor aan 
te voeren, maar door een alternatief  standpunt met betrekking tot dezelfde kwestie 
te weerleggen.

Ten slotte geldt voor de socratische elenchus dat de discussiebijdragen van 
de antwoorder in het algemeen niet kunnen worden opgevat als de argumenten 
die deze ter verdediging van zijn standpunt naar voren brengt. Feitelijk verdedigt 
de antwoordgever zijn standpunt door te proberen de vervolgvragen op een 
zodanige wijze te beantwoorden dat het de vragensteller niet lukt het standpunt 
te weerleggen. Om de verdediging te doen slagen dient de antwoordgever ervoor 
te zorgen dat zijn verzameling opvattingen, bestaande uit het standpunt en de 
concessies, consistent blijft.

5.2.2 De opbouw van de methode van hypothetisering

In § 4.2.2 heb ik naar voren gebracht dat Plato’s uiteenlopende beschrijvingen van 
de methode van hypothetisering kunnen worden geïnterpreteerd als beschrijvingen 
van drie verschillende componenten van die methode. Volgens deze interpretatie 
bestaat de methode van hypothetisering uit (a) een ‘kritische’ component, waarin 
de aanvaardbaarheid van een hypothese wordt bepaald door de eruit af  te leiden 
consequenties te onderzoeken op onderlinge consistentie, (b) een ‘deductieve’ 
component, waarin de aanvaardbaarheid van een hypothese wordt bepaald door 
te proberen deze hypothese af  te leiden uit hogere principes of  de idee van het 
Goede en (c) een ‘concluderende’ component, waarin uit een gestelde hypothese 
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een conclusie wordt afgeleid. Ik zal de opbouw van deze componenten hieronder 
afzonderlijk reconstrueren.

De opbouw van de kritische component van de methode van hypothetisering komt 
voor een belangrijk deel overeen met de opbouw van de socratische elenchus. Aan 
het begin van de discussie wordt een hypothese naar voren gebracht (in figuur 
5.3 hieronder weergegeven als H), die vervolgens kritisch wordt getoetst. Net als 
in de elenchus bestaat de kritische toetsing van het standpunt uit het controleren 
van de onderlinge consistentie van een verzameling opvattingen, die in het geval 
van de kritische component van de methode van hypothetisering bestaat uit de 
consequenties (c1, ..., cn) die uit de hypothese kunnen worden afgeleid. Als deze 
consequenties onderling consistent zijn wordt de hypothese aangenomen, en als ze 
onderling inconsistent zijn wordt de hypothese verworpen.

In figuur 5.3 heb ik de opbouw van de kritische component van de methode 
van hypothetisering in dialooglogische termen weergegeven. Voor de aanduidingen 
geldt dezelfde legenda als voor die in de vorige figuur. Van discussiebijdragen die 
op meerdere manieren kunnen worden ingevuld, heb ik de varianten gescheiden 
door een Duitse komma.

KRITISCHE COMPONENT

  

A     V

     H, [H?]

[H]

     c1?
c1
     cn?
cn

     c1, ..., cn            , [   H?] / c1, ..., cn            , [H?]

[   H] / [H]

Figuur 5.3 De opbouw van de kritische component van de methode van 
 hypothetisering

Behalve de genoemde overeenkomst bestaat er tussen de kritische component van 
de methode van hypothetisering en de socratische elenchus ook een significant 
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verschil, dat betrekking heeft op de gebondenheid van de partijen aan de discus-
siebijdragen. In de socratische elenchus wordt het te toetsen standpunt naar voren 
gebracht door de antwoordgever en is deze de enige die eraan gecommitteerd is. In 
de kritische component wordt het standpunt naar voren gebracht door de vragen-
steller, waarop de antwoordgever dat standpunt ‘for the sake of  the argument’ 
aanneemt. Daarmee zijn beide partijen – voor de duur van de toetsing – aan het 
betreffende standpunt gecommitteerd. Dit verschil in gebondenheden geldt niet 
alleen met betrekking tot het standpunt, maar ook met betrekking tot de overige 
discussiebijdragen. Terwijl in de socratische elenchus alleen de antwoordgever aan 
de concessies is gecommitteerd, zijn in de kritische component beide partijen aan 
de consequenties gecommitteerd. Omdat deze consequenties uit de hypothese 
worden afgeleid, kan de hypothese worden opgevat als een argument voor elk 
van de afzonderlijke consequenties. Of  alle consequenties samen ook gezien 
kunnen worden als een argument voor de hypothese is uiteraard afhankelijk van de 
uitkomst van de toetsing. 

Van de deductieve component van de methode van hypothetisering bestaan twee 
varianten, die van elkaar verschillen wat betreft de epistemische kwaliteit van de 
deductie. In de eerste, reguliere variant wordt de hypothese (H) door de vragen-
steller afgeleid uit een aantal hogere principes (P1, …, Pn ). In mijn reconstructie 
van de opbouw van deze variant ben ik ervan uitgegaan dat de antwoordgever deze 
hogere principes net zolang impliciet betwijfelt (?P1, …, ?Pn-1 ) totdat de vragen-
steller uitkomt bij een principe dat als ‘voldoende stevig’ wordt beschouwd (Pn ).

In de tweede, geavanceerde variant van de deductieve component wordt 
eerst een ‘weg omhoog’ bewandeld, die vanaf  de hypothese (H) via een aantal 
tussenliggende hypothesen (H1, …, Hn-1 ) uitkomt bij een hoogste principe dat 
niet-hypothetisch van aard is – de idee van het Goede (G). Vervolgens wordt 
een ‘weg omlaag’ bewandeld, waarin de hypothese (H) via de tussenliggende 
hypothesen (H1, … , Hn-1 ) uit het hoogste principe (G) wordt afgeleid. Zowel 
de hypothese (H) als de tussenliggende hypothesen (H1, …, Hn-1 ) verliezen 
daarmee hun epistemische status van ‘onbewezen aanname’ en verkrijgen die 
van ‘zekere kennis’. In mijn reconstructie van de opbouw van deze variant ben ik 
ervan uitgegaan dat de antwoordgever de tussenliggende hypothesen net zolang 
impliciet betwijfelt (?H1, …, ?Hn-1 ) totdat de vragensteller het hoogste principe 
naar voren heeft gebracht (G).

In figuur 5.4 heb ik de opbouw van de twee varianten van de deductieve 
component van de methode van hypothetisering in dialooglogische termen 
weergegeven. De aanduiding ‘?X’ betekent dat een positie van twijfel ten aanzien 
van X wordt ingenomen. Voor de overige aanduidingen geldt dezelfde legenda als 
voor die in de vorige figuur.
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Figuur 5.4 De opbouw van de deductieve component van de methode van 
 hypothetisering

In beide varianten bestaan de discussiebijdragen van de vragensteller voor een 
belangrijk deel uit vragen om bevestiging van de stappen waaruit de afleiding 
bestaat en die van de antwoordgever uit impliciete twijfel ten aanzien van deze 
stappen (met uitzondering van de laatste stap). Deze afleidingsstappen kunnen 
worden opgevat als de argumenten die de vragensteller ter ondersteuning van zijn 
standpunt – de hypothese – naar voren brengt.

De opbouw van de concluderende component van de methode van hypotheti-
sering lijkt in die zin op die van de deductieve component dat in beide gevallen 
een bepaald standpunt uit andere opvattingen wordt afgeleid. In de concluderende 
component gebeurt dat echter op een net iets andere manier dan in de deductieve  
component. De conclusie (C) wordt direct of  via één of  meerdere tussenstappen 
(t1, …, tn) uit de hypothese (H) afgeleid, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de 
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vragensteller de antwoordgever vraagt de hypothese, de eventuele tussenstappen 
en/of  de conclusie te bevestigen.

In figuur 5.5 heb ik de opbouw van de concluderende component van de 
methode van hypothetisering in dialooglogische termen weergegeven. Voor de 
aanduidingen geldt dezelfde legenda als voor die in de vorige figuur.

A           V

             H, [H?]

[H]

             [t1?]
[t1]
             [tn?]
[tn]
 

             [H      C] / [H      t1       ...       tn       C]
             C, [C?]

[C]

CONCLUDERENDE COMPONENT

Figuur 5.5 De opbouw van de concluderende component van de methode van 
 hypothetisering

Net als in de deductieve component vallen de meeste discussiebijdragen van de 
vragensteller in de concluderende component te karakteriseren als vragen om 
bevestiging van de stappen waaruit de afleiding bestaat en die van de antwoord-
gever als het al dan niet geven van deze bevestiging. Elk bevestigend antwoord 
kan worden opgevat als een aanvaarding van een argument ter verdediging van de 
conclusie en elk ontkennend antwoord kan worden opgevat als een verwerping 
van een dergelijk argument. Omdat de antwoordgever de afleidingsstappen alleen 
dan niet meteen bevestigt wanneer hij ze nog niet begrijpt, is de concluderende 
component van de methode van hypothetisering – net als de deductieve component 
ervan – te karakteriseren als een exposé in de vorm van een dialoog, waarbij in dit 
geval de hypothese en de eventuele tussenstappen fungeren als argumenten en de 
conclusie als het te bewijzen standpunt.
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5.2.3 De opbouw van de methode van samenvoeging en verdeling

In § 4.2.3 heb ik aangegeven dat de methode van samenvoeging en verdeling tot 
doel heeft het eens te worden over de precieze betekenis of  definitie van een 
bepaald begrip. De methode bestaat uit twee operaties, te weten een ‘samenvoe-
ging’ en een ‘verdeling’. In de samenvoeging wordt het te definiëren begrip met 
een aantal verwante begrippen samengebracht onder een generieke term en in de 
verdeling wordt de onderlinge verhouding tussen de samengebrachte begrippen 
geëxpliciteerd in termen van genus en species.

De opbouw van de samenvoeging heeft een enigszins diffuus karakter. In 
de samenvoeging worden bepaalde ‘verspreid liggende’ begrippen, die op een nog 
nader te bepalen wijze met het te definiëren begrip zijn geassocieerd, door de 
gespreksgenoten verzameld en onder één generiek begrip gebracht. Plato geeft 
nergens in de dialogen een stapsgewijze beschrijving van het precieze verloop 
van dit deel van de methode. In mijn reconstructie ben ik ervan uitgegaan dat de 
vragensteller eerst het te definiëren begrip (in figuur 5.6 hieronder weergegeven 
als B) naar voren brengt, vervolgens de geassocieerde begrippen (A1, …, An) naar 
voren brengt, en ten slotte een voorstel doet voor een generiek begrip waaronder de 
tot dan toe verzamelde begrippen kunnen worden samengebracht (G). Daarnaast 
ben ik ervan uitgegaan dat deze stappen telkens door de antwoordgever worden 
bevestigd.

De opbouw van de verdeling vertoont grote overeenkomsten met die van 
de deductieve en de concluderende component van de methode van hypotheti-
sering. Net als deze componenten bestaat de verdeling uit een alternerende serie 
van vragen en antwoorden die op te vatten is als een exposé van de vragensteller 
dat onderbroken wordt door de – meestal bevestigende – antwoorden van de 
antwoordgever.165 De verdeling verschilt van deze componenten doordat de 
vragensteller in dit geval geen stapsgewijze afleiding geeft van een hypothese of  
een conclusie, maar het generieke begrip stapsgewijs verdeelt in soorten en onder-
soorten. Bij elke verdeling vraagt hij om een bevestiging, die alleen dan uitblijft 
wanneer de antwoordgever de voorgestelde verdeling niet helemaal begrijpt. 
Ter nadere illustratie van de betreffende gang van zaken citeer ik hieronder een 
gedeelte van een eerder besproken passage uit De sofist, waarin een definitie van de 
hengelkunst wordt gezocht:

Vreemd. Tussen het zwemmend wild nu, (b) zien we dat er, naast een 
gevleugelde familie, ook een bestaat die in het water leeft.
TheaeT. Natuurlijk!

 165 Zie ook Marten (1965: 32), die stelt dat de vragensteller in de verdeling zijn reeds 
verworven en gedidactiseerde kennis presenteert in de vorm van een gesprek.
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Vreemd. En wanneer we het hebben over de ganse jacht op de gevleugelde 
familie, spreken we van ‘vogelvangst’, nietwaar?
TheaeT. Dat is inderdaad de gebruikelijke benaming.
Vreemd. En de jacht op wat in het water leeft, valt bijna helemaal onder de 
benaming ‘visvangst’?
Theaet. Ja.
Vreemd. Kunnen we verder deze jacht op haar beurt niet volgens twee grote 
indelingen onderscheiden?
TheaeT. Volgens welke indelingen?
Vreemd. Al naar gelang de jacht enkel en alleen gebeurt door middel van 
afsluitingen, ofwel door de vis te treffen.
TheaeT. Wat bedoel je daarmee? Hoe onderscheid je de een van de andere?
Vreemd. Enerzijds mag men al wat een prooi omvat en insluit met de 
bedoeling haar tegen te houden, (c) ‘afsluiting’ noemen.
TheaeT. Zeker.
Vreemd. Welke andere naam dan afsluiting kunnen we dan geven aan fuiken, 
netten, stroppen, korven en dergelijke?
TheaeT. Geen.
Vreemd. Dit onderdeel van de jacht zullen we dus ‘afsluitingsjacht’ noemen 
of  iets van dien aard.
TheaeT. Inderdaad. (Plato, De sofist 220a-c)

In mijn reconstructie van de opbouw van dit gedeelte van de methode ben ik ervan 
uitgegaan dat de eerste verdeling betrekking heeft op het generieke begrip (G) en 
resulteert in twee soorten (S1 en S2), dat de daarop volgende verdeling betrekking 
heeft op één van deze soorten (S2) en resulteert in twee nieuwe soorten (S3 en S4), 
enzovoort. Deze verdelingen gaan net zolang door totdat de vragensteller bij het 
te definiëren begrip (B) is aanbeland. Zoals ik in § 4.2.3 heb uiteengezet wordt 
aan het eind van de verdeling een definitie (D) gegeven van dat begrip in de vorm 
van een opsomming van alle begrippen waarvan het te definiëren begrip een  
(onder)soort is.

 In figuur 5.6 heb ik de opbouw van de methode van samenvoeging en 
verdeling in dialooglogische termen weergegeven. De stippellijn tussen de samen-
voeging en de verdeling geeft aan dat het in de samenvoeging gevonden generieke 
begrip (G) het vertrekpunt vormt voor de erop volgende verdeling. De legenda 
voor de aanduidingen is dezelfde als die in de vorige figuren, met dit verschil dat 
de in de beschrijving voorkomende variabelen begrippen representeren en geen 
proposities.
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A         V

           Is B het te de�niëren begrip?

Ja.

           Is A1 een met B geassocieerd begrip?
Ja.

           Is An een met B geassocieerd begrip?
Ja.

           Is G de generieke term?

Ja.

SAMENVOEGING

VERDELING

A        V

           Kan G verdeeld worden in S1 en S2?

Ja.

           Kan S2 verdeeld worden in S3 en S4?
Ja.

           Kan Sx verdeeld worden in Sx+1 en B?
Ja.

           Is D de de�nitie van B?

Ja.

Figuur 5.6 De opbouw van de methode van samenvoeging en verdeling

Uit deze reconstructie is duidelijk dat de propositie ‘G is de generieke term’ kan 
worden opgevat als het standpunt van de samenvoeging en de propositie ‘D is de 
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definitie van B’ als dat van de verdeling. De overige discussiebijdragen kunnen 
worden opgevat als de argumenten die ter ondersteuning van het betreffende 
standpunt worden aangevoerd. Voor de samenvoeging geldt dat de overige discus-
siebijdragen samen de argumentatie voor het standpunt vormen. Omdat uit het 
gewoonweg ‘verzamelen’ van de met B geassocieerde begrippen niet kan worden 
afgeleid dat G als de generieke term moet worden beschouwd, kan deze argu-
mentatie als onvolledig worden beschouwd. Voor de verdeling geldt ook dat de 
overige discussiebijdragen samen de ondersteuning van het standpunt vormen. Uit 
de explicitering van de precieze relatie tussen de in de samenvoeging genoemde 
begrippen kan worden opgemaakt dat D de definitie van B is.166

5.3 Aristoteles’ opvatting van de opbouw van een dialectische  
 discussie

Uit Aristoteles’ opmerkingen over het verloop van een dialectische discussie in de 
Topica valt op te maken dat de opbouw van een dergelijke discussie in grote lijnen 
overeenkomt met die van de socratische elenchus. Onderstaande reconstructie 
van de opbouw van een dialectische discussie zal ik daarom alleen toelichten voor 
zover het bestanddelen betreft die niet in de elenchus voorkomen of  die daar een 
net iets andere inhoud hebben.167

Een dialectische discussie wordt gevoerd door twee partijen in een vaste 
rolverdeling – de vragensteller en de antwoordgever – en bestaat uit een alterne-
rende reeks van vragen en antwoorden, eventueel afgesloten met een conclusie van 
de vragensteller. De vragensteller opent de discussie door een bepaalde kwestie 
naar voren te brengen – het ‘probleem’ (problêma). Anders dan de socratische 
elenchus, die met een open vraag van het type ‘Wat is X?’ begint, begint de 
dialectische discussie met een gesloten vraag van het type ‘Is X wel of  niet het 
geval?’168 Door deze vraag (in figuur 5.7 hieronder weergegeven als (p, ¬p)?) te 
 

 166 Anders dan in de eerder gereconstrueerde discussietypen (zoals de deductieve en de 
concluderende component van de methode van hypothetisering) is er in de methode 
van samenvoeging geen sprake van onderschikkende argumentatie, maar van nevenschik-
kende argumentatie.

 167 Mijn reconstructie van de opbouw van een dialectische discussie is mede gebaseerd 
op Slomkowski (1997: 14-42), Wagner en Rapp (2004: 17-18) en Hasper en Krabbe 
(te verschijnen: Inleiding § 3).

 168 Zie onder meer Aristoteles, Topica 101b25-35. In De interpretatione 20b25-30 geeft 
Aristoteles aan dat een vraag van het type ‘Wat is X?’ niet geschikt is als openings-
vraag in dialectische discussies: ‘It is also clear that “What is it?” is not a dialectical 
question either; for the question must give one the choice of  stating whichever side 
of  the contradiction one wishes.’ Voor een bespreking van Aristoteles’ inhoudelijke 
specificatie van ‘dialectische problemen’ zie Slomkowski (1997: 17-18).
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beantwoorden neemt de antwoordgever een standpunt (p/¬p) in met betrekking 
tot het onderwerp van de discussie.

In het vervolg van de discussie doet de vragensteller een aantal ‘voorstellen’ 
(protaseis) die hij naar voren brengt in de vorm van een vraag van het type ‘Is X het 
geval?’169 De antwoordgever kan een dergelijk voorstel (c?) al dan niet aannemen 
door de betreffende vragen met ‘ja’ of  ‘nee’ te beantwoorden.170 Wanneer de 
antwoordgever een vraag bevestigend beantwoordt, committeert hij zich aan een 
uitspraak die in het licht van de weerleggingspoging van de vragensteller als een 
concessie (c) geldt.

Aan het eind van de discussie probeert de vragensteller op basis van de door 
hem verzamelde concessies (c1, ..., cn) een ‘conclusie’ (sumperasma) te trekken die 
tegengesteld is aan het standpunt van de antwoordgever (¬p/p). Aristoteles geeft 
de vragensteller het advies deze conclusie niet naar voren te brengen in de vorm van 
een vraag, omdat deze anders het risico loopt dat de antwoordgever niet met het 
resultaat van de discussie instemt.171 Als het de vragensteller niet lukt de concessies 
te verkrijgen die voor de weerlegging van het standpunt van de antwoordgever 
nodig zijn, dan blijft de conclusie noodgedwongen uit.

In figuur 5.7 heb ik de opbouw van de dialectische discussie in dialoog-
logische termen weergegeven. De legenda voor de aanduidingen is dezelfde als die 
in de vorige figuren.

Uit deze reconstructie is duidelijk dat een dialectische discussie – anders dan 
de dialectische redenering van Zeno, maar net als de drie vormen van dialectica 
in de dialogen van Plato – uit discussiebijdragen van twee partijen bestaat. Verder 
is duidelijk dat de opbouw van de dialectische discussie op een belangrijk punt 
overeenkomt met de socratische elenchus en de kritische component van de 
methode van hypothetisering. In al deze antiek-dialectische discussietypen zijn 
de discussiebijdragen van de antwoordgever niet zonder meer te interpreteren als 
argumenten die hij ter verdediging van zijn standpunt naar voren brengt. Met de 
socratische elenchus heeft de dialectische discussie bovendien nog gemeen dat er 
slechts in die zin sprake is van een verdediging van het standpunt dat de antwoord-
gever de hem gestelde vragen op een zodanige manier probeert te beantwoorden 
dat het de vragensteller niet lukt dat standpunt op basis van de verkregen concessies 
te weerleggen.

 169 Zie onder meer Aristoteles, Topica 101b25-102a1. Dit vervolg van de discussie is 
vereenvoudigd weergegeven. De vragensteller kan zijn ‘voorstellen’ onder meer 
baseren op een voorafgaande deductieve redenering, inductieve redenering of  
analogieredenering. Voor een bespreking van Aristoteles’ verdere specificatie van 
‘dialectische vragen’ zie Slomkowski (1997: 17-18).

 170 Alvorens de vraag te beantwoorden kan de antwoordgever ook om een nadere 
toelichting vragen. Zie de bespreking van ‘regels’ voor een dialectische discussie in  
§ 6.3.

 171 Zie de bespreking van ‘strategieën’ voor een dialectische discussie in § 6.3.
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DIALECTISCHE DISCUSSIE

  

A V

 (p,    p) ? 

p /    p 

 c1?
c1
 cn?
cn

 [c1, ..., cn           p / p]

Figuur 5.7 De opbouw van de dialectische discussie

5.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik de belangrijkste antiek-dialectische opvattingen over de 
opbouw van argumentatie gereconstrueerd door aan te geven uit welke uitspraken 
de betreffende redeneringen of  discussies precies bestaan, wie (of  welke partij) 
deze uitspraken naar voren brengt en op welke manier de verschillende onderdelen 
of  discussiebijdragen met elkaar samenhangen.

De dialectische redenering in Zeno’s ‘eerste paradox van de veelheid’ heeft 
feitelijk een monologisch karakter, maar is te reconstrueren als een discussie tussen 
Zeno en een andere partij. Het eerste deel van de redenering – de weerlegging van 
het Vele – is opgebouwd als een reductio ad impossibile, terwijl de gehele redenering is 
opgebouwd als een demonstratio per impossibile (althans, wanneer Socrates’ interpre-
tatie van Zeno’s bedoelingen in Plato’s Parmenides wordt gevolgd). Het is onduidelijk 
of  het in de redenering weerlegde standpunt gezien moet worden als de enige 
discussiebijdrage van de andere partij of  dat Zeno daarnaast nog gebruik maakt 
van andere opvattingen waaraan die partij is gecommitteerd.

De socratische elenchus is te karakteriseren als een expliciete dialoog die 
bestaat uit een alternerende serie van vragen en antwoorden. De vragensteller – 
meestal Socrates – probeert het standpunt van de antwoordgever te weerleggen met 
gebruikmaking van de opvattingen waaraan deze zich in de loop van de discussie 
heeft gecommitteerd. De discussiebijdragen van de antwoordgever kunnen in het 
algemeen niet worden opgevat als de argumenten die deze ter verdediging van het 
standpunt naar voren brengt, maar maken wel onderdeel uit van zijn poging om te 
voorkomen dat de vragensteller het standpunt weerlegt.
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De kritische component van de methode van hypothetisering heeft nagenoeg 
dezelfde opbouw als de socratische elenchus, met dit verschil dat de antwoord-
gever en de vragensteller beide zijn gecommitteerd aan de hypothese en de conse-
quenties die daaruit kunnen worden afgeleid. De hypothese kan worden opgevat 
als het argument dat voor elk van deze consequenties afzonderlijk wordt gegeven. 
Daarnaast kan – bij een positief  resultaat van de kritische toetsing – de onderlinge 
consistentie van de verzameling consequenties fungeren als een argument ter 
ondersteuning van de aanvaardbaarheid van de hypothese.

De deductieve en de concluderende component van de methode van 
hypothetisering hebben met de voorgaande discussietypen gemeen dat ook hier 
sprake is van een expliciete dialoog die uit een alternerende serie van vragen en 
antwoorden bestaat. De discussiebijdragen van de vragensteller zijn op te vatten 
als de argumenten die ter ondersteuning van de hypothese respectievelijk conclusie 
naar voren worden gebracht. Omdat de antwoordgever deze vragen meestal 
bevestigend beantwoordt zijn deze componenten feitelijk opgebouwd als een 
exposé van de vragensteller in de vorm van een dialoog.

Ook de methode van samenvoeging en verdeling is te karakteriseren als een 
exposé in de vorm van een dialoog. In plaats van een stapsgewijze afleiding van een 
hypothese of  conclusie geeft de vragensteller een stapsgewijze definitie van een 
bepaald begrip. Dit gebeurt door de met dit begrip samenhangende begrippen te 
verzamelen onder een generiek begrip en dat vervolgens te verdelen in soorten en 
ondersoorten. Net als in de genoemde componenten van de methode van hypothe-
tisering worden de verschillende stappen ofwel direct, ofwel nadat de vragensteller 
opheldering heeft verschaft door de antwoordgever bevestigd. 

De opbouw van de dialectische discussie in aristotelische zin vertoont grote 
overeenkomsten met die van de socratische elenchus. De discussie is opgebouwd 
als een expliciete dialoog tussen twee partijen – de vragensteller en de antwoord-
gever. De discussiebijdragen van de vragensteller staan in functie van de poging om 
het standpunt van de antwoordgever te weerleggen op basis van de concessies die 
deze tijdens de discussie doet en de discussiebijdragen van de antwoordgever staan 
in functie van de poging om te voorkomen dat dit gebeurt. Net als in de socratische 
elenchus is er in de dialectische discussie dus wel sprake van een standpunt, maar 
niet van argumenten die ter ondersteuning ervan naar voren worden gebracht.





6 Antiek-dialectische opvattingen over de normering 
 van argumentatie

In de pragma-dialectiek wordt niet alleen een dialectisch uitgangspunt gehanteerd 
met betrekking tot het doel en de opbouw van argumentatie, maar ook met 
betrekking tot de normering ervan. Een kritische discussie wordt gezien als een 
discussie die genormeerd is door middel van een samenhangend geheel van 
procedurele regels, waarin een specifieke opvatting over de redelijkheid van argu-
mentatie tot uitdrukking is gebracht. De auteurs brengen dit uitgangspunt onder 
meer in verband met de dialectische benadering van argumentatie door te verwijzen 
naar Aristoteles’ opvatting van de dialectica als de kunst van het gereguleerde debat: 
‘For Aristotle, [...] [d]ialectic represented the art of  regulated debate’ (Van Eemeren &
Grootendorst 2004: 42, mijn cursivering).

Om te kunnen bepalen in hoeverre de pragma-dialectische opvatting over de 
normering van argumentatie gerelateerd is aan de antiek-dialectische opvattingen 
hieromtrent, geef  ik in dit hoofdstuk een reconstructie van deze antieke 
opvattingen. Net als in de vorige twee hoofdstukken richt ik me daarbij op de 
relevante gedeelten uit het overgeleverde werk van Zeno, Plato en Aristoteles. Eerst 
onderzoek ik op welke manier de dialectische redenering van Zeno is genormeerd 
(§ 6.1). Vervolgens geef  ik een analyse van de normering van de filosofische 
discussies in de dialogen van Plato (§ 6.2). Ten slotte reconstrueer ik Aristoteles’ 
opvatting van de normering van een dialectische discussie (§ 6.3). Ik zal nagaan 
welke voorwaarden, regels en strategieën volgens deze filosofen op de betreffende 
redenering en discussietypen van toepassing zijn.

6.1 De normering van de dialectische redenering van Zeno

In het overgeleverde werk van Zeno wordt niet gereflecteerd over de normatieve 
aspecten van argumentatie. Mijn reconstructie van de normeringsopvatting van 
Zeno is om die reden gebaseerd op een analyse van de werkwijze die hij volgt om 
de veronderstelde doelen van zijn dialectische redenering te realiseren. Net als bij 
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de eerdere reconstructie van andere aspecten van deze redenering richt ik me bij 
de reconstructie van de normering ervan op de exemplarische ‘eerste paradox van 
de veelheid’.

In mijn eerdere analyses van Zeno’s eerste paradox van de veelheid is naar 
voren gekomen dat deze paradox een tweeledig doel heeft. In de eerste plaats 
heeft de paradox tot doel de stelling te weerleggen dat de werkelijkheid uit een 
veelheid van zijnden bestaat – de stelling van het Vele – en in de tweede plaats door 
middel van die weerlegging de stelling te verdedigen dat de werkelijkheid uit één 
ondeelbaar geheel bestaat – de stelling van het Ene.

Om het eerste doel te bereiken verbindt Zeno aan de stelling van het Vele 
twee consequenties die met elkaar in tegenspraak zijn. Hij stelt dat, wanneer de 
werkelijkheid uit een veelheid van zijnden bestaat, de uitgebreidheid van elk van 
deze zijnden zowel oneindig groot als oneindig klein is. Uit het gegeven dat deze 
consequenties niet tegelijkertijd waar kunnen zijn leidt hij vervolgens de conclusie 
af  dat de stelling van het Vele onhoudbaar is. Deze werkwijze komt in grote lijnen 
overeen met de werkwijze voor het weerleggen van een willekeurig standpunt – 
of  ‘formule’ – zoals die ook in hedendaagse inleidingen in de logica wel wordt 
aanbevolen:

The rule of  thumb for deriving ¬φ […] is found in (11):

(11) Objective  Approach 
 To derive ¬φ   take φ as an assumption and try to derive 
    a pair of  formulas of  the form ψ, ¬ψ. 

(Gamut 1991: 138)

Bij het weerleggen van een formule wordt gebruik gemaakt van twee logische 
regels: de ‘eliminatieregel’ voor de negatie en de ‘introductieregel’ voor de negatie. 
De eliminatieregel voor de negatie houdt in dat wanneer in een redenering zowel 
de negatie van een formule (¬ψ) als die formule zelf  (ψ) voorkomt, het falsum (⊥) 
mag worden ingevoerd (waarmee de negatie wordt geëlimineerd). De introduc-
tieregel voor de negatie houdt in dat wanneer onder aanname van een bepaalde 
formule (φ) het falsum (⊥) kan worden afgeleid, tot de negatie van de betreffende 
formule (¬φ) mag worden geconcludeerd (waarmee de negatie wordt geïntrodu-
ceerd). Uit het gegeven dat Zeno bij het weerleggen van de stelling van het Vele 
een werkwijze hanteert die overeenkomt met de werkwijze die in de hierboven 
geciteerde vuistregel wordt aanbevolen kan worden opgemaakt dat hij in het eerste 
gedeelte van de paradox op impliciete wijze gebruik maakt van de eliminatie- en 
introductieregel van de negatie. Omdat deze regels samen met de introductie- en 
eliminatieregels van de logische connectieven (˅, ˄, →) het zogenoemde ‘systeem 
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van de minimale logica’ constitueren, mag gesteld worden dat zijn redenering 
formaliseerbaar is in dat systeem.156

Om het tweede doel te bereiken neemt Zeno aan dat de stelling van het 
Vele onhoudbaar is en dat er tussen deze stelling en de stelling van het Ene een 
contradictoire – en geen contraire – tegenstelling bestaat.157 Op grond van deze 
aannames concludeert hij dat de stelling van het Ene wèl houdbaar is. Bij het 
volgen van deze werkwijze maakt Zeno impliciet gebruik van het logische inzicht 
dat wanneer van twee stellingen er precies één waar moet zijn ((p ˅ q) ˄ ¬(p ˄ q)), 
uit de onwaarheid van de ene stelling (¬p) tot de waarheid van de andere stelling 
(q) mag worden geconcludeerd. Deze werkwijze kan geformaliseerd worden in het 
zogenoemde ‘systeem van de intuïtionistische logica’, dat bestaat uit de regels van 
het systeem van de minimale logica aangevuld met de EFSQ-regel (ex falso sequitur 
quodlibet ).158 Deze regel houdt in dat uit het falsum (⊥) elke willekeurige formule 
(φ) mag worden afgeleid.

Terwijl Zeno’s werkwijze in het eerste gedeelte van de paradox dus te 
formaliseren is met gebruikmaking van regels uit het systeem van de minimale 
logica, is zijn werkwijze in het tweede gedeelte van de paradox te formaliseren met 
gebruikmaking van regels uit het systeem van de intuïtionistische logica. Omdat 
alle regels uit het systeem van de minimale logica ook tot het systeem van de 
intuïtionistische logica behoren, kan worden gesteld dat hij in de gehele paradox 
op een impliciete manier gebruik maakt van de verzameling regels die samen het 
systeem van de intuïtionistische logica constitueren. Daarnaast maakt Zeno in het 
eerste gedeelte van de paradox op impliciete wijze gebruik van een weerleggings-
strategie. Zijn werkwijze correspondeert met de vuistregel voor het weerleggen 
van een willekeurig standpunt of  ‘formule’ zoals die in hedendaagse handboeken 
over logica wordt uiteengezet.

6.2	 De	normering	van	de	filosofische	discussies	in	de	dialogen	 
 van Plato

Anders dan in de paradoxen van Zeno wordt in de dialogen van Plato wèl expliciet 
gereflecteerd over de normatieve aspecten van argumentatie. Sommige van de 

 156 Over het systeem van de minimale logica zie bijvoorbeeld Gamut (1991: 139).
 157 Wanneer de stelling van het Ene het enige alternatief  vormt voor de stelling van 

het Vele, dan kunnen de stellingen niet tegelijkertijd onwaar zijn en moeten ze als 
contradictoir worden beschouwd. Zou er in de context van het filosofische debat 
over de aard van de werkelijkheid sprake zijn van een derde mogelijkheid (bijvoor-
beeld de ontologische stelling dat er helemaal ‘niets’ is – de stelling van het Niets), 
dan kunnen de stellingen van het Ene en het Vele wèl tegelijkertijd onwaar zijn en 
moeten ze als contrair worden beschouwd.

 158 Voor de bestanddelen van het systeem van de intuïtionistische logica zie bijvoor-
beeld Gamut (1991: 139-140).



136 Hoofdstuk 6

discussiebijdragen die onderdeel uitmaken van de socratische elenchus, de methode 
van hypothetisering en de methode van samenvoeging en verdeling kunnen worden 
geïnterpreteerd als voorstellen voor de normering van de betreffende vorm van 
dialectica. Deze expliciete normen zijn in te delen in twee categorieën. Voor een 
deel hebben ze het karakter van algemene voorwaarden voor het voeren van een filo-
sofische discussie. Zo formuleren de discussianten soms eisen met betrekking tot 
de geschiktheid van de deelnemers aan een dergelijke discussie en de aard van de 
te bediscussiëren kwestie. Voor een ander deel hebben deze normen het karakter 
van regels voor de deugdelijkheid van discussiebijdragen. Zo uiten de deelnemers 
soms hun onvrede over de manier waarop de discussie tot dan toe is verlopen of  
geven ze aan op welke manier de discussie in hun ogen dient te worden vervolgd.159

Behalve expliciet zijn de verschillende typen filosofische discussies in de 
dialogen van Plato ook impliciet genormeerd. Voor een deel betreft het hier 
hetzelfde type normen door middel waarvan ook de eerder besproken paradox 
van Zeno is genormeerd. Zo mag worden aangenomen dat de wijze waarop 
de vragensteller in de socratische elenchus en de concluderende en deductieve 
componenten van de methode van hypothetisering een conclusie of  hypothese 
afleidt, impliciet genormeerd is door middel van dezelfde logische regels als de 
dialectische redenering van Zeno.160 Voor een ander deel betreft het hier strategieën, 
dat wil zeggen normen die gerelateerd zijn aan de specifieke taak die de partijen 
in de discussie vervullen. Zo is de ‘onlogische’ volgorde van de vragen in de 
socratische elenchus te verklaren uit het gegeven dat de vragensteller, die als taak 
heeft het standpunt van de antwoordgever te weerleggen, zo lang mogelijk probeert 
te verbergen op welke wijze hij van plan is dat te doen.

Hieronder geef  ik eerst een reconstructie van de expliciete normen – 
voorwaarden en regels – die in de relevante passages in de dialogen van Plato 
naar voren worden gebracht. In de meeste gevallen valt uit de passages zelf  niet 
op te maken of  de betreffende norm uitsluitend van toepassing wordt geacht op 
de discussie die op dat moment wordt gevoerd, dan wel op alle discussies die tot 
hetzelfde type behoren, dan wel ook nog op één of  meer van de andere discus-
sietypen. Waar mogelijk zal ik aangeven welke vormen van dialectica door middel 
van de betreffende voorwaarde of  regel worden genormeerd. Vervolgens geef  ik 
een reconstructie van de impliciete normen – strategieën – van de discussianten. Ik 
concentreer me daarbij op de strategieën die Socrates in de elenchus hanteert om 
het standpunt van zijn gespreksgenoot te weerleggen.

 159 In sommige gevallen vormen deze opmerkingen de opmaat tot wat in hedendaagse 
termen een ‘metadiscussie’ wordt genoemd, i.e. een discussie waarin de normen voor 
de hoofddiscussie worden gethematiseerd.

 160 Dit betekent uiteraard niet dat de betreffende afleidingen ook altijd logisch geldig 
zijn. Voor een voorbeeld van een ongeldige afleiding zie Stemmer (1992: 86).
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De algemene voorwaarden voor het voeren van een filosofische discussie hebben 
voor een deel betrekking op de geschiktheid van de deelnemers aan een dergelijke 
discussie. Voorbeelden daarvan zijn de diverse leeftijds- en karaktereisen die Socrates 
in de onderstaande passage uit De staat naar voren brengt. Om te voorkomen – zo 
stelt hij – dat de ‘wijsbegeerte en al wat daarop betrekking heeft’ nog verder in 
opspraak raakt, dient men niet iedereen ‘van de dialectiek laten proeven’, maar 
bij voorkeur personen die niet al te jong zijn en daarenboven een ‘fatsoenlijke en 
stabiele natuur’ hebben:

- En is deze éne voorzorgsmaatregel niet heel belangrijk, (b) namelijk dat 
men hen niet van die dialectiek laat proeven, zolang ze nog jong zijn? Je 
zult zelf  ook al gemerkt hebben, denk ik, dat jongelui, als ze voor de eerste 
maal een hapje van het argumenteren geproefd hebben, van dit discussiëren 
een soort spel gaan maken, en de dialectiek gebruiken om door dik en dun 
tegen te spreken? Naar het voorbeeld van de anderen, die hen weerleggen, 
gaan ook zij weer anderen weerleggen, en ze vinden het prachtig om met 
hun argumenten als jonge hondjes te sleuren en te rukken aan wie maar in 
hun buurt komt. 
- Ja, dat is het liefste wat zij doen. 
- En als zijzelf  dan veel mensen vastgepraat hebben, en als ook zij door velen 
zijn vastgezet, zullen wij er dan niet al gauw en (c) regelrecht toe vervallen 
helemaal niets meer te geloven van wat zij vroeger geloofden? Daar ligt de 
oorzaak waarom zijzelf  en al wat op de wijsbegeerte betrekking heeft, in 
opspraak geraakt zijn bij de anderen. 
- Zeer juist. 
- Iemand die echter wat ouder is, zal met zulke dwaze streken niets te 
maken willen hebben. Als voorbeeld zal hij eerder de man nemen die in zijn 
discussies de waarheid wil zoeken, dan de man die er maar een spelletje van 
maakt en alleen voor de grap tegenspreekt. Zo zal hijzelf  beter binnen de 
perken blijven, (d) en tegelijk ook het aanzien van zijn beroep doen groeien 
in plaats van het te verminderen.
- Zeer juist. 
- Trouwens, al wat we voordien gezegd hebben, was ook al als voorzorg 
bedoeld: namelijk dat men alleen fatsoenlijke en stabiele naturen aan de 
studie van de dialectiek mag laten deelnemen, en dat niet, zoals nu het geval 
is, de eerste de beste zonder enige geschiktheid eraan begint. 
- Zeer zeker. (Plato, De staat 539a-d)

Omdat in deze passage over ‘tegenspreken’, ‘weerleggen’, ‘vastpraten’ en ‘vastzetten’ 
wordt gesproken, zijn de genoemde leeftijds- en karaktereisen waarschijnlijk 
van toepassing op die typen filosofische discussies waarin een vragensteller het 
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standpunt van een antwoordgever probeert te weerleggen (zoals de socratische 
elenchus en de kritische component van de methode van hypothetisering).

In het vervolg op de hierboven aangehaalde passage delibereren Socrates en 
Glauco over het aantal jaren dat de daarvoor geschikt bevonden personen aan de 
studie van de dialectica dienen te wijden:

- Is voor het onafgebroken en energiek en uitsluitend bestuderen van de 
dialectiek, – behalve dan, bij wijze van tegenwicht, van de lichamelijke 
oefeningen – het dubbele aantal jaren voldoende van wat men daarvoor aan 
de gymnastiek besteed heeft?
- (e) Wat bedoel je, zes of  vier?
- Laten we zeggen: vijf. Want na die tijd zul je hen opnieuw moeten doen 
afdalen naar hun vroegere spelonk, en zul je hen ertoe moeten verplichten 
militaire of  andere posten te bekleden, zoals men aan jongelui toevertrouwt. 
[...]
- Hoeveel tijd wens je daaraan te besteden?
- Vijftien jaar, zei ik. Als ze dan vijftig geworden zijn, overal ongeschonden 
doorheen gekomen zijn, en in alle opzichten hebben uitgemunt in werk en 
wetenschap, dan dienen ze ten slotte naar dit einddoel geleid te worden. Dan 
moeten wij hen dwingen de lichtstraal van hun ziel naar boven te richten, 
recht naar datgene wat aan alles licht verschaft. En zo, na het absoluut Goede 
gezien te hebben, en dit als model gebruikend, zullen ze, ieder op hun beurt, 
heel hun verdere leven lang, orde scheppen in de staat, in de individuen 
en (b) in zichzelf, maar het grootste deel van hun tijd aan de wijsbegeerte 
besteden. (Plato, De staat 539d-540b)

In de slotzinnen van deze passage wordt gesproken van een ‘weg omhoog’ die de 
betreffende persoon de mogelijkheid biedt de idee van het Goede te aanschouwen. 
Uit dit gegeven kan worden opgemaakt dat de genoemde leeftijdsaanduidingen 
waarschijnlijk betrekking hebben op het type discussie dat ik in § 4.2.2 heb 
aangeduid als de geavanceerde variant van de deductieve component van de 
methode van hypothetisering.

Behalve in De staat wordt ook in De sofist een voorwaarde geformuleerd met 
betrekking tot de geschiktheid van de deelnemers aan een filosofische discussie. In 
de onderstaande passage stelt de Vreemdeling uit Elea dat het beoefenen van de 
dialectica is voorbehouden aan personen die ‘filosoof ’ zijn:

Vreemd. Nu zal je, meen ik, de taak van de dialectiek aan niemand anders 
toevertrouwen dan aan wie zuiver en rechtmatig wijsbegeerte beoefent. 
TheaeT. Hoe zou men dit aan iemand anders kunnen toekennen? 
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Vreemd. Nu of  later, daar ergens zullen we de filosoof  aantreffen, als we 
hem willen zoeken. (Plato, De sofist 253e).

Omdat de dialectica in deze dialoog de vorm heeft van de methode van samenvoe-
ging en verdeling en het bijbehorende discussietype is opgebouwd als een exposé 
van de vragensteller in de vorm van een dialoog, heeft de genoemde voorwaarde 
waarschijnlijk uitsluitend betrekking op de rol van vragensteller in de methode 
van samenvoeging en verdeling. Voor de antwoordgever, die in deze vorm van 
dialectica alleen hoeft aan te geven of  hij de redeneerstappen van de vragensteller 
kan volgen, geldt een andere voorwaarde. Hij dient bij voorkeur een ‘jong’ en 
‘gewillig’ persoon te zijn: 

Socr. Komaan, vreemdeling! Dit is nu de eerste gunst die we van jou vragen. 
Die zal je ons toch niet weigeren, zeker! Antwoord alvast hierop: waar hou je 
gewoonlijk het meest van: zelf, voor eigen rekening, in een breed opgezette 
redevoering de thesis ontwikkelen, die je iemand wil voorhouden? Ofwel de 
ondervragende methode gebruiken? Dat was destijds ook de methode van 
Parmenides. En ik heb het nog meegemaakt, toen ik nog een jonge man was, 
dat hij, die toen reeds hoogbejaard was, op die wijze prachtige argumenten 
ontwikkelde.
Vreemd. Met een partner die er geen bezwaar tegen maakt en die zich 
gewillig laat leiden, is de laatste methode van heen en weer praten de gemak-
kelijkste. (d) Maar anders is het het best zelf  aan het woord te blijven. 
Socr. Wel, je kan vrij om het even wie van de aanwezigen uitkiezen: allen 
zullen ze zich bereidwillig naar jou schikken. Maar als je naar een raad van 
mij wilt luisteren: neem dan een van de jongeren. Theaetetus hier, bijvoor-
beeld, of  iemand anders die je aanstaat. (Plato, De sofist 217c-d)

Een zelfde soort voorwaarde stelt Parmenides in de onderstaande passage wanneer 
hij de jongste van zijn gespreksgenoten als de meest geschikte antwoordgever 
aanwijst. Deze zal naar verwachting ‘het minst drukte maken’ en ‘het eerlijkst 
zeggen wat hij denkt’:

- [...] Waarmee zullen we dan beginnen (b) en wat wordt onze eerste 
hypothese? Vinden jullie het goed, nu je toch een moeizaam spel wil spelen, 
dat ik bij mezelf  begin en bij mijn eigen hypothese? Als ik mijn hypothese 
over het absolute Ene formuleer, wat moet er dan noodzakelijk uit voort-
vloeien, in het geval het Ene is en in het geval het niet is?’
- Precies wat we verlangen, zei Zeno. 
- Wie zal me dan antwoorden? vroeg hij. Wil de jongste dat doen? Die zal 
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wel het minst drukte maken, en het eerlijkst zeggen wat hij denkt. (Plato, 
Parmenides 137a-b)

Voor een ander deel hebben de algemene voorwaarden voor het voeren van een 
filosofische discussie betrekking op de aard van het onderwerp van een dergelijke 
discussie. In de Euthyphro (7b-e) merkt Socrates op dat meningsverschillen over 
aantal, grootte en gewicht op een snelle en eenduidige manier tot een oplossing 
kunnen worden gebracht (namelijk door te tellen, de maat te nemen of  te wegen), 
terwijl meningsverschillen over recht of  onrecht, mooi of  lelijk en goed of  kwaad 
de mensen tot vijanden van elkaar kunnen maken. De discussies die Plato in zijn 
dialogen heeft weergegeven hebben veelal betrekking op kwesties van het laatste 
type. Hieruit kan worden opgemaakt dat Plato kwesties die langs ‘kwantitatieve’ 
weg kunnen worden opgelost niet geschikt acht voor een filosofische discussie, of  
althans minder geschikt dan kwesties die langs ‘kwalitatieve’ weg kunnen worden 
opgelost.

Dat de mogelijke onderwerpen voor een filosofische discussie beperkt 
zijn sluit niet uit dat de deelnemers de vrijheid hebben ten aanzien van een 
eenmaal gekozen onderwerp een willekeurig standpunt in te nemen. Zo heeft de 
‘hoofdvraag’ aan het begin van de elenchus altijd het karakter van een open vraag 
en worden er doorgaans geen inhoudelijke beperkingen gesteld aan het standpunt 
dat de antwoordgever in reactie op deze vraag naar voren brengt. In de onder-
staande passage, waarin Socrates de voor hem ongebruikelijke rol van antwoord-
gever vervult, wordt de vrijheid tot het innemen van een willekeurig standpunt 
expliciet aan de orde gesteld. Wanneer Thrasymachus zich beklaagt over het feit dat 
Socrates weigert antwoord te geven op de vraag wat rechtvaardigheid is en alleen 
maar vragen wil stellen over andermans definities ervan, antwoordt Socrates dat de 
reden van zijn weigerachtigheid is dat Thrasymachus een aantal van de mogelijke 
definities van rechtvaardigheid van tevoren heeft uitgesloten:161

- [...] Wist ik het niet, en had ik het niet van tevoren gezegd tegen de anderen 
hier, dat je niet zou willen antwoorden, maar dat je je van de domme zou 
houden, en alles doen behalve antwoorden als men je een vraag zou stellen?
- Natuurlijk wist je dat, Thrasymachus! Je bent niet voor niets een geleerde. 
Je wist dan ook heel goed dat, als je iemand zou vragen: ‘Hoeveel is twaalf ? 
‘(b) en bij je vraag zou zeggen: ‘Probeer me nu niet te antwoorden, dat twaalf  
tweemaal zes, of  driemaal vier of  zesmaal twee of  viermaal drie is, want 
zulke kletspraat laat ik me door jou niet wijsmaken!’ – dan was het voor 
jou vanzelfsprekend, denk ik, dat niemand op zo’n vraag een antwoord zou 
geven. Maar veronderstel nu eens dat hij zou zeggen: ‘Wat bedoel je, Thra-

 161 Zie ook Stemmer (1992: 100-101).
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symachus? Mag ik absoluut niets antwoorden van wat jij zopas zei? Ook 
niet als het juiste antwoord daar toevallig tussen zit? Die is goed! Ben ik dan 
verplicht toch iets anders te zeggen? Dus een onwaarheid! Of  wat bedoel 
je?’ (c) Wat zou je hem daarop antwoorden?
- Kom, kom, zei hij. Alsof  die twee gevallen enige gelijkenis vertonen!
- En waarom niet? vroeg ik. Maar aangenomen zelfs, dat de twee gevallen 
verschillen, wat dan, indien de ondervraagde dénkt dat ze overeenkomen? 
Denk je dan dat zoiets hem zal verhinderen te antwoorden wat hij ervan 
vindt, of  wij het hem verbieden of  niet?
- Anders gezegd dus: wil je het ook zo doen en me een van die verboden 
antwoorden geven?
- Het zou me niets verbazen als ik, na rijp beraad, tot die conclusie kwam. 
(Plato, De staat 337a-c).

Uit deze passage kan worden opgemaakt dat de vragensteller in de socratische 
elenchus geen eisen mag stellen met betrekking tot de inhoud van het standpunt 
dat de antwoordgever ten aanzien van een bepaalde kwestie wenst in te nemen. In 
deze vorm van dialectica bepaalt de vragensteller het onderwerp van de discussie, 
terwijl de antwoordgever bepaalt welk standpunt aan een kritische toetsing zal 
worden onderworpen.

Onder de tweede categorie van expliciete normen versta ik de regels voor de deug-
delijkheid van de discussiebijdragen. In deze regels wordt gespecificeerd welke 
bevoegdheden of  verplichtingen het vervullen van de rol van vragensteller of  
antwoordgever met zich meebrengt.

Voor de filosofische discussies in de dialogen van Plato lijkt als algemene 
regel te gelden dat wanneer de rolverdeling aan het begin van de discussie eenmaal 
is vastgelegd, daar binnen één en dezelfde discussie niet meer van kan worden 
afgeweken.162 Dit betekent dat de vragensteller zich in principe dient te beperken 
tot het stellen van vragen (en het trekken van een conclusie) en de antwoord-
gever tot het geven van antwoorden. In mijn reconstructie van de opbouw van 
de filosofische discussies heb ik al aangegeven welke vraag- en antwoordvormen 
voor de verschillende discussies geëigend zijn. Hieronder concentreer ik me op een 
belangrijke uitzondering op bovenstaande algemene regel, die bedoeld lijkt te zijn 
de redelijkheid van de discussiebijdragen te waarborgen.

In een aantal passages lijkt de antwoordgever in een socratische elenchus het 
recht te worden toegekend zich niet te beperken tot het geven van antwoorden. 
Wanneer hij een bepaalde vraag niet goed begrijpt, mag hij de vragensteller 

 162 Zie Stemmer (1992: 97-99) onder verwijzing naar Plato, Charmides 163e5 ff., Protagoras 
330e3-332a1 en Alcibiades I 112e-113c en 116d5.
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een wedervraag stellen. Zo’n wedervraag dient ter vaststelling van de precieze 
betekenis van één of  meer van de termen die de vragensteller heeft gebruikt.163 
Deze bevoegdheid tot het stellen van een wedervraag doet de socratische elenchus 
op een essentiële manier verschillen van een discussietype dat veel overeenkomsten 
vertoont met de elenchus en dat door Plato fel wordt gekritiseerd – de ‘eristische’ 
discussie.164 Het gegeven dat de antwoordgever in een dergelijke discussie alleen met 
‘ja’ of  ‘nee’ mag antwoorden biedt de vragensteller de mogelijkheid de discussie te 
winnen door op een listige manier gebruik te maken van termen met meer dan één 
betekenis. Wanneer een vraag een meerduidige term bevat, kan de vragensteller bij 
het trekken van een conclusie deze term een andere betekenis geven dan die welke 
de antwoordgever bij het beantwoorden ervan in gedachten had. De conclusie van 
de vragensteller is in dit geval gebaseerd op een concessie die inhoudelijk verschilt 
van die welke de antwoordgever bereid was te doen.

In veel van de voorbeelden van eristische discussies die Plato in zijn dialogen 
geeft is de weerlegging van het standpunt van de antwoordgever uitsluitend 
gebaseerd op een dergelijk misbruik van meerduidige termen. Zo weerleggen 
Euthydemus en Dionysodorus in de Euthydemus de jongeling Clinias door gebruik 
te maken van de meerduidigheid van de term ‘leren’, die zowel ‘studeren’ als 
‘begrijpen’ kan betekenen:165

Als ik me goed herinner begon Euthydemus ongeveer als volgt: ‘Zeg eens, 
Clinias, de mensen die iets leren, wie zijn dat: degenen die verstandig zijn of  
die dom zijn?’
 Dat was een moeilijke vraag voor de jongen. Hij kreeg dan ook een 
kleur en keek mij verlegen aan. Zijn verwarring ziende, zei ik: ‘Kalm aan, 
Clinias, wees niet bang om te zeggen waar het volgens jou op staat. (e) Want 
misschien heb je er wel veel profijt van.’
 Intussen had Dionysodorus zich naar mij overgebogen en met een 
brede glimlach op zijn gezicht fluisterde hij mij in het oor: ‘Daar gaat-ie! Ik 

 163 Zie Stemmer (1992: 99) onder verwijzing naar Plato, Euthydemus 295b3-9 en Meno 
75c8-d7. Overigens mag ook de vragensteller om opheldering vragen wanneer hij 
het antwoord niet begrijpt. Stemmer noemt als voorbeelden daarvan Plato, Euthrypho 
11e7-12d3 en 13a1-b6, Meno 77b6-78c2 en De staat 338c4-339a5.

 164 Volgens Robinson (1953/1941: 78) en Vlastos (1991: 111 en 1999a: 42-45) onder-
scheidt de socratische elenchus zich ook nog van de eristische discussie doordat de 
antwoordgever in de socratische elenchus alleen mag antwoorden wat hij werkelijk 
gelooft (de ‘say what you believe’-regel). Voor een kritische bespreking van deze inter-
pretatie zie Stemmer (1992: 96-113).

 165 Zie De Win (1999: 131, noot 14). Voor een ander voorbeeld zie Plato, Euthydemus 
283c-d, waarin Dionysodorus de predicatieve betekenis van het woordje ‘is’ aan het 
eind van de discussie vervangt door de existentiële betekenis ervan. Dit stelt hem in 
staat zijn gespreksgenoten te verwijten dat zij hun vriend Clinias niet wijs willen zien 
worden, maar dood willen hebben.
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verzeker je al van tevoren, Socrates, wat de jongen ook antwoordt, hij wordt 
weerlegd!’
 Hij was nog niet uitgesproken of  Clinias was al bezig te antwoorden. Zo 
was het me niet mogelijk de jongen nog tot voorzichtigheid te manen. (a) 
Zijn antwoord was: ‘De verstandigen zijn de mensen die leren.’
 Daarop vroeg Euthydemus: ‘Zijn er ook mensen die je leraren noemt, of  
niet?’
 Clinias erkende dat dat zo was.
- En leraren zijn toch mensen die anderen iets leren? Net zoals naar ik meen 
de citerleraar en de taalleraar onderwijzers waren voor jou en de andere 
kinderen. En jullie waren leerlingen?
 Hij beaamde het.
- Maar toen jullie aan het leren waren, droegen jullie toen al kennis van wat 
je leerde?
- Nee, zei hij. (b)
- En waren jullie dan al knap zolang je dat nog niet wist?
- Nee, dat niet, antwoordde hij.
- En als jullie dan nog niet knap waren, waren jullie dan nog dom?
- Zeker.
- Dus toen jullie leerden wat jullie nog niet wisten, waren jullie nog dom?
 De jongen knikte van ja.
- Dus zijn het de dommen die leren, Clinias, en niet de verstandigen zoals 
jij denkt.
 Zoals een koor reageert op het teken van de dirigent, barstte heel het 
gezelschap van Dionysodorus en Euthydemus tegelijk uit in luid geschreeuw 
en geschater. (c) En nog voordat de jongen goed en wel tot zichzelf  gekomen 
was, had Dionysodorus de ondervraging al overgenomen.
- Zeg eens, Clinias, wanneer jullie onderwijzer jullie iets voorzei, wie van de 
kinderen leerden dan wat hij zei, de verstandigen of  de dommen?
- De verstandigen, antwoordde Clinias.
- Dan zijn het ook de verstandigen die leren, en niet de dommen. Het 
antwoord dat je Euthydemus net gaf, was dus fout. (d)
 Voor de tweede keer barstten de vereerders van de twee mannen uit in 
onbedaarlijk gelach en gebrul, uit pure bewondering voor hun knapheid. Wij, 
de anderen, zaten er verslagen bij en zwegen. (Plato, Euthydemus 275d-276d)

Als de antwoordgever in de hierboven weergegeven discussie het recht had gehad 
te informeren naar de betekenis waarin de vragensteller de meerduidige term 
‘leren’ telkens gebruikte, dan had hij kunnen voorkomen dat zijn standpunt op 
deze manier was weerlegd. In dit licht moet het protest van Dionysodorus – later  



144 Hoofdstuk 6

in dezelfde dialoog – worden begrepen, wanneer Socrates hem tegen de regels in 
een wedervraag stelt:166

- Zeg dan eens, Socrates: ben je wetend op een of  ander gebied? Of  niet?
- Jawel.
- En waaraan dank je dat, dat je een kenner bent? Want daardoor komt het 
toch dat je weet? Of  heeft dat een andere oorzaak? 
- Nee, geen andere. Begrijp ik goed dat je doelt op de ziel? Of  bedoel je wat 
anders? 
- Schaam je je niet, Socrates, dat je mijn vraag beantwoordt met een 
tegenvraag? 
- O ja, zei ik, je hebt gelijk. Maar wat moet ik dan doen? Ik wil graag doen 
wat je zegt, maar als ik niet precies weet wat je vraagt, wil je dan dat ik toch 
antwoord geef, zonder vragen te stellen? (c) 
- Je begrijpt toch wel íets van wat ik zeg, is het niet? vroeg hij.
- Ja, dat wel, zei ik. 
- Geef  dan antwoord naar wat je van de vraag begrijpt. 
- Maar wat dan wanneer je bij je vraag iets anders in gedachten hebt dan ik 
eruit begrijp en ik geef  je dan antwoord naar wat ik ervan snap, ben je er dan 
tevreden mee als ik een antwoord geef  dat slaat als een tang op een varken? 
- Ik wel, zei hij, maar jij vast niet, denk ik.
- Ik zal dan, besloot ik, beslist geen antwoord geven voordat ik daar 
behoorlijk achter ben. 
- Jij wil mij alleen maar telkens niet antwoorden op wat je van mij begrijpt 
omdat je een leuteraar bent en een onnozele hals. (d) 
Ik zag dat hij kwaad werd op mij omdat ik wat hij zei telkens toegelicht wou 
zien: hij was erop uit mij in het nauw te drijven door de betekenis van de 
woorden telkens iets te veranderen. (Plato, Euthydemus 295b-d)

Uit deze passage valt op te maken dat de uitzondering op de regel dat de antwoord-
gever de vragen alleen met ‘ja’ of  ‘nee’ mag beantwoorden bedoeld lijkt te zijn 
om te voorkomen dat de vragensteller een concessie met een meerduidige term 
‘misbruikt’. Door de antwoordgever de bevoegdheid toe te kennen een wedervraag 
te stellen heeft deze een middel in handen waarmee hij kan voorkomen dat 
‘eristische’ discussianten op onredelijke wijze hun doel bereiken. Of  de antwoord-
gever alleen om opheldering mag vragen vóórdat hij antwoord geeft of  dat hij 
daarnaast ook het recht heeft eenmaal gedane concessies in een later stadium van 
de discussie weer in te trekken, wordt uit deze passage niet duidelijk. Dionysodorus 
lijkt – in een eerdere passage in dezelfde dialoog – van een dergelijk recht gebruik 

 166 Zie ook Stemmer (1992: 107).
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te willen maken wanneer Socrates hem herinnert aan een concessie die hij in het 
begin van de discussie heeft gedaan:

- […] Kijk, als onwaarheid zeggen niet kan bestaan, en onwaarheid denken 
niet, en ook onwetend zijn niet, is het dan niet ook onmogelijk een fout te 
maken wanneer men iets doet? Want wie iets doet, kan onmogelijk fouten 
maken bij wat hij doet – bedoelen jullie het niet zo? 
- Inderdaad, zei hij. 
- En hier komt dan, vervolgde ik, mijn domme vraag. Want als wij geen fouten 
maken, bij het handelen niet, bij het spreken niet, en ook bij het denken niet, 
wat komen jullie, als de zaken er zo voorstaan, ons dan in hemelsnaam leren? 
Want jullie zeiden net toch, dat jullie beter dan alle andere mensen in staat 
waren deugdzaamheid te leren aan wie dat wil? (b) 
- Hoezo, Socrates, viel nu Dionysodorus in, ben jij dan zo’n aftandse Cronus, 
dat je ons nu nog komt herinneren aan wat wij in het begin hebben gezegd? 
Als ik vorig jaar iets had gezegd, dan zou je zelfs daar nog mee voor de dag 
komen! Maar met wat we nu zeggen weet je geen weg! (Plato, Euthydemus 
287a-b)

Dionysodorus’ beroep op ‘verjaring’ van een concessie lijkt echter eerder te moeten 
worden begrepen als een onredelijke discussiezet die tot doel heeft de weerlegging 
van zijn standpunt te voorkomen. Wellicht zou Socrates een dergelijk beroep alleen 
honoreren als het een concessie uit een andere discussie betreft.

Tot de derde categorie normen in de dialogen van Plato reken ik de strategieën die 
de discussianten volgen om hun specifieke taak in de discussie op een succesvolle 
manier uit te voeren. Bij wijze van voorbeeld bespreek ik hieronder een aantal van 
de strategieën die Socrates volgt in zijn rol van vragensteller in de elenchus.

In de socratische elenchus heeft de vragensteller de taak het standpunt te 
weerleggen dat de antwoordgever in het begin van de discussie heeft ingenomen. 
Om deze taak te volbrengen dient de vragensteller te voorkomen dat de antwoord-
gever tijdens de discussie in de gaten krijgt welke concessies tot de weerlegging van 
zijn standpunt leiden. In het ideale geval weet de vragensteller te bewerkstelligen dat 
het de antwoordgever pas aan het eind van de discussie – als de vragensteller zijn 
conclusie trekt – duidelijk wordt op basis van welke concessies hij het standpunt 
weerlegt. Socrates lijkt daartoe gebruik te maken van twee verschillende ‘vraagstra-
tegieën’. De eerste strategie heeft betrekking op de volgorde van de vervolgvragen. 
Deze vragen, die tot doel hebben de voor de weerlegging benodigde concessies te 
verkrijgen, worden in sommige elenchi in een ‘onlogische’ volgorde gepresenteerd. 
Voor de antwoordgever is het daardoor moelijker te doorzien welke vragen hij 
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bevestigend en welke hij ontkennend moet beantwoorden.167 De tweede strategie 
heeft betrekking op de relatie van een vervolgvraag tot de hoofdvraag en de overige 
vervolgvragen. In sommige elenchi lijkt Socrates nu eens een vervolgvraag te stellen 
die rechtstreeks in verband staat met de hoofdvraag (of  met andere vervolgvragen) 
en dan weer een vervolgvraag te stellen die niet of  nauwelijks met het onderwerp 
van de discussie in verband staat.

In het begin van een elenchus wordt soms onderhandeld over de vraag wie 
de rol van vragensteller op zich neemt en wie die van antwoordgever. In dergelijke 
onderhandelingen ontkent Socrates vaak dat hij ergens een opvatting over heeft, 
of  beweert hij dat hij niets weet behalve dàt hij niets weet – de socratische ironie. 
Door aan zijn gespreksgenoot een bepaald standpunt te ontlokken en zelf  te 
blijven ontkennen ergens iets van af  te weten manoeuvreert Socrates zich in de 
positie van vragensteller. De socratische ironie valt dus te begrijpen als een ‘rolver-
delingsstrategie’ die tot doel heeft te voorkomen dat Socrates zijn eigen opvatting 
moet verdedigen ten overstaan van zijn gespreksgenoot. Deze interpretatie lijkt 
in overeenstemming te zijn met een observatie van Aristoteles: ‘Socrates stelde 
vragen maar gaf  geen antwoorden: want hij bekende dat hij geen kennis had’ 
(Sophistici elenchi 183b5-10). 

Samenvattend kan gesteld worden dat in de dialogen van Plato sprake is van 
verschillende typen normen, die ik hierboven heb onderscheiden als ‘voorwaarden’, 
‘regels’ en ‘strategieën’. Of  deze normen Plato’s opvatting over de normering 
van argumentatie reflecteren is om verschillende redenen onduidelijk. Wat 
de voorwaarden en regels betreft is dat het geval omdat deze normen door de 
dialoogfiguren naar voren worden gebracht. Ze vallen daardoor niet noodzakelijk 
samen met de voorwaarden en regels die Plato zelf  toepasselijk acht. En wat de 
impliciete strategieën betreft is dat het geval omdat deze normen zijn afgelezen uit 
de werkwijze die Socrates in de elenchus hanteert. Ze kunnen daardoor verschillen 
van Plato’s eigen opvattingen over een succesvolle uitvoering van de taken in een 
dergelijke discussie.

6.3 Aristoteles’ opvatting van de normering van een dialectische 
  discussie

Terwijl de normeringsopvatting van Plato uit de opmerkingen en werkwijzen van 
zijn dialoogfiguren moet worden gedistilleerd, is de normeringsopvatting van 
Aristoteles te reconstrueren op basis van de expliciete beschrijvingen die hij in de 

 167 Zie ook Robinson (1953/1941: 22), die als voorbeeld van deze strategie Protagoras 
332a-333b noemt.
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Topica en de Sophistici elenchi geeft van een aantal voorwaarden, regels en strategieën 
voor een dialectische discussie. Ik zal deze verschillende typen normen hieronder 
afzonderlijk bespreken.

De voorwaarden die Aristoteles stelt met betrekking tot de geschiktheid van de 
deelnemers aan een dialectische discussie lijken minder stringent te zijn dan de 
voorwaarden die daarvoor in de dialogen van Plato worden geformuleerd. In de 
dialogen van Plato worden allerlei eisen geformuleerd met betrekking tot de leeftijd, 
het karakter, het aantal studiejaren en het ‘beroep’ van de eventuele deelnemers aan 
een filosofische discussie. Aristoteles laat het wat de kwalificatie van de deelnemers 
betreft bij een ‘waarschuwing’ om niet met elke willekeurige persoon een discussie 
aan te gaan:

Do not argue with every one, nor practise upon the man in the street; for 
there are some people with whom any argument is bound to degenerate. 
For against anyone who is ready to try all means in order to seem not to be 
beaten, it is indeed fair to try all means of  bringing about one’s conclusion; 
but it is not good form. Therefore the best rule is, not lightly to engage with 
the man in the street, or bad argument is sure to result. For you see how 
in practising together people cannot refrain from contentious argument. 
(Aristoteles, Topica 164b8-15)

Zoals ik eerder heb aangegeven vertoont de dialectische discussie een groot aantal 
overeenkomsten met de socratische elenchus. De discussietypen verschillen echter 
van elkaar wat betreft de voorwaarden met betrekking tot het in te nemen standpunt. 
Ten eerste bestaat er een verschil in vorm tussen de ‘hoofdvraag’ in een socratische 
elenchus en de ‘openingsvraag’ in een dialectische discussie. De hoofdvraag in 
de elenchus is een open vraag, die de gespreksgenoot naar believen kan beant-
woorden. Aristoteles stelt daarentegen dat de openingsvraag in een dialectische 
discussie een gesloten vraag dient te zijn. Er zijn maar twee mogelijke antwoorden, 
waarvan de antwoordgever er één moet kiezen. Ten tweede geldt in een dialecti-
sche discussie een beperkende voorwaarde met betrekking tot de mogelijke inhoud 
van een openingsvraag. De kwestie die in een dialectische discussie aan de orde 
wordt gesteld dient betrekking te hebben op onderwerpen van praktische dan wel 
theoretische aard waarover bij de geleerden nog geen kennis bestaat of  waarover 
zij het oneens zijn.168 En ten derde stelt Aristoteles dat een kwestie pas een dialec-
tische kwestie is wanneer er een zekere mate van twijfel bestaat over welk van de 
twee mogelijke antwoorden het meest aannemelijk is:

 168 Zie Aristoteles, Topica 104b1-105a1, waarin ook enkele voorbeelden van dialectische 
kwesties worden genoemd.
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Not every problem, nor every thesis, should be examined, but only one 
which might puzzle one of  those who need argument, not punishment or 
perception. For people who are puzzled to know whether one ought to 
honour the gods and love one’s parents or not need punishment, while those 
who are puzzled to know whether snow is white or not need perception. 
The subjects should not border too closely upon the sphere of  demonstra-
tion, nor yet be too far removed from it: for the former cases admit of  no 
doubt, while the latter involve difficulties too great for the art of  the trainer. 
(Aristoteles, Topica 105a3-9)

Aristoteles’ beschrijving van regels en strategieën voor een dialectische discussie 
begint met een opmerking over het verschil in werkwijze tussen een filosoof, die 
in zijn eentje nadenkt, en een deelnemer aan een dialectische discussie, die zijn 
argumenten altijd ten overstaan van iemand anders naar voren brengt:

Next there fall to be discussed the problems of  arrangement and method 
in putting questions. Any one who intends to frame questions must, first 
of  all, select the ground from which he should make his attack; secondly, 
he must frame them and arrange them one by one to himself; thirdly and 
lastly, he must proceed actually to put them to the other party. Now so 
far as the selection of  his ground is concerned the problem is one alike 
for the philosopher and the dialectician; but how to go on to arrange his 
points and frame his questions concerns the dialectician only; for in every 
problem of  that kind a reference to another party is involved. Not so with 
the philosopher, and the man who is investigating by himself: the premisses 
of  his reasoning, although true and familiar, may be refused by the answerer 
because they lie too near the original statement and so he foresees what will 
follow if  he grants them; but for this the philosopher does not care. Indeed, 
he may possibly be even anxious to secure axioms as familiar and as near to 
the question in hand as possible; for these are the bases on which scientific 
deductions are built up. (Aristoteles, Topica 155b1-16) 

Uit deze passage wordt duidelijk dat Aristoteles het gebruik van vraagstrategieën 
– zoals die van Socrates in de elenchus – typerend acht voor de dialecticus in 
onderscheid tot de filosoof. Hij lijkt van opvatting te zijn dat het bij een redenering 
die niet ten overstaan van een andere partij gepresenteerd wordt alleen om de 
inhoud van de premissen gaat, terwijl het er bij het weerleggen van standpunten  
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in een dialectische discussie ook om gaat in welke volgorde en in welke bewoor-
dingen de premissen worden gevraagd.169

Wanneer de vragensteller zijn taak goed wil uitvoeren, zo blijkt uit de 
hierboven geciteerde passage, dan dient hij (1) een gezichtspunt (topos) te vinden 
van waaruit hij het standpunt van de antwoordgever kan aanvallen, (2) de vragen 
alvast voor zichzelf  te formuleren en ze in een geschikte volgorde te zetten, en  
(3) de vragen op een geschikte manier tegenover de antwoordgever te verwoorden.170 

Ten behoeve van het eerste punt, de vinding, heeft Aristoteles in de boeken 
die aan deze passage voorafgaan – boek II tot en met VII van de Topica – lijsten 
met ‘topen’ opgesteld. Deze lijsten hebben een heuristische functie: ze stellen de 
vragensteller in staat de premissen te vinden die noodzakelijk zijn voor het trekken 
van een conclusie die de weerlegging van het standpunt van de antwoordgever 
impliceert. Door deze premissen, die in een dialectische discussie de vorm van 
een vraag of  een voorstel hebben, voorafgaand aan de discussie te formuleren en 
in een geschikte volgorde te zetten, is de vragensteller tijdens de discussie beter 
in staat te verbergen op welke manier hij het standpunt van de antwoordgever 
wil weerleggen. Om deze reden doet Aristoteles met betrekking tot het tweede 
punt, de volgorde, de aanbeveling om de voor de weerlegging noodzakelijke 
vragen niet allemaal in het begin of  allemaal na elkaar te stellen, maar ze af  te 
wisselen met vragen waarop het antwoord geen specifieke functie heeft bij het 
weerleggen van het standpunt. Verder raadt hij de vragensteller aan om te proberen 
de antwoordgever zand in de ogen te strooien door meer concessies te vragen 
dan voor de weerlegging strikt genomen noodzakelijk zijn. Ook het derde punt, 
de verwoording, houdt verband met de taak van de vragensteller om de voor de 
weerlegging noodzakelijke concessies te verkrijgen. Volgens Aristoteles is het 
strategisch handig om de benodigde concessies niet rechtstreeks te vragen, maar ze 
te ‘verpakken’ in andere vragen. Verder merkt hij op dat de antwoordgever eerder 
geneigd zal zijn een concessie te doen wanneer hem iets gevraagd wordt in de vorm 
van een gelijkenis of  analogie, wanneer bij de vraag vermeld wordt dat een bepaald 
antwoord algemeen geaccepteerd is, of  wanneer de vragensteller zijn geloofwaar-
digheid heeft vergroot door af  en toe een bezwaar tegen zijn eigen standpunten 
naar voren te brengen. Ook is het handig, aldus Aristoteles, als de vragensteller niet 

 169 Zie ook Wagner en Rapp (2004: 347): ‘Wer sich zur philosophischen Forschung der 
Dialektik bedient [...], wird sich ebenso der Listen anerkennter Meinungen und der 
Topen bedienen wie der Teilnehmer eines Streitgesprächs, aber kann sich naturlich 
die strategischen Überlegungen sparen, die zur Durchsetzung im Streitgespräch 
unerlässlich sein.’

 170 Zekl (1997: 644, noot 370) merkt op dat deze taken retorisch te beschrijven zijn als 
inventio, praeparatio en elocutio. Bij mijn weten is Zekl de enige die heeft gewezen op 
de parallellen tussen deze passage en de retorische behandeling van de taken van de 
redenaar (officia oratoris). Ik zou de tweede taak van de vragensteller overigens eerder 
opvatten als de dialectische pendant van de retorische dispositio of  ordo.



150 Hoofdstuk 6

laat doorschemeren welk antwoord hij graag zou willen horen of  hoe belangrijk 
een bepaald antwoord is in het licht van de beoogde weerlegging.171

Aan het eind van de discussie, als de vragensteller voldoende concessies 
heeft verzameld om het standpunt van de antwoordgever te weerleggen, brengt de 
vragensteller een redenering naar voren waarvan de premissen gevormd worden 
door de genoemde concessies en de conclusie gevormd wordt door een standpunt 
dat tegengesteld is aan het standpunt van de antwoordgever. Deze conclusie 
kan volgens Aristoteles beter niet in de vorm van een vraag naar voren worden 
gebracht, omdat de antwoordgever in dat geval een ‘ontsnappingsmogelijkheid’ 
wordt geboden. De antwoordgever zou in dat geval namelijk kunnen voorkomen 
dat hij de discussie verliest door niet met de conclusie in te stemmen:

The conclusion should not be put in the form of  a question; if  it be, and 
the man shakes his head, it looks as if  the reasoning had failed. For often, 
even if  it be not put as a question but advanced as a consequence, people 
deny it, and then those who do not see that it follows upon the previous 
admissions do not realize that those who deny it have been refuted: when, 
then, the one man merely asks it as a question without even saying that it so 
follows, and the other denies it, it looks altogether as if  the reasoning had 
failed. (Aristoteles, Topica 158a7-13)

Behalve voor de vragensteller geeft Aristoteles in boek VIII van de Topica ook 
een aantal strategische aanbevelingen voor de antwoordgever. Uit een eerder in 
§ 4.3 geciteerde passage valt op te maken dat de antwoordgever erop gericht is te 
voorkomen dat zijn standpunt wordt weerlegd of  – genuanceerder – te voorkomen 
dat de indruk ontstaat dat hij de discussie door zijn eigen toedoen verliest:

With regard to the giving of  answers, we must first define what is the 
business of  a good answerer, as of  a good questioner. The business of  the 
questioner is so to develop the argument as to make the answerer utter the 
most implausible of  the necessary consequences of  his thesis; while that 
of  the answerer is to make it appear that it is not he who is responsible 
for the impossibility or paradox, but only his thesis; for one may, perhaps, 
distinguish between the mistake of  taking up a wrong thesis to start with, 
and that of  not maintaining it properly, when once taken up. (Aristoteles, 
Topica 159a16-24)

Uit deze passage blijkt dat Aristoteles het minder laakbaar vindt wanneer de 
antwoordgever de discussie verliest doordat hij in het begin van de discussie een 

 171 Voor deze en andere vraagstrategieën zie Aristoteles, Topica VIII, 1.
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standpunt heeft gekozen dat onverdedigbaar (of  onhoudbaar) is gebleken dan 
dat hij de discussie verliest doordat hij het standpunt niet op een goede manier 
verdedigd heeft.

Om zijn doel te bereiken dient de antwoordgever te weten onder welke 
voorwaarden hij de hem gestelde vragen met ‘ja’ dan wel met ‘nee’ moet beant-
woorden. Of  de antwoordgever iets wel of  niet moet toegeven hangt onder meer 
af  van de plausibiliteit van het standpunt dat hij verdedigt en van de plausibi-
liteit van datgene wat de vragensteller hem op dat moment voorhoudt.172 Ook 
geeft Aristoteles de antwoordgever het advies om bij onduidelijkheden altijd om 
opheldering te vragen, het gevraagde alleen toe te geven na eventuele meerdui-
digheden te hebben geëxpliciteerd, en reeds gedane concessies in te trekken als 
de vragensteller aan één of  meer van de termen die in de betreffende concessie 
zijn gebruikt opeens een andere betekenis blijkt te geven.173 Deze adviezen 
komen tot op zekere hoogte overeen met de bevoegdheden waarmee Plato de 
socratische elenchus afbakent ten opzichte van de eristische discussie. Anders dan 
in de dialogen van Plato worden deze bevoegdheden in Aristoteles’ Topica op een 
expliciete manier verwoordt:

The questioner should be met in a like manner also in the case of  terms used 
obscurely and in several ways. For the answerer, if  he does not understand, 
is always permitted to say ‘I do not understand’, and he is not compelled to 
reply ‘Yes’ or ‘No’ to a question which may mean different things. Clearly, 
then, in the first place, if  what is said is not clear, he ought not to hesitate to 
say that he does not understand it; for often people encounter some difficulty 
from assenting to questions that are not clearly put. If  he understands the 
question and yet it covers many senses, then supposing what it says to be 
universally true or false, he should give it an unqualified assent or denial; if, 
on the other hand, it is partly true and partly false, he should add a comment 
that it bears different senses, and also that in one it is true, in the other 
false; for if  he leave this distinction till later, it becomes uncertain whether 
originally he perceived the ambiguity. If  he does not foresee the ambiguity, 
but assents to the question having in view the one sense of  the words, then, 
if  the questioner takes it in the other sense, he should say, ‘That was not what 
I had in view when I admitted it; I meant the other sense’ – for if  a name 
or account covers more than one thing, disputes easily arise. If, however, 
the question is both clear and simple, he should answer either ‘Yes’ or ‘No’. 
(Aristoteles, Topica 160a17-34)

 172 Zie Aristoteles, Topica VIII, 5 en 6. 
 173 Zie ook Aristoteles, Sophistici elenchi 176a3-8, waar het geven van één antwoord ook 

wordt afgewezen wanneer de vraag in beide lezingen hetzelfde antwoord vereist.
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De strategieën voor de antwoordgever omvatten behalve adviezen met betrekking 
tot het doen van concessies ook adviezen met betrekking tot het voorkomen dat de 
vragensteller een bepaalde conclusie trekt. Volgens Aristoteles kan de antwoord-
gever verhinderen dat een bepaalde conclusie wordt getrokken door (1) aan te 
geven waarom de conclusie niet mag worden getrokken, (2) op de man te spelen, 
(3) bezwaar te maken tegen de vragen en (4) tijd te rekken.174 Aristoteles lijkt een 
voorkeur te hebben voor de eerste van deze mogelijkheden: ‘There are then, as 
we said, four ways of  making objections; but of  them the first alone is a solution: 
the others are just hindrances and stumbling-blocks to prevent the conclusions’ 
(Aristoteles, Topica 161a12-15). In de Sophistici elenchi lijkt Aristoteles dit advies 
aan de antwoordgever verder uit te werken door een overzicht te presenteren van 
verkeerde conclusies of  drogredenen.175

6.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik een reconstructie gegeven van de normeringsopvatting 
van de belangrijkste representanten van de antieke dialectica – Zeno, Plato en 
Aristoteles.

In het overgeleverde werk van Zeno wordt niet expliciet gereflecteerd over de 
normering van argumentatie. Zijn opvatting hieromtrent moet worden afgeleid uit 
de manier waarop hij in zijn dialectische redenering te werk gaat om de daaraan toe 
te schrijven doelen te bereiken. Mijn analyse van deze werkwijze heeft uitgewezen 
dat Zeno bij het weerleggen en verdedigen van stellingen impliciet gebruik maakt 
van de verzameling regels die samen het systeem van de intuïtionistische logica 
constitueren. Daarnaast is gebleken dat de door Zeno in het eerste gedeelte van 
zijn dialectische redenering gevolgde weerleggingsstrategie in overeenstemming is 
met het advies dat daarover in hedendaagse handboeken over logica wordt gegeven.

De verschillende typen filosofische discussies in de dialogen van Plato zijn 
zowel expliciet als impliciet genormeerd. In mijn reconstructie van deze normen 
heb ik een onderscheid gemaakt tussen ‘voorwaarden’, ‘regels’ en ‘strategieën’ en 
van elk van deze typen normen een aantal voorbeelden besproken. De voorwaarden 
hebben betrekking op de geschiktheid van de discussiedeelnemers en op de aard 
van de te bediscussiëren kwesties, de regels op de geldigheid en de redelijkheid van 

 174 Zie Aristoteles, Topica VIII, 10.
 175 Net als van het overzicht van topen in Topica II-VII kan mijns inziens ook van het 

overzicht van drogredenen in Sophistici elenchi (= Topica IX) gezegd worden dat het een 
heuristische functie heeft. Aristoteles’ drogredentheorie wordt in dit geval geïnter-
preteerd als een instrumentarium dat de antwoordgever in staat stelt te voorkomen 
dat de vragensteller de discussie wint (door te verhinderen dat deze een conclusie 
trekt die tegengesteld is aan het standpunt dat de antwoordgever verdedigt).
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de discussiebijdragen en de strategieën op de uitoefening van de specifieke taak die 
de discussianten in de betreffende vorm van dialectica vervullen.

Aristoteles ten slotte beschrijft in zijn Topica zowel ‘voorwaarden’, ‘regels’ 
als ‘strategieën’ voor het voeren van een dialectische discussie. Sommige van deze 
normen kunnen begrepen worden als een expliciete versie van de normen zoals 
die in de dialogen van Plato zijn beschreven – met name waar het de normen voor 
de socratische elenchus betreft. De door Aristoteles beschreven normen hebben 
veelal een heuristische functie. Het zijn aanbevelingen die de discussianten in staat 
stellen op een redelijke en tevens succesvolle manier hun taak in een dialectische 
discussie te vervullen.





7 Antiek-retorische opvattingen over het doel van  
 argumentatie

Uit de conceptuele analyses in het eerste deel van het proefschrift is naar voren 
gekomen dat in de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek onder meer een 
retorisch uitgangspunt over argumentatie wordt gehanteerd. Bij het reconstrueren 
van een argumentatieve tekst of  discussie wordt ervan uitgegaan dat de partijen 
erop gericht zijn het verschil van mening in hun eigen voordeel op te lossen door 
– in elk van de vier discussiefasen – zó te handelen dat hun eigen positie in de 
discussie daarmee wordt bevorderd. De auteurs betitelen dit uitgangspunt onder 
meer als ‘retorisch’ onder verwijzing naar de antieke retorica als de historische 
oorsprong van de studie van persuasieve technieken (Van Eemeren & Houtlosser 
2002b: 136-138). Om te kunnen bepalen in hoe dit retorische uitgangspunt over 
het doel van argumentatie zich precies verhoudt tot de antieke opvattingen die 
daarover zijn geformuleerd, geef  ik in dit hoofdstuk een reconstructie van de 
antiek-retorische opvattingen over het doel van argumentatie. Eerst onderzoek ik 
welke algemene opvatting hierover is geformuleerd in het zogenoemde ‘systeem 
van de antieke retorica’ (§ 7.1).176 Vervolgens onderzoek ik op welke manier Plato 
en Aristoteles de algemene opvatting over het doel van de redenaar nader hebben 
gekwalificeerd (§ 7.2).

7.1 De algemene opvatting van het doel van de redenaar

De retorica wordt in de oudheid gekarakteriseerd als een ‘kunst’ (technê, ars), dat wil 
zeggen een ‘empirisch gefundeerd en logisch doordacht algemeen leersysteem voor 
het zo goed mogelijk uitvoeren van met name produktieve handelingen’ (Leeman &  

 176 Mijn reconstructie is mede gebaseerd op de uiteenzetting van het systeem van de 
antieke retorica in Leeman en Braet (1987) en Lausberg (1998).
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Braet 1987: 54).177 Algemeen geformuleerd bestaat een kunst uit een samenhan-
gend geheel van aanbevelingen die een bepaalde ‘maker’ (technitês, artifex) van nut 
zijn bij het voortbrengen van een bepaald ‘werk’ (ergon, opus). In het geval van de 
retorica is de maker een redenaar en het voortgebrachte werk een redevoering:178

maker 
(technitês, artifex) 
 
 
redenaar 
(rhêtôr, orator) 

 

kunst
(technê, ars)

retorica
(rhêtorikê, rhetorica)

werk 
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redevoering 
(logos, oratio) 

 

 

Figuur 7.1 De retorica als kunst

Eén van de vroegste omschrijvingen van de retorica als kunst is te vinden in Plato’s 
Gorgias, en wel in een passage die de opmaat vormt van een kritische bespreking 
van de retorica van de sofisten.179 Nadat Gorgias heeft gesteld dat hij zijn leerlingen 
iets kan bijbrengen dat ‘voor de mensen het hoogste goed is’ en Socrates hem heeft 
gevraagd wat hij daaronder precies verstaat, gaat de discussie als volgt verder:

GorG. De bekwaamheid om met woorden te overtuigen, zowel de rechters 
voor de rechtbank als de raadslieden in de Raad, de burgers in de Volksver-
gadering, en in elke andere bijeenkomst van burgers. […]
Socr. Ik denk dat je nu (a) heel precies omschrijft welke kunst volgens jou de 
redekunst is, Gorgias. Als ik er iets van begrijp, beweer je dat de redekunst 
ervoor zorgt dat je kan overtuigen: daaruit bestaat heel haar activiteit en 
daarmee is het voornaamste over haar gezegd. Of  zou je een resultaat van 
de redekunst kunnen noemen, dat verder reikt dan tot het overbrengen van 
een overtuiging in de ziel van de toehoorders? 
GorG. Helemaal niet, Socrates. Ik denk dat je haar domein voldoende 

 177 Zie ook Lausberg (1998: § 3): ‘[A]n ars (technê) is a system of  instructive rules, gained 
through experience (empeiria) but subsequently thought-through logically, for the 
correct implementation of  a perfection-oriented repeatable action that does not 
belong to the naturally inevitable course of  events and should not be left to chance’. 
Leeman en Braet (1987: 53) wijzen erop dat de term ‘kunst’ (technê, ars) verschillende 
betekenissen kan hebben, waaronder ‘leerboek’, ‘leersysteem’ en ‘vaardigheid’. Van 
deze betekenissen achten zij ‘leersysteem’ het meest relevant.

 178 Zie ook het schema in Lausberg (1998: § 9).
 179 Zie Ueding (1992ff.: ‘Rhetorik’, A, 2): ‘Das Wort rhêtorikê – und mit ihm das Konzept 

einer spezifischen Disziplin ‘Redekunst’ – erscheint hingegen erst im frühen 4. Jh. 
v. Chr. bei Platon, der es als Bezeichnung für die Theorie des erfolgsorientierten 
Sprechens in polemischen Gegensatz zur Philosophie als Lehre von der Wahrheitso-
rientierten Rede stellt.’
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zijn bij het voortbrengen van een bepaald ‘werk’ (ergon, opus). In het geval van de 
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through experience (empeiria) but subsequently thought-through logically, for the 
correct implementation of  a perfection-oriented repeatable action that does not 
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v. Chr. bei Platon, der es als Bezeichnung für die Theorie des erfolgsorientierten 
Sprechens in polemischen Gegensatz zur Philosophie als Lehre von der Wahrheitso-
rientierten Rede stellt.’

omschreven hebt. Dat is inderdaad haar hoofdkenmerk. (Plato, Gorgias 
452e-453a)

In deze passage beschrijft Gorgias zichzelf  als een leraar in de ‘bekwaamheid om 
met woorden te overtuigen’, waarna Socrates deze beschrijving omvormt tot een 
definitie van de retorica als de kunst tot ‘het overbrengen van een overtuiging in 
de ziel van de toehoorders’. In deze definitie komt tot uitdrukking dat de redenaar 
tot doel heeft zijn publiek te overreden.180 Uit de passage kan verder worden 
opgemaakt dat de retorica van nut geacht wordt bij het ondernemen van over-
redingspogingen in de context van ‘bijeenkomsten van burgers’, waartoe onder 
meer bijeenkomsten worden gerekend die tot doel hebben bepaalde juridische of  
politieke beslissingen te nemen.

Deze ‘vroege’ definitie van de retorica als kunst uit Plato’s Gorgias corres-
pondeert in grote lijnen met de algemene definitie zoals die in het systeem van de 
antieke retorica is uitgekristalliseerd. In dit systeem wordt de retorica gedefinieerd 
als ‘de kunst om goed te spreken’ (ars bene dicendi ).181 Hoewel de term ‘overreden’ 
of  ‘het overbrengen van een overtuiging’ in deze definitie niet voorkomt, kan uit 
de onderstaande precisering ervan worden opgemaakt dat onder ‘goed’ in dit geval 
‘overredend’ moet worden verstaan: ‘Some theoreticians limit the general definition 
of  ars bene dicendi [...] in line with correspondence to its purpose. [...] The speech 
purposefullness is limited by the requirement that it have the goal of  persuasion, 
of  producing conviction in the hearer’ (Lausberg 1998: § 33).182 Terwijl de meeste 
retorici de term ‘overreden’ alleen gebruiken ter aanduiding van het doel van de 
retorica of  – zoals in de zojuist aangehaalde precisering – ter aanduiding van het doel 
van de redevoering, mag worden aangenomen dat zij deze term ook van toepassing 

 180 Ik gebruik hier de term ‘overreden’ in plaats van ‘overtuigen’ om te accentueren dat 
de redenaar volgens de antieke retorici zijn doel ook dan heeft bereikt wanneer zijn 
standpunt op andere dan rationele gronden door het publiek wordt aanvaard. Tussen 
‘overreden’ en ‘overtuigen’ kan ook op andere manieren een betekenisonderscheid 
worden gemaakt, bijvoorbeeld door te stellen dat een overredingspoging betrekking 
heeft op een handeling (iemand overreden = iemand ertoe brengen iets te doen) en 
een overtuigingspoging op een opvatting (iemand overtuigen = iemand ertoe brengen 
iets te geloven). Zie hierover ook Van Eemeren en Grootendorst (1982: 124-125).

 181 Zie Lausberg (1998: § 32), die in verband hiermee verwijst naar Quintilianus, Institutio 
oratoria 2.17.37: ‘Retorica is het vak dat zich bezighoudt met goed spreken’ (vertaling 
Gerbrandy 2001).

 182 Zie bijvoorbeeld ook Volkmann (1987/1885: 2, oorspronkelijke cursivering): ‘Es 
haben nun die Alten verschiedene Definitionen der Rhetorik aufgestellt, die jedoch 
fast alle darin übereinkommen, dass in ihnen der Begriff  der Ueberredung als ein der 
Rhetorik wesentlicher ercheint.’
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achten op het doel van de redenaar.183 Feitelijk functioneert de redevoering als een 
middel dat de redenaar inzet om dat doel te bereiken en de retorica als een werktuig 
dat de redenaar gebruikt om dat middel te produceren (zie ook figuur 7.1).

Ook over de context van de overredingspogingen bestaat in het systeem van 
de antieke retorica nagenoeg dezelfde opvatting als die welke daarover in Plato’s 
Gorgias naar voren is gebracht. Waar in de Gorgias gesproken wordt over diverse 
‘bijeenkomsten van burgers’, wordt in het systeem van de antieke retorica een 
onderscheid gemaakt tussen drie typen redevoeringen: de juridische rede (genos 
dikanikon), de politieke rede (genos sumbouleutikon) en de gelegenheidsrede (genos 
epideiktikon).184 De juridische rede en de politieke rede vinden plaats in de context 
van een controverse tussen twee partijen. Het publiek heeft een kritische functie, 
in die zin dat het een oordeel geeft over de aanvaardbaarheid van de standpunten 
die deze partijen met betrekking tot de betreffende kwestie naar voren hebben 
gebracht. De gelegenheidsrede vindt plaats in een non-controversiële context. De 
redenaar gaat er in dit geval van uit dat de opvattingen die hij in zijn rede naar voren 
brengt door het publiek zullen worden aanvaard – het betreft geen zaken waarover 
wordt getwijfeld (dubia), maar zaken die zeker zijn (certa). Het publiek van een 
gelegenheidsrede geeft geen oordeel over de aanvaardbaarheid van de opvattingen 
van de spreker, maar alleen van diens retorische vaardigheden.185

Aan de hand van deze typologie van redevoeringen is het doel van de 
redenaar, dat hierboven algemeen is omschreven als het overreden van een bepaald 
publiek, op de volgende manier nader te specificeren. Bij juridische redevoeringen 

 183 Zie ook Leeman en Braet (1987: 54): ‘Als de klassieke retorici spreken over het doel 
van de retorica, bedoelen ze het doel dat redenaars nastreven.’ Cicero brengt de 
term ‘overreden’ overigens wèl rechtstreeks in verband met de redenaar. Hij spreekt 
daarbij niet van een ‘doel’, maar van een ‘taak’: ‘First, so the rules say, the duty of  
the orator is to speak in a manner suited to persuasion’ (Cicero, De oratore 1.138, 
vertaling May & Wisse 2001).

 184 De rationale voor deze driedeling is afkomstig van Aristoteles, Rhetorica 1358a39-b7: 
‘Het doel van een toespraak staat in betrekking tot […] de toehoorder. Deze is 
noodzakelijkerwijs ofwel waarnemer zonder meer, of  hij moet een oordeel vellen, 
zij het over dingen die al zijn gebeurd dan wel over wat nog komen gaat. Iemand 
die oordeelt over wat zal gebeuren is bijvoorbeeld een lid van de volksvergadering, 
iemand die oordeelt over wat gebeurd is is het lid van een rechtbank. De waarnemer 
zonder meer beoordeelt retorisch vermogen. Hieruit vloeit noodzakelijk voort dat er 
drie soorten toespraken zijn: de politieke, die voor de rechtbank en de gelegenheids-
toespraak.’ Zie ook Lausberg (1998: §§ 59-60). 

 185 Soms wordt het onderwerp van een gelegenheidsrede toch als een dubium voorgesteld 
(zie Lausberg 1998: § 61). In dat geval oordeelt het publiek (ook) over de aanvaard-
baarheid van het standpunt dat de spreker naar voren heeft gebracht. Omgekeerd 
geldt voor toespraken in het juridische en het politieke genre dat de spreker daarmee 
niet alleen tot doel heeft het publiek te overtuigen van de aanvaardbaarheid van een 
bepaald standpunt, maar ook – volgens sommige interpretatoren zelfs uitsluitend 
– het publiek te overtuigen van de kwaliteit van zijn retorische vaardigheden. Zie 
hierover specifieker Gagarin (2001) en Bons (2007).
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heeft de redenaar tot doel zijn standpunt met betrekking tot een juridische kwestie 
aanvaard te krijgen door het publiek, dat in dit geval bestaat uit tot oordelen 
bevoegde rechters (of  een jury). Bij politieke redevoeringen heeft de redenaar tot 
doel zijn standpunt met betrekking tot een politieke kwestie aanvaard te krijgen 
door het publiek, dat in dit geval bestaat uit stemgerechtigde burgers (een volks-
vergadering). Bij gelegenheidsredevoeringen ten slotte heeft de redenaar tot doel 
de aanvaardbaarheid van de door hem naar voren gebrachte – en door het publiek 
reeds aanvaarde – opvattingen te bevestigen of  te amplificeren.186

7.2	 Nadere	kwalificaties	van	het	doel	van	de	redenaar

In een aantal antieke werken op het gebied van de retorica worden niet alleen aanbe-
velingen gedaan met betrekking tot de overredingskracht van een redevoering, 
maar wordt ook expliciet gereflecteerd over het nut, de status, de legitimiteit en 
het juiste gebruik van deze aanbevelingen. Er valt wat dit aangaat een onderscheid 
te maken tussen de ‘theorie’ van de welsprekendheid en de ‘metatheorie’ van de 
welsprekendheid.187 Een veel bediscussieerd onderwerp in de metatheorie van de 
welsprekendheid is de kwestie of  – en zo ja, hoe – gegarandeerd kan worden dat 
de redenaar de aanbevelingen van de retorici niet ‘misbruikt’. Over deze kwestie 
is in de oudheid een debat ontstaan tussen ‘filosofen’ en ‘retorici’, dat van grote 
invloed is geweest op de wijze waarop de verhouding tussen filosofie en retorica in 
de loop der tijden is gedefinieerd.188 In sommige van de vroegste bijdragen aan dit 
debat komt – direct of  indirect – een opvatting over het doel van de redenaar tot 
uitdrukking die specifieker is dan de zojuist besproken algemene opvatting dat de 
redenaar erop gericht is zijn publiek te overreden. Om een nauwkeuriger beeld te 
krijgen van de antiek-retorische opvatting over het doel van argumentatie, zal ik in 
deze paragraaf  een reconstructie geven van twee van deze specifiekere opvattingen 
over het doel van de redenaar, te weten die van Plato en die van Aristoteles.

 186 Wanneer het onderwerp van een gelegenheidsrede als een dubium wordt voorgesteld 
kan het doel van de spreker wèl worden omschreven als het overreden van het 
publiek: ‘[T]he speaker represents the position he has chosen from the two alterna-
tives as his cause in front of  the audience, whom he wishes to win over to his cause 
or to confirm ceremonially in the position to which they are already committed’ 
(Lausberg 1998: § 61).

 187 Zie hierover Leeman en Braet (1987: H3), volgens wie alle reflecties met betrekking 
tot de methodologische status, het doel, het object en de waardevrijheid van de 
retorica tot de metatheorie van de welsprekendheid kunnen worden gerekend.

 188 Zie over dit debat bijvoorbeeld IJsseling (1975), Ueding (1992ff.: ‘Philosophie’, A) 
en Lausberg (1998: § 36).
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7.2.1 Plato’s opvatting over het doel van de redenaar

In de dialogen van Plato wordt op diverse plaatsen over de retorica gediscussieerd. 
Twee van zijn dialogen zijn expliciet aan deze discipline gewijd: de Gorgias en de 
Phaedrus. In de Gorgias kritiseert Plato de retorica van de sofisten, terwijl hij in de 
Phaedrus een eigen, ‘wijsgerige’ retorica ontwerpt. Aan de hand van een bespreking 
van de hoofdlijnen van de discussies in deze dialogen zal ik hieronder reconstru-
eren op welke wijze Plato het doel van de redenaar nader heeft gekwalificeerd.

Aan het begin van de Gorgias ontvouwt zich een discussie tussen Socrates en 
Gorgias over de status van de retorica van de sofisten.189 Gorgias neemt daarbij het 
standpunt in dat de retorica een kunst is die alle andere kunsten overbodig maakt:

[Socr.] Daarom ben ik je al een tijd aan het vragen welke macht de redekunst 
bezit. Die lijkt me wel bovenmenselijk groot, als ik het zo bekijk. 
GorG. En als je dan eens alles wist, Socrates! Ze verenigt in zich de macht 
van vrijwel alle kunsten. [...] Er bestaat immers geen onderwerp waarover 
de redenaar niet overtuigender voor een publiek zou kunnen spreken, dan 
om het even welke vakman. Zo groot en zo bijzonder is de macht van mijn 
kunst. (Plato, Gorgias 456a-c)

Volgens Socrates kan de retorica van de sofisten echter in het geheel niet als een 
‘kunst’ worden opgevat – laat staan als een kunst die alle andere overbodig maakt.190 
In de loop van de discussie geeft hij hiervoor een aantal argumenten, die ik zal 
opvatten als de kritiekpunten van Plato op de retorica van de sofisten. Ten eerste 
onderscheidt het onderwerp van de retorica van de sofisten zich volgens Socrates 
onvoldoende van de onderwerpen van andere kunsten om van een zelfstandige 
kunst te kunnen spreken. Dit kritiekpunt wordt in de dialoog naar voren gebracht 
in de vorm van een aanhoudend verzoek aan Gorgias om nader te articuleren wat 

 189 De historische Gorgias is een belangrijk vertegenwoordiger van het type retorica dat 
Plato in deze dialoog kritiseert: ‘Gorgias’ reputation as a pivotal figure in the history 
of  rhetoric is confirmed when Plato directs his criticisms on judicial and political 
rhetoric in a dialogue named after him: the Gorgias. [...] Plato seems to direct his 
attack especially against those rhetoricians who in the practice of  their art ignore 
the criteria of  truth and justice. To make Gorgias one of  the main interlocutors 
of  the dialogue indicates that his name was associated with this kind of  rhetoric’  
(Bons 2007: 37).

 190 Socrates’ standpunt wordt naar voren gebracht in het tweede deel van de Gorgias, 
waar Socrates opmerkt dat de retorica geen ‘kunst’ is (462b, 462d (indirect), 463a 
en 465a (indirect)), maar iets dat zich laat omschrijven als een ‘vaardigheid’ (462c, 
462d (indirect) en 465a (indirect)) of  een ‘empirische routine’ (463b (indirect)). In 
hetzelfde deel van de dialoog definieert Socrates de retorica als een ‘onderdeel van 
de vleierij’ (463a-466a), daarmee aangevend dat de retorica van de sofisten zich 
weliswaar vermomt als ‘kunst’, maar dat in werkelijkheid niet is.
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het onderwerp is van de retorica. In zijn uiteindelijke antwoord op deze vraag 
stelt Gorgias dat de retorica betrekking heeft op de overreding die thuis hoort ‘bij 
rechtbanken en andere massale bijeenkomsten’ en die ‘gaat over wat rechtvaardig 
en onrechtvaardig is’ (Gorgias 454b).191 Dit antwoord vormt het vertrekpunt van 
een serie vragen door middel waarvan Socrates een tweede punt van kritiek naar 
voren brengt.192 Volgens hem is de redenaar bij rechtbanken en andere massale 
bijeenkomsten er niet zozeer op gericht zijn publiek ‘kennis’ over recht en onrecht 
te brengen, maar alleen een ‘mening’ daarover:

Socr. Vind je het dan goed dat we aannemen dat er twee soorten van 
overreding bestaan, een die tot geloof  zonder weten leidt, en een die kennis 
bezorgt? 
GorG. Mij goed. 
Socr. Welke van die twee vormen van overreding bewerkt de redekunst in 
rechtbanken en andere massale vergaderingen die het over recht en onrecht 
hebben? Is het de overreding die tot geloof  zonder weten leidt, of  die kennis 
bezorgt? 
GorG. Het is duidelijk dat het de overreding is waaruit geloof  ontstaat, 
Socrates. 
Socr. Blijkbaar leidt de redekunst dan (a) tot een overtuiging over recht en 
onrecht die op geloof  en niet op kennis gebaseerd is? 
GorG. Ja. 
Socr. Dan brengt de redenaar in rechtbanken en in andere grote vergade-
ringen geen kennis over recht en onrecht, maar alleen een mening daarover. 
(Plato, Gorgias 454e-455a)

Een derde kritiekpunt heeft betrekking op het dedain voor specialistische kennis 
dat Gorgias tentoonspreidt in aansluiting op het zojuist gemaakte onderscheid 
tussen de twee soorten overreding. In lijn met zijn opvatting dat de retorica geen 
betrekking heeft op het overdragen van ‘kennis’, maar op het overdragen van een 
‘mening’, verdedigt Gorgias in het vervolg van de discussie het standpunt dat de 
redenaar geen specialistische kennis hoeft te hebben over het onderwerp waarover 

 191 Volgens Kennedy (1994: 36) is Gorgias’ opmerking dat de retorica over recht en 
onrecht gaat ‘not likely to have been the view of  the historical Gorgias, who surely 
believed that his art applied to any topic’. 

 192 Rapp (2002: I, 266) stelt dat het ontbreken van een onderwerp Plato’s belangrijkste 
argument is om de retorica van de sofisten de status van ‘kunst’ te ontzeggen. In 
het vervolg van de dialoog wordt dit argument echter in zoverre genegeerd, dat 
de overige argumenten om de retorica van de sofisten de status van ‘kunst’ te 
ontzeggen gebaseerd zijn op Gorgias’ concessie dat de retorica wèl een onderwerp 
heeft – namelijk de overreding die ‘gaat over wat rechtvaardig en onrechtvaardig is’ 
(Gorgias 454b).
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hij spreekt. Dit standpunt komt er – in de woorden van Socrates – op neer dat de 
retorisch geschoolde redenaar ‘de massa kan overtuigen zonder te onderrichten, 
enkel door te overtuigen’ (Gorgias 458e). Even verderop in de dialoog wordt dit 
standpunt nog eens kernachtig weergegeven, waarbij Gorgias erop wijst dat het 
bestuderen van de retorica het bestuderen van andere, specialistische vakken 
overbodig maakt:

Socr. Dus is een onwetende voor een gezelschap van onwetenden overtui-
gender dan de man die het wel weet, als de redenaar beter kan overtuigen 
dan de dokter. Klopt dat of  niet? 
GorG. Dat klopt, toch in dit geval. 
Socr. Maar de situatie van de redenaar en de redekunst tegenover alle andere 
kunsten is toch precies hetzelfde. Het is helemaal niet nodig dat zij iets van 
de dingen zelf  afweet. (c) Ze moet enkel een overredingsmiddel ontdekt 
hebben, om de onwetende de indruk te geven dat ze er meer van weet dan 
de vakman. 
GorG. En is dat niet erg gemakkelijk, Socrates? In plaats van al de andere 
kunsten hoeft hij enkel maar deze te leren, en toch hoeft hij helemaal niet 
onder te doen voor de mensen van het vak! (Plato, Gorgias 459b-c)

In zijn poging om het precieze onderwerp van de retorica te bepalen heeft Gorgias 
naar voren gebracht dat de retorica een middel is ter verwerving van macht: de 
retorica ‘schenkt mensen de vrijheid en bezorgt iedereen in zijn eigen stad de heer-
schappij over de anderen’ (Gorgias 452d). In een later stadium van de discussie 
knoopt Socrates aan deze opmerking een vierde kritiekpunt vast, dat betrekking 
heeft op het gebruik van de retorica door politieke redenaars. Volgens Socrates 
is het een kwalijke zaak dat deze redenaars er met hun adviezen aan de volksver-
gadering primair op gericht zijn hun eigen (politieke) macht te vergroten.193 De 
retorica zou niet in dienst moeten staan van het particuliere belang van de redenaar, 
maar van het algemene belang (in casu het belang van het volk, dat in vergadering 
bijeen is om een politieke beslissing te nemen). In samenhang met deze kritiek op 
het gebruik van de retorica voor machtspolitieke doeleinden brengt Socrates een 
vijfde kritiekpunt naar voren, dat betrekking heeft op de mate waarin de redenaar 
zich aan dient te passen aan de opvattingen van het publiek. Volgens hem staat 
de retorica van de sofisten niet in functie van het ‘hoogste goed’, maar van het 
‘aangename’ (Gorgias 464d-465a). Hij doelt daarmee op een werkwijze waarbij het 

 193 Zie ook Rapp (2002: I, 213-214 en 217-218), die erop wijst dat Plato in het vervolg 
van de dialoog de retorica van de sofisten in verband brengt met een radicale vorm 
van hedonisme: ‘diese Art des Hedonismus [setzt] politische Macht im Sinne der 
Instrumentalisierung aller möglichen Ressourcen für das Ziel der eigenen Bedürf-
nisbefriedigung voraus’ (2002: I, 218).
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publiek niet onderricht wordt over wat het beste is, maar alleen verteld wordt wat 
het zelf  graag wil horen. Deze werkwijze heeft volgens Socrates de onwenselijke 
consequentie dat de redenaar bij zijn publiek een welzijn bewerkstelligt ‘dat enkel 
op de schijn, niet op de werkelijkheid berust’ (Gorgias 464a). Een retorica die 
een dergelijke werkwijze propageert is volgens hem geen echte kunst, maar een 
‘schijnkunst’ of  een ‘onderdeel van de vleierij’.194 Volgens Socrates kenmerkt een 
schijnkunst zich doordat de gevolgde handelwijze niet kan worden verantwoord: 
‘Ze [de vleierij, JW] kan niet verantwoorden aan wie ze een behandeling toedient 
en welke de aard van die behandeling is, ze kan geen gemotiveerde verklaring voor 
die behandelingen geven. En een niet verantwoorde activiteit noem ik geen kunst’ 
(Plato, Gorgias 465a).

Uit dit geheel van onderling samenhangende kritiekpunten kan worden 
afgeleid dat Plato de retorica van de sofisten omschrijft als een retorica die in 
dienst staat van het vergroten van de (politieke) macht van de redenaar. Om dit 
doel te bereiken hoeft de redenaar volgens de sofisten geen specialistische kennis 
te hebben over het onderwerp waarover hij spreekt, maar moet hij het publiek 
vleien door het te vertellen wat het graag wil horen – het ‘aangename’. Omdat deze 
werkwijze ertoe leidt dat het publiek slechts overtuigd raakt van een mening, en 
niet van de waarheid of  van wat het beste is, acht Plato de retorica van de sofisten 
schadelijk voor het welzijn van het publiek.

In een passage in het midden van de Gorgias wordt gesuggereerd dat er naast 
de retorica van de sofisten nog een ander type retorica bestaat, waarop deze kritiek-
punten niet van toepassing zijn:

Socr. Goed. Maar wat moeten we denken van de redekunst die bedoeld is 
voor het Atheense publiek (e) en voor het publiek in de andere steden, dat 
in beide gevallen uit vrije mannen bestaat? Heb jij de indruk dat de politieke 
redenaars altijd in functie van het hoogste goed spreken en dat ze ernaar 
streven door hun redevoeringen de burgers zo goed mogelijk te maken? 
Of  zijn ook zij erop uit hun medeburgers te behagen, en maken ook zij 
het algemeen belang ondergeschikt aan het eigenbelang? Gaan zij met hun 
publiek om als met kinderen, (a) en proberen zij enkel te behagen, zonder er 
zich om te bekommeren of  dat publiek daardoor beter of  slechter wordt? 
call. Nu is je vraag niet meer zo eenvoudig. Er zijn redenaars die met rede-

 194 In Plato, Gorgias 464a-465e vergelijkt Socrates een aantal ‘echte kunsten’ (de 
gymnastiek, geneeskunde, wetgeverskunst en rechtskunde) op verschillende 
manieren met een aantal ‘schijnkunsten’ (opsmukkunst, kookkunst, sofistenkunst 
en redekunst). Op basis van deze vergelijkingen bestempelt Socrates de retorica als 
de ‘tegenhanger van de kookkunst in de ziel’ (Gorgias 465e). Voor een schematisch 
overzicht van de verhoudingen tussen de genoemde kunsten zie De Win (1999: 253, 
noot 37) en Rapp (2002: I, 216).
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voeringen het belang van de burgers dienen, maar anderen zijn van het soort 
dat jij beschrijft.
Socr. Dat volstaat. Als die twee soorten redekunst bestaan, zal de eerste wel 
vleierij en gemene vergaderingstaal zijn. Maar de andere zal verheven zijn: 
die zal naar het morele welzijn van de burgers streven, er alles op zetten 
om te zeggen wat het beste is, of  dat de toehoorders nu meer of  minder 
aanstaat. (Plato, Gorgias 502d-503a)

In samenhang met de eerder besproken kritiekpunten kan uit deze passage worden 
opgemaakt dat Plato van opvatting is dat de retorica, wil zij ‘verheven’ van aard 
zijn, in dienst moet staan van het algemeen belang. Terwijl de sofisten er in hun 
retorica van uitgaan dat de redenaar er uitsluitend op gericht is zijn (politieke) 
macht te vergroten, wordt er in deze ‘verheven’ retorica van uitgegaan dat de 
redenaar erop gericht is het morele welzijn van zijn publiek te vergroten. Daartoe 
moet de redenaar zijn toehoorders niet vleien met wat zij graag willen horen, maar 
ze onderrichten over wat ‘het beste’ is. In plaats van het publiek te overtuigen van 
een bepaalde ‘mening’ over het onderwerp waarover hij spreekt, dient de redenaar 
zijn eigen ‘kennis’ over dat onderwerp op een verantwoorde manier over te dragen 
op het publiek.

In de tweede helft van de Phaedrus laat Plato Socrates – in een gesprek met Phaedrus 
– uiteenzetten wat iemand tot een goed redenaar maakt. Zodoende ontwerpt Plato 
een ‘wijsgerige’ retorica, waarmee hij zijn kritiek op de retorica van de sofisten 
van een positief  complement voorziet.195 In een samenvattende passage aan het 
eind van de Phaedrus geeft Socrates aan welke kennis en vaardigheden de redenaar 
volgens hem dient te bezitten om in staat te zijn tot een ‘kunstvaardige beoefening 
van het oratorische genre’:

Socr. Zolang ik de waarheid niet weet over elk van de dingen waarover ik 
spreek of  schrijf, zolang ik niet in staat ben van elk ding de eigen definitie 
te geven, zolang ik, na het geven van de definitie, de dingen niet weet in 
te delen in soorten, en wel zo dat verdere onderverdeling onmogelijk is; 
zolang ik eveneens betreffende de natuur van de ziel niet datzelfde inzicht 
heb (c) en zolang ik voor elke <ziels> natuur niet de bijpassende soort rede 
weet te vinden, zolang ik mijn redevoering niet zo weet op te stellen en 
te ordenen dat ik aan een complexe ziel ook complexe, alle toonsoorten 

 195 De term ‘wijsgerig’ heb ik ontleend aan de tussentitel die De Win (1999) meegeeft aan 
Phaedrus 269d-272b: ‘De wijsgerige redekunst en haar methode’. Volgens sommige 
interpretatoren is de ‘wijsgerige’ retorica uit de Phaedrus een nadere uitwerking van 
de ‘verheven’ retorica waarnaar Socrates in de hierboven aangehaalde passage uit de 
Gorgias verwijst.
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omvattende redevoeringen, of  aan een enkelvoudige ziel enkelvoudige 
redevoeringen kan bezorgen: zolang dat alles niet gebeurd is, zal ik niet in 
staat zijn – althans niet in de mate waarin dat uit de aard der zaak mogelijk 
is – het oratorische genre kunstvaardig te beoefenen, noch in zijn didactisch, 
noch in zijn overredend aspect. Dat heeft het hele voorafgaande betoog ons 
getoond. (Plato, Phaedrus 277b-c)

Uit deze passage valt op te maken dat Plato van mening is dat de redenaar (1) de  
waarheid dient te kennen over het onderwerp waarover hij spreekt, (2) een 
diepgaand inzicht dient te hebben in de verschillende zielsnaturen, en (3) zijn 
redevoering moet kunnen aanpassen aan de specifieke ziel van degene die hij 
wenst te overtuigen.196 De eerste van deze voorwaarden kan gerelateerd worden 
aan de in de Gorgias naar voren gebrachte kritiek op de opvatting van de sofisten 
dat de redenaar zijn overtuigingspoging niet hoeft te baseren op wat ‘waar’ is, 
maar op wat daarvoor door kan gaan – een ‘mening’, het ‘waarschijnlijke’ of  het 
‘aangename’.197 In een filosofisch legitieme retorica, zo lijkt Plato te willen stellen, 
dient de redenaar wèl de waarheid te kennen over het onderwerp waarover hij 
spreekt. Uit het gebruik van formuleringen als het ‘geven van een definitie’ en 
het ‘indelen in soorten zodat elke verdere onderverdeling onmogelijk is’ valt op 
te maken dat Plato wat de verwerving van ware kennis betreft naar de dialectica 
verwijst, en wel naar de dialectica in de vorm van de methode van samenvoeging 
en verdeling.198 Kort gezegd komt deze eerste voorwaarde er dus op neer dat de 
redenaar een ‘dialecticus’ dient te zijn.

De tweede van deze voorwaarden kan gerelateerd worden aan Plato’s kritiek 
dat de door de sofisten gepropageerde werkwijze van de redenaar onwetenschap-
pelijk is. In de vergelijking tussen de ‘schijnkunsten’ en ‘echte kunsten’ in de Gorgias 
deelt Socrates de retorica van de sofisten in bij de ‘schijnkunsten’ en definieert hij 

 196 Onderstaande reconstructie is mede gebaseerd op de uitgebreidere discussie van 
deze punten in wat in de aangehaalde passage het ‘voorafgaande betoog’ wordt 
genoemd. Om precies te zijn komt het eerste punt aan de orde in Phaedrus 259e-262c 
en 272c-274b, het tweede punt in Phaedrus 269c-272b, en het derde punt in Phaedrus 
271d-272a.

 197 Behalve in de Gorgias komt deze kritiek ook aan de orde in Phaedrus 259e-260a en 
272d-273a.

 198 Voor een beschrijving van de verschillende vormen van dialectica in Plato’s dialogen 
zie § 4.2. Dat Plato hier verwijst naar de dialectica als methode van samenvoeging 
en verdeling blijkt ook uit de gebruikte formuleringen in de uitgebreide discussie 
over dit punt in Phaedrus 265c-266c, alsmede uit een ‘tussentijdse’ samenvatting van 
de resultaten ervan in Phaedrus 273d-e: ‘[A]ls je niet in staat bent de werkelijkheid 
in soorten te onderscheiden en elk ding afzonderlijk met één algemeen begrip te 
omvatten, in dat geval, zeg ik, zul je nooit tot de hoogste voor de mens bereikbare 
volmaaktheid komen op het gebied van de redekunst’.
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deze retorica als ‘de tegenhanger van de kookkunst in de ziel’.199 In de Phaedrus 
associeert Socrates zijn eigen variant van de retorica met de geneeskunst, de ‘echte 
kunst’ die hij in de Gorgias aan de kookkunst had gekoppeld.200 Plato lijkt hiermee 
te willen zeggen dat de redenaar zich niet op moet stellen als een kok, die de 
mensen het ‘aangename’ voorschotelt, maar als een arts, die de mensen het ‘beste’ 
voorschrijft:

Socr. Dat het met de redekunst haast net zo gesteld is als met de geneeskunst.
Phaedr. Hoezo? 
Socr. In beide komt het erop aan een natuur te ontleden, in de ene die 
van het lichaam, in de andere die van de ziel; dan pas kun je op weten-
schappelijke wijze – en niet alleen voortgaand op routine en ervaring – het 
lichaam gezond en krachtig maken door het toedienen van geneesmid-
delen en voedsel, of  in het andere geval, de ziel de gewenste overtuiging en 
deugdelijkheid bijbrengen door het aanwenden van passende woorden en 
oefeningen. (Plato, Phaedrus 270b)

De derde en laatste voorwaarde is ook gerelateerd aan Plato’s kritiek dat de door de 
sofisten gepropageerde werkwijze van de redenaar onwetenschappelijk is. Volgens 
Plato dient de redenaar zich weliswaar aan te passen aan het publiek, maar niet op 
de manier die de sofisten voorstaan en waarbij dat publiek uitsluitend verteld wordt 
wat het graag wil horen. In een filosofisch legitieme retorica bestaat het aanpassen 
aan het publiek uit het hanteren van een wetenschappelijk verantwoorde overre-
dingsmethode, die gebaseerd is op de kennis die de redenaar heeft met betrekking 
tot het effect van de verschillende typen redevoeringen op de verschillende typen 
zielsnaturen:

Socr. In de derde plaats zal hij overgaan tot het classificeren van de rede-
voeringen en zielen in onderscheiden soorten, en ook van de onderscheiden 
invloeden die op de zielen inwerken, om vervolgens de oorzaken daarvan 
langs te gaan. Zo kan hij dan elke soort redevoering aanpassen bij elke 
soort ziel, en aantonen om welke reden een ziel van dien aard noodzakelijk 
overtuigd wordt door redevoeringen van dien aard, terwijl een andere er niet 
door overtuigd wordt.

 199 Zie de vergelijking tussen de ‘schijnkunsten’ en de ‘echte kunsten’ in Plato, Gorgias 
464a-465e.

 200 Zie ook de uitgebreide discussie in Phaedrus 271d-272c. Over de vergelijking met de 
geneeskunst stelt Yunis (2007: 77): ‘For Plato, medicine is the paradigmatic technê; 
like medicine, politics is an enterprise in which success depends on the expert’s 
ability to transmit his knowledge to the recipients who need that knowledge for their 
welfare.’
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Phaedr. Dat zou zeker de ideale werkwijze zijn, lijkt me.
Socr. Mijn beste, zeg liever dat elke andere manier van spreken of  schrijven 
over welk onderwerp ook onwetenschappelijk moet zijn. (Plato, Phaedrus 
271b)

Volgens sommige interpretatoren baseert Plato zijn claim dat de hier geschetste 
retorica – in tegenstelling tot die van de sofisten – filosofisch legitiem is uitsluitend 
op het gegeven dat de redenaar een ‘dialecticus’ is.201 Deze interpretatie is mede 
gebaseerd op de aanname dat Socrates in zijn redenering in de Phaedrus een stelling 
onderschrijft die bekend staat als de ‘socratische paradox’ en die inhoudt dat 
iemand die het rechtvaardige kent, per definitie nooit onrechtvaardig kan handelen. 
Toegepast op de retorica zou dat betekenen dat de redenaar die de waarheid over 
recht en onrecht kent, per definitie niet in staat is om zijn publiek te misleiden.202 
Een nadere beschouwing leert echter dat deze stelling in de Phaedrus helemaal geen 
rol speelt. Tijdens de discussie over het sofistische standpunt dat de redenaar geen 
ware kennis hoeft te hebben om zijn publiek te overtuigen, wijst Socrates erop dat 
degene die zijn publiek van een onwaarheid wil overtuigen zelf  de waarheid moet 
kennen. Misleiding, zo redeneert hij, is gebaseerd op een zekere gelijkenis tussen 
een waar en een onwaar beeld van de werkelijkheid (Phaedrus 261e-262c). Omdat de 
‘indruk van waarschijnlijkheid bij de massa ten slotte ontstaat op grond van over-
eenkomst met de waarheid’ en ‘de kennis van de waarheid ook het best die overeen-
komsten weet te ontdekken’ (Phaedrus 272d-e), dient ook de redenaar die erop uit 
is zijn publiek te overtuigen van iets dat niet correspondeert met de werkelijkheid, 
deze werkelijkheid wel naar waarheid te kennen. In deze redenering gaat Socrates er 
impliciet van uit dat het bezit van ware kennis over de werkelijkheid niet de garantie 
biedt dat de redenaar ook automatisch de intentie heeft deze kennis over te dragen 
op zijn publiek. De voorwaarde dat de redenaar een dialecticus moet zijn is dus 
wel een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor het bereiken van 
het gewenste resultaat van een overredingspoging – de verbetering van het welzijn 
van het publiek.203 Ook de andere twee voorwaarden, die betrekking hebben op de 
wijze waarop de redenaar zijn standpunt op een wetenschappelijk verantwoorde 
manier kan overdragen op zijn publiek, zijn op te vatten als aanbevelingen van 
technische aard. Ze stellen de redenaar in staat een succesvolle overredingspoging 

 201 Zo beweert Conley (1990: 12): ‘This “rhetoric” is dialectical in character, then: and 
it is the role of  dialectic in it that guarantees its legitimacy’. Kennedy (1994: 39) stelt 
zelfs: ‘Finally, Plato regards true rhetoric as best exemplified in the dialectic with 
which the philosopher persuades and ennobles the soul of  his beloved.’ 

 202 In de Gorgias stelt Socrates dat ‘de redenaar nooit onrecht [zal] willen plegen’ (Gorgias 
460a-c) wanneer hij kennis heeft van recht en onrecht. Het juiste gebruik van de 
retorica is daarmee in het ontwerp ervan geïmpliceerd.

 203 Zie de eerder geciteerde passage uit de Gorgias (502d-503a).
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te ondernemen, maar bieden geen garantie voor het welslagen ervan.204 Dit neemt 
niet weg dat het hier voorwaarden betreft waaraan de redenaar dient te voldoen om 
zijn overredingspoging als ‘filosofisch legitiem’ te kwalificeren. 

Uit deze bespreking van Plato’s kritiek op de retorica van de sofisten in de Gorgias 
en zijn ontwerp van een wijsgerige retorica in de Phaedrus kan worden geconclu-
deerd dat hij van opvatting is dat de redenaar het (morele) welzijn van zijn publiek 
dient te bevorderen. De redenaar moet niet handelen in zijn eigen belang, maar in 
het algemene belang. Hij moet zijn publiek niet alleen maar vertellen wat het zelf  
graag wil horen, maar wat waar is of  het beste. Om dat te kunnen doen, dient de 
redenaar ware kennis verworven te hebben en tevens te weten op welke manier hij 
deze kennis het beste kan overdragen op het publiek dat hij tegenover zich vindt. 
Deze opvatting over het doel van de redenaar lijkt vooral betrekking te hebben op 
redevoeringen in de politieke context, maar kan ook – met name op grond van de 
passages uit de Phaedrus – geacht worden betrekking te hebben op overredingspo-
gingen in het algemeen.

7.2.2 Aristoteles’ opvatting over het doel van de redenaar

Aristoteles’ opvatting over het doel van de redenaar kan worden afgeleid uit de 
beschouwingen die hij in de Rhetorica wijdt aan het nut van de retorische aanbeve-
lingen in het algemeen en dat van de verschillende typen overtuigingsmiddelen in 
het bijzonder. Ik zal deze twee aspecten van zijn visie op het nut van de retorica 
hieronder apart bespreken.

Aristoteles’ definitie van de retorica wijkt op subtiele wijze af  van de algemeen 
gangbare definitie dat de retorica tot doel heeft een bepaald publiek te overreden. 
Volgens Aristoteles is de retorica geen middel tot het bewerkstelligen van over-
tuiging, maar is de retorica ‘het vermogen [...] met betrekking tot elk onderwerp 
in te zien wat overtuigingskracht heeft’ (Rhetorica 1355b27-28). Wie dit vermogen 
bezit is beter in staat zich te weer te stellen tegen beschuldigingen die niet op 
waarheid berusten: 

 204 Voor een vergelijkbare ‘technische’ interpretatie van de eerste voorwaarde zie ook 
Yunis (2007: 84): ‘[...] Socrates argues that the proficient rhêtôr must have knowledge 
of  the subject matter of  his discourse, not because he needs that knowledge in order 
to benefit the auditor (which is true and was argued in the Gorgias), but because his 
ability to persuade (regardless of  the purpose of  persuasion) is enhanced by such 
knowledge (259e-262c).’
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Het nut van retorica berust op het feit dat waarheid en recht van nature 
sterker zijn dan hun tegendelen: wanneer de uitspraak van een jury niet uitvalt 
zoals het zou moeten heeft een spreker deze nederlaag dus noodzakelijker-
wijs aan zichzelf  te wijten, wat afkeuring verdient. [...] Ook moet een spreker 
[...] in staat zijn tegengestelde standpunten overtuigend te verdedigen: niet 
om dit ook werkelijk met beide tegendelen te doen – het is immers niet 
geoorloofd voor slechte dingen te pleiten – maar om te voorkomen dat de 
ware toedracht verborgen blijft, en om zelf, wanneer een ander argumenten 
onrechtmatig gebruikt, deze te kunnen weerleggen. Dit afleiden van tegenge-
stelde conclusies wordt in geen andere discipline bedreven dan in dialectiek 
en retorica: deze hebben beide om het even tegengestelde standpunten tot 
voorwerp. Daarentegen zijn de feiten waarover ze handelen niet om het 
even: wat waar is en beter, is van nature altijd logisch dwingender en in het 
algemeen meer overtuigend. Bovendien zou het ongerijmd zijn als het wel 
een schande is fysiek weerloos te zijn, maar geen schande je niet te kunnen 
verdedigen met het gesproken woord, dat de mens nog meer eigen is dan het 
gebruik van lichaamskracht. (Aristoteles, Rhetorica 1355a21-b1)

Uit deze passage kan worden opgemaakt dat Aristoteles ervan uitgaat dat er bij 
redevoeringen in de juridische en de politieke context sprake is van een zekere 
asymmetrie met betrekking tot de kans op het welslagen van een verdedigingspo-
ging.205 Van de tegengestelde standpunten die de redenaars met betrekking tot een 
bepaalde kwestie naar voren brengen is er één waar en de ander onwaar. Bij het 
verdedigen van deze standpunten heeft degene die het ware standpunt verdedigt 
een natuurlijk voordeel, omdat ‘waarheid en recht van nature sterker zijn dan hun 
tegendelen’ en ‘wat waar is en beter, [...] van nature altijd logisch dwingender en in 
het algemeen meer overtuigend [is]’. Volgens Aristoteles is het nut van retorische 
aanbevelingen nu precies hierin gelegen dat ze de ‘verbale weerbaarheid’ van 
mensen kunnen vergroten. Door deze aanbevelingen ter harte te nemen kan 
iemand voorkomen dat hij – ondanks het feit dat hij het ‘ware’ of  het ‘betere’ van 
de twee tegengestelde standpunten verdedigt – niet in staat is zijn publiek van de 
aanvaardbaarheid van dat standpunt te overtuigen.

Uiteraard kunnen de retorische aanbevelingen ook gebruikt worden door 
de redenaar die het ‘onware’ of  ‘slechtere’ standpunt verdedigt. In onderstaande  

 205 Aan het begin van deze passage spreekt Aristoteles uitsluitend van een ‘jury’, maar 
gezien het algemene karakter van de rest van de passage mag worden aangenomen 
dat Aristoteles van mening is dat er ook bij redevoeringen in de politieke context 
sprake is van een dergelijke asymmetrie.
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passage stelt Aristoteles dat de retorica een instrument is dat – net als andere 
instrumenten – zowel ten goed als ten kwade kan worden gebruikt:206

Betoogt iemand dat degene die deze macht van het woord misbruikt grote 
schade kan aanrichten: dat is een gemeenschappelijk kenmerk van alle 
goede dingen behalve voortreffelijkheid van karakter, en het is bij uitstek 
van toepassing op die waar de mens het grootste nut van ondervindt, zoals 
lichaamskracht, gezondheid, rijkdom en strategische gaven. Dit zijn de 
goede dingen die rechtmatig gebruikt de grootste weldaden bewijzen en 
onrechtmatig gebruikt de grootste schade berokkenen. (Aristoteles, Rhetorica 
1355b1-10)

Aristoteles lijkt het feit dat de retorica zowel ten goede als ten kwade kan worden 
gebruikt te beschouwen als een argument voor zijn opvatting dat degene die als 
taak heeft het ware of  het beste van twee standpunten te verdedigen de verant-
woordelijkheid heeft om zijn onderneming te doen slagen. In de eerste van de 
hierboven geciteerde passages stelt hij dat het afkeurenswaardig is wanneer degene 
die het ware of  betere standpunt verdedigt de jury niet weet te overtuigen, dat 
de redenaar dient te voorkomen dat de ware toedracht verborgen blijft, dat de 
redenaar in staat moet zijn onrechtmatig gebruikte argumenten te weerleggen en 
dat het een schande is wanneer iemand zich niet zou kunnen verdedigen met het 
gesproken woord. Uit deze opmerkingen kan worden opgemaakt dat Aristoteles 
ervan uitgaat dat de redenaar in de juridische en de politieke context tot doel heeft 
de waarheid en het recht te laten zegevieren.

Aristoteles’ Rhetorica heeft het karakter van een systematische beschouwing van de 
middelen die de spreker ter beschikking staan om zijn publiek te overtuigen. Aan 
het begin van dit werk maakt hij een onderscheid tussen ‘atechnische’ overtuigings-
middelen, die niet tot de welsprekendheid als kunst behoren omdat ze niet door het 
toedoen van de spreker zijn verstrekt maar al voorhanden waren (getuigen, verkla-
ringen, geschreven overeenkomsten etc.), en ‘technische’ overtuigingsmiddelen, 

 206 Aristoteles stelt zich daarmee op hetzelfde standpunt als Gorgias in de gelijknamige 
dialoog van Plato: ‘De redenaar bezit inderdaad de macht om tegenover iedereen en 
over alles het woord te voeren; hij kan de massa gemakkelijk overtuigen (b) en, kort 
gezegd, over wat hij maar wil. Maar dat betekent niet dat hij daarom ook maar iets 
meer het recht heeft een dokter of  een ander vakman zijn reputatie te ontnemen, 
omdat hij dat zou kunnen! Hij moet de redekunst rechtvaardig gebruiken, net zoals 
de gevechtssport. En als dan een redenaar later zijn macht en kunst misbruikt, 
hoeft men zijn leermeester niet te haten en te verbannen. (c) Die heeft zijn kunst 
doorgegeven om ze rechtvaardig te gebruiken, maar de andere heeft ze voor het 
tegenovergestelde gebruikt. Wie ze verkeerd gebruikt, verdient haat, verbanning en 
dood, maar niet zijn leermeester’ (Plato, Gorgias 457a-c).
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die wel tot de welsprekendheid als kunst behoren omdat ze door het gesproken 
woord tot stand worden gebracht (Rhetorica 1355b35-1356a1). Vervolgens maakt 
hij een onderscheid tussen drie soorten technische overtuigingsmiddelen, dat 
gebaseerd lijkt te zijn op de drie constituenten van de ‘communicatieve situatie’ 
waarop de retorica van toepassing is – de spreker, het publiek, en het onderwerp 
van de toespraak:

Overtuigingsmiddelen die tot stand worden gebracht door het gesproken 
woord zijn er in drie soorten: die gelegen in het karakter van de spreker 
[de ‘ethische’ overtuigingsmiddelen, JW], die gelegen in het in een bepaalde 
gemoedstoestand brengen van de toehoorder [de ‘pathetische’ overtuigings-
middelen, JW], en die gelegen in de redenering zelf, die erop berusten dat 
ze iets aantonen of  schijnen aan te tonen [de ‘logische’ overtuigingsmid-
delen, JW]. Overtuigen door middel van het karakter vindt plaats wanneer 
het betoog zo wordt ingekleed dat het de spreker als geloofwaardig voorstelt 
[...] Overtuigen door middel van de toehoorders vindt plaats wanneer het 
betoog hun gevoelens opwekt. [...] Overtuigen door de redenering vindt plaats 
wanneer we aantonen dat iets waar of  juist schijnbaar is op grond van wat met 
betrekking tot elk onderwerp overtuigend is. (Aristoteles, Rhetorica 1356a1-21)

Volgens Aristoteles hebben andere retorici zich in hun handboeken beperkt tot 
het doen van aanbevelingen voor het beïnvloeden van de emotionele gesteldheid 
van het publiek – dat wil zeggen, tot het beschrijven van pathetische overtuigings-
middelen.207 Hij geeft twee redenen waarom deze beperking onwenselijk is. In de 
eerste plaats is het in veel steden verboden om bij juridische processen ‘bezijden 
de kwestie te spreken’ en zouden redenaars die alleen pathetische overtuigingsmid-
delen tot hun beschikking hebben in deze steden ‘niets te zeggen hebben’ (Rhetorica 
1354a18-24). En in de tweede plaats zijn pathetische overtuigingsmiddelen minder 
effectief  dan de logische overtuigingsmiddelen – althans, in politieke redevoe-
ringen:

In de politieke welsprekendheid baat het minder zich van het onderwerp te 
verwijderen: hier oordelen de stemgerechtigden over dingen waar ze zelf  
belang bij hebben, met het gevolg dat de spreker die een maatregel voorstelt 
niets anders hoeft te doen dan aan te tonen dat de feiten zijn zoals hij zegt. 
(Aristoteles, Rhetorica 1354b25-30)

 207 Zie ook Aristoteles, Rhetorica 1356a14-18: ‘Overtuigen door middel van de 
toehoorders vindt plaats wanneer het betoog hun gevoelens opwekt. De oordelen 
die wij uitspreken verschillen immers naargelang we verdrietig of  vrolijk zijn gestemd 
en genegenheid of  afkeer voelen. Dit is het enige middel, zo mogen we stellen, dat 
schrijvers van thans gangbare handboeken proberen te behandelen.’
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Uit deze opmerkingen kan worden geconcludeerd dat Aristoteles het voor het 
houden van zowel juridische als politieke redevoeringen van belang acht dat de 
redenaar over méér dan alleen pathetische overtuigingsmiddelen beschikt. In 
zijn eigen retorica stelt hij de logische overtuigingsmiddelen centraal, waarvan de 
hieronder genoemde ‘enthymemen’ de belangrijkste zijn:

Zoals de zaken staan hebben samenstellers van handboeken voor 
welsprekendheid maar een klein deel van het terrein bewerkt. [...] Over de 
enthymemen, die de kern vormen van de bewijsvoering, reppen zij met geen 
woord; ze handelen het meest over vraagstukken die buiten het onderwerp 
liggen. Het in diskrediet brengen van tegenstanders en het opwekken van 
medelijden, boosheid en soortgelijke gevoelens hebben namelijk niets met 
de zaak te maken maar zijn gericht op de persoon van het jurylid. (Aristoteles, 
Rhetorica 1354a12-18)

In zijn kritiek op de eerdere retorische handboeken laat Aristoteles zich negatief  
uit over de legitimiteit van de pathetische overtuigingsmiddelen. In het vervolg op 
de eerder aangehaalde passage over het wettelijk verbod om ‘buiten het onderwerp’ 
te spreken stelt hij dat een dergelijk verbod terecht is, omdat het oordeelsvermogen 
van het publiek anders op een ontoelaatbare manier zou worden vervormd:

Iedereen vindt ofwel dat de wet zou moeten verbieden bezijden de kwestie te 
spreken, of  richt zich in de praktijk naar zo’n verbod, zoals in de Areopagus 
– en terecht. Het is immers ontoelaatbaar een jurylid naar je hand te zetten 
door hem op te stoken tot boosheid, afgunst of  medelijden: dit zou erop 
neerkomen dat je de maatstaf  waarmee je wilt meten eerst krom trekt. 
(Aristoteles, Rhetorica 1354a21-26)

Dat Aristoteles kritisch staat tegenover het gebruik van pathetische overtuigings-
middelen blijkt daarnaast uit zijn opmerking dat de beoordelingsbevoegdheid van 
de leden van een volksvergadering of  jury beperkt dient te zijn. Het risico dat zij 
op basis van hun ‘privé-genoegen of  -ongenoegen’ een onjuist oordeel vellen zou 
daardoor worden verkleind:

Het best is het dan ook als er voor zover mogelijk voor alle gevallen 
bepalingen zijn vastgelegd in goed opgestelde wetten die zo weinig mogelijk 
overlaten aan de personen die uitspraak doen. [...] Bij hen [de leden van een 
volksvergadering of  jury, JW] zijn vaak al sympathie, afkeer en eigenbelang 
in het spel, met als gevolg dat ze niet meer voldoende in staat zijn de waarheid 
in te zien: privé-genoegen of  -ongenoegen vertroebelt hun oordeel. Over de 
meeste dingen is het dus als gezegd zaak zo min mogelijk over te laten aan 
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de bevoegdheid van de persoon die uitspraak doet. (Aristoteles, Rhetorica 
1354a31-b12)

Aristoteles’ afkeuring van het gebruik van de pathetische overtuigingsmiddelen staat 
op gespannen voet met zijn uitgebreide beschrijving van dit type middelen verderop 
in de Rhetorica, voor zover die beschrijving althans een aanbeveling of  goedkeuring 
van het gebruik van deze middelen impliceert. In de secundaire literatuur zijn voor 
deze al dan niet vermeende inconsistentie verschillende oplossingen voorgesteld.208 
Eén daarvan luidt dat Aristoteles het gebruik van pathetische overtuigingsmiddelen 
in principe ongeoorloofd vindt, maar in sommige gevallen toch noodzakelijk acht. 
Aristoteles zou het standpunt innemen dat de redenaar zich, wanneer de omstandig-
heden dat toelaten, uitsluitend van logische overtuigingsmiddelen moet bedienen, 
maar wanneer dat niet het geval is, aanvullend gebruik moet maken van pathetische 
overtuigingsmiddelen.209 Op een aantal plaatsen in de Rhetorica geeft Aristoteles een 
nadere beschrijving van de omstandigheden waarin logische overtuigingsmiddelen 
niet (of  minder) effectief  zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als de intellectuele 
vermogens van de toehoorders ontoereikend zijn, als de zaak erg gecompliceerd is, 
of  als aan de redenaar slechts een korte spreektijd is toebedeeld.210 Deze oplossing 
doet zowel recht aan de inhoud van Aristoteles’ kritiek op andere retorici in het 
begin van de Rhetorica als aan het feit dat hij erkent dat de oordeelsvorming voor 
een deel afhankelijk is van factoren die ‘buiten het onderwerp’ liggen. Aristoteles 
kritiseert de conventionele retorici immers niet omdat hun retorische aanbeve-
lingen op deze factoren zijn gebaseerd, maar omdat zij zich in hun aanbevelingen 
tot deze factor hebben beperkt.211 De opvatting dat de redenaar behalve over 
logische overtuigingsmiddelen ook over pathetische middelen dient te beschikken 
omdat die in sommige omstandigheden effectiever zijn, is niet in tegenspraak met 
de opvatting dat de redenaar behalve over pathetische overtuigingsmiddelen ook 
over logische overtuigingsmiddelen dient te beschikken omdat de eerste soms niet 
toegestaan zijn en omdat de tweede – in andere omstandigheden – effectiever zijn. 

 208 Voor een overzicht van deze oplossingen zie bijvoorbeeld Braet (1999) en Rapp 
(2002: I, 338-345, 362-365 en II: 107-119).

 209 Volgens Braet (1999: 216) stellen Sprute (1994: 126-127) en Poster (1997) een 
dergelijke oplossing voor. Zie ook Rapp (2002: II, 109), die signaleert dat Aristoteles 
in de Rhetorica wel vaker als volgt te werk gaat: ‘Er distanziert sich von der jeweils 
unsachlicher Methode, macht aber klar, dass man auf  die Anwendung dieser 
Methode wegen der Wirkung, die sie unter den gegebenen Umständen der öffent-
lichen Rede besitzt, nicht verzichten kann. Dieses Modell wird am besten durch die 
Formel “nicht richtig, aber notwendig” (1404a2f.) auf  den Begriff  gebracht.’

 210 Zie bijvoorbeeld Rapp (2002: I, 338-345) en Green (1994: 9).
 211 Zie ook Rapp (2002: I, 364), die terecht opmerkt: ‘Genau betrachtet, hat Aristoteles 

die Vorgänger nie dafür kritisiert, sich überhaupt mit den Emotionen befasst zu 
haben, sondern dafür, sich ausschließlich damit und deswegen nicht met dem 
Enthymem befasst zu haben.’
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Ten slotte doet deze oplossing recht aan Aristoteles’ opmerking dat de logische 
overtuigingsmiddelen – c.q. de enthymemen – als de kern van de bewijsvoering 
moeten worden gezien en dat de overige middelen slechts bijkomstig zijn.212

Onder de aanname dat Aristoteles inderdaad het hierboven beschreven 
‘geclausuleerde’ gebruik van de pathetische overtuigingsmiddelen voorstaat, kan uit 
zijn opmerkingen over het nut en het gebruik van de retorica worden opgemaakt 
dat hij van mening is dat de redenaar tot doel heeft zijn publiek te overtuigen 
van het ware of  het beste standpunt. Om dit doel te bereiken zal de redenaar in 
de eerste plaats gebruik moeten maken van logische overtuigingsmiddelen en in 
tweede instantie – als de omstandigheden dat vereisen – van pathetische en ethische 
overtuigingsmiddelen.213 De redenaar kan er op deze manier aan bijdragen dat de 
kans op een verkeerde oordeelsvorming zo klein mogelijk is. Zowel in de juridische 
context als in de politieke context dient de redenaar er volgens Aristoteles voor te 
zorgen dat het ware of  het beste standpunt wint.

7.3 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik de antiek-retorische opvattingen over het doel van argu-
mentatie gereconstrueerd. Ik heb me daarbij gericht op de algemene opvatting 
over het doel van de redenaar zoals die in het systeem van de antieke retorica is 
uitgekristalliseerd en op de nadere specificaties van het doel van de redenaar die 
Plato en Aristoteles in hun werken over de retorica naar voren hebben gebracht.

In het systeem van de antieke retorica wordt de retorica algemeen gedefinieerd 
als de kunst tot het produceren van een overtuigende redevoering. In deze definitie 
komt tot uitdrukking dat de redenaar tot doel heeft zijn publiek te overreden een 
bepaald standpunt in te nemen. Dit doel kan nader worden gespecificeerd aan de 
hand van de antiek-retorische typologie van redevoeringen, die uit juridische rede-
voeringen, politieke redevoeringen en gelegenheidsredevoeringen bestaat. Bij rede-
voeringen die tot het juridische of  het politieke genre behoren heeft het publiek een 
oordelende functie met betrekking tot de aanvaardbaarheid van de tegengestelde 
standpunten die twee strijdende partijen in hun afzonderlijke redevoeringen naar 
voren brengen. De redenaar heeft in deze gevallen tot doel het publiek ervan te 
overtuigen dat zijn standpunt met betrekking tot de juridische of  politieke kwestie 
het ware of  het beste standpunt is. Bij redevoeringen die tot het gelegenheidsgenre 

 212 Zie Aristoteles, Rhetorica 1354a10-20. Zie Rapp (2002: II, 43-44) voor een opsomming 
van passages waaruit kan worden afgeleid dat Aristoteles de overtuigingsmiddelen 
op deze wijze hiërarchiseert. 

 213 Hoewel Aristoteles zich in zijn kritiek op de handboekenschrijvers met name op de 
pathetische overtuigingsmiddelen richt, zijn ook de ethische overtuigingsmiddelen te 
kwalificeren als middelen die ‘buiten het onderwerp’ liggen.
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behoren heeft het publiek een oordelende functie met betrekking tot de retorische 
vaardigheden van de redenaar. In dit geval heeft de redenaar tot doel de aanvaard-
baarheid van bepaalde door het publiek reeds aanvaarde opvattingen te bevestigen 
of  te amplificeren.

Uit de reconstructie van Plato’s kritiek op de retorica van de sofisten in de 
Gorgias kan worden opgemaakt dat Plato dit type retorica schadelijk acht voor het 
(morele) welzijn van het publiek. In de retorica van de sofisten wordt de redenaar 
verondersteld gericht te zijn op het vergroten van zijn (politieke) macht. Om dat 
te bewerkstelligen hoeft de redenaar geen specialistische kennis te bezitten, maar 
dient hij slechts te hoeven weten wat het publiek graag wil horen. Het publiek 
wordt op deze manier niet geïnformeerd over wat de waarheid of  het beste is, maar 
krijgt slechts een mening gepresenteerd. In de reconstructie van Plato’s ontwerp 
van een wijsgerige retorica in de Phaedrus is naar voren gekomen dat Plato – in 
aansluiting op zijn kritiek op de retorica van de sofisten – van opvatting is dat de 
redenaar het (morele) welzijn van zijn publiek dient te bevorderen. Om dat te doen 
dient de redenaar zelf  ware kennis te hebben verworven en deze kennis op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier over te dragen op zijn publiek.

Uit de beschouwingen die Aristoteles in zijn Rhetorica aan het nut van de 
retorica wijdt kan worden afgeleid dat hij van mening is dat de redenaar een 
bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Volgens hem dient de redenaar ervoor te 
zorgen dat de waarheid en het recht zegeviert en moet hij daartoe het publiek, dat 
bij juridische en politieke redevoeringen een oordelende functie heeft, van het ware 
of  het beste standpunt overtuigen. Om dat doel te bereiken dient de redenaar bij 
voorkeur gebruik te maken van logische overtuigingsmiddelen, maar kan hij – als 
de omstandigheden dat vereisen – ook gebruik maken van pathetische en ethische 
overtuigingsmiddelen.





8 Conclusie

In de inleiding van dit proefschrift heb ik aangegeven dat het pragma-dialectische 
voorstel om het dialectische en het retorische perspectief  op argumentatie met 
elkaar te combineren aanleiding is geweest tot het ontstaan van een hernieuwde 
belangstelling voor de kwestie hoe deze perspectieven zich tot elkaar verhouden – 
of  zouden moeten verhouden. Onder argumentatietheoretici blijkt zowel verschil 
van mening te bestaan over de mogelijkheid om deze perspectieven met elkaar 
te combineren als over de wenselijkheid ervan. Sommige theoretici beschouwen 
dialectica en retorica als zelfstandige disciplines die weinig tot niets met elkaar te 
maken hebben. Andere theoretici bepleiten een combinatie van de twee perspec-
tieven. De voorstellen die zij naar voren hebben gebracht over de mate waarin en 
de wijze waarop een dergelijke combinatie tot stand kan of  moet worden gebracht, 
zijn zeer divers.

Met dit proefschrift beoog ik een historisch-filosofische bijdrage te leveren 
aan de zojuist genoemde discussie. Ik doe dat door na te gaan hoe het pragma-
dialectische voorstel tot het combineren van de twee perspectieven gesitueerd kan 
worden tegen de achtergrond van opvattingen uit de antieke dialectica en retorica. 
Ter voorbereiding op de beantwoording van deze vraag heb ik in het eerste deel van 
het proefschrift onderzocht wat voor uitgangspunten in de pragma-dialectiek als 
‘dialectisch’ en wat voor uitgangspunten als ‘retorisch’ gelden, op welke aspecten 
van argumentatie deze uitgangspunten betrekking hebben en wat ze precies 
inhouden – kwestie I. Vervolgens heb ik in het tweede deel van het proefschrift een 
reconstructie gegeven van de opvattingen die in de antieke dialectica en retorica 
over de relevante aspecten van argumentatie bestaan – kwestie II.

In dit concluderende hoofdstuk zal ik allereerst een recapitulatie geven van 
de resultaten van de conceptuele analyses uit het eerste deel van het proefschrift en 
die van het historische onderzoek uit het tweede deel ervan (§ 8.1). Vervolgens ga 
ik na in hoeverre de pragma-dialectische opvattingen aan de antieke opvattingen 
zijn gerelateerd – kwestie III – en geef  ik op basis daarvan aan hoe het pragma-
dialectische combinatievoorstel tegen de achtergrond van die antieke opvattingen 
kan worden gesitueerd – de hoofdvraag van deze studie (§ 8.2). Ten slotte plaats 
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ik mijn bevindingen met betrekking tot de historische achtergronden van de geïn-
tegreerde pragma-dialectiek in de context van de hedendaagse discussie over de 
verhouding tussen het dialectische en het retorische perspectief  op argumentatie 
(§ 8.3).

8.1 Recapitulatie van de pragma-dialectische en antieke  
 opvattingen over argumentatie

In het eerste deel van het proefschrift heb ik een conceptuele analyse uitgevoerd 
van de belangrijkste noties van zowel de standaardversie als de uitgebreide versie 
van de pragma-dialectiek. Dit onderzoek was er onder meer op gericht te bepalen 
wat voor uitgangspunten in de pragma-dialectiek als ‘dialectisch’ dan wel als 
‘retorisch’ gelden. In het tweede deel van het proefschrift heb ik een reconstructie 
gegeven van antieke opvattingen over argumentatie. Dit onderzoek was erop 
gericht te bepalen welke opvattingen er in de antieke dialectica en retorica bestaan 
over precies die aspecten van argumentatie waar de dialectische en retorische 
uitgangspunten van de pragma-dialectiek betrekking op hebben. Om de vraag 
te kunnen beantwoorden in hoeverre de pragma-dialectische opvattingen aan de 
antieke opvattingen zijn gerelateerd, geef  ik in deze paragraaf  een recapitulatie van 
de belangrijkste resultaten van deze twee onderzoeken.

Pragma-dialectische opvattingen over argumentatie
In de standaardversie van de pragma-dialectiek worden argumentatieve teksten en 
discussies geanalyseerd en geëvalueerd aan de hand van een procedureel model 
dat gebaseerd is op de theoretische notie ‘kritische discussie’. Het model bestaat 
uit een beschrijving van de fasen waaruit een kritische discussie is opgebouwd, 
een beschrijving van de wijze waarop verschillende typen taalhandelingen over 
deze fasen zijn verdeeld en een beschrijving van de discussieregels die voor het 
uitvoeren van deze taalhandelingen van toepassing zijn. Een pragma-dialectische 
analyse van een argumentatieve tekst of  discussie heeft tot doel de betreffende tekst 
of  discussie te reconstrueren in termen van dit model. De gereconstrueerde tekst 
of  discussie wordt vervolgens geëvalueerd op basis van regels uit een gedragscode 
voor redelijke discussianten, die uit de zojuist genoemde regels uit het model zijn 
afgeleid. Deze evaluatie heeft tot doel om vast te stellen of  de gereconstrueerde 
bijdragen van de discussianten als redelijk dan wel als onredelijk kunnen worden 
bestempeld. Als een discussiebijdrage een overtreding van een discussieregel 
impliceert, dan is er sprake van een drogreden.

In de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek zijn retorische inzichten 
met betrekking tot argumentatie op een systematische manier geïncorporeerd in 
het dialectische raamwerk van de standaardtheorie. De uitbreiding bestaat uit een 
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specificatie van de aspecten van strategisch manoeuvreren in de fasen van een 
kritische discussie en is behalve op de theoretische notie ‘kritische discussie’ ook 
op de analytische notie ‘strategisch manoeuvreren’ gebaseerd. Een geïntegreerde 
pragma-dialectische analyse van een argumentatieve tekst of  discussie vindt plaats 
in termen van de strategische manoeuvres van de discussianten, waarna de gere-
construeerde tekst of  discussie op basis van de regels uit de hierboven genoemde 
gedragscode voor redelijke discussianten wordt geëvalueerd. De criteria aan de 
hand waarvan wordt vastgesteld of  een bepaalde discussiebijdrage al dan niet als 
redelijk kan worden bestempeld zijn mede ontworpen met gebruikmaking van 
het nieuw ontwikkelde analytisch instrumentarium van de pragma-dialectiek. 
Een discussiebijdrage die een overtreding van een discussieregel impliceert kan 
daardoor niet alleen als een drogreden, maar ook als een ontspoorde strategische 
manoeuvre worden aangemerkt.

De conceptuele analyse van de theoretische notie ‘kritische discussie’ heeft 
uitgewezen dat de dialectische inzichten die aan deze notie ten grondslag liggen 
betrekking hebben op het doel, de opbouw en de normering van argumentatie. 
Op basis van deze analyse kan een kritische discussie omschreven worden als een 
discussie die (I) tot doel heeft de aanvaardbaarheid te bepalen van het standpunt 
waarop een verschil van mening betrekking heeft, (II) is opgebouwd als een syste-
matische uitwisseling van discussiezetten vóór en tegen dat standpunt en (III) is 
genormeerd door middel van een samenhangend geheel van procedurele regels 
met betrekking tot de redelijkheid van argumentatie.

De conceptuele analyse van de analytische notie ‘strategisch manoeuvreren’ 
heeft uitgewezen dat aan deze notie zowel een dialectisch als een retorisch inzicht 
met betrekking tot het argumentatieve streven van de discussianten ten grondslag 
ligt, waarbij het dialectische inzicht de hierboven genoemde dialectische inzichten 
impliceert en het retorische inzicht in die dialectische inzichten is ingebed. Op 
basis van deze analyse kan een ‘strategische manoeuvre’ omschreven worden als 
een discussiebijdrage die (I) tot doel heeft (a) de aanvaardbaarheid te bepalen 
van het standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft en (b) de 
eigen positie van de betreffende discussiant zo goed mogelijk te doen uitkomen,  
(II) onderdeel uitmaakt van een systematische uitwisseling van discussiezetten 
vóór en tegen het standpunt waarop dat verschil van mening betrekking heeft en  
(III) genormeerd is door middel van een samenhangend geheel van procedurele 
regels met betrekking tot de redelijkheid van argumentatie.

Uit deze conceptuele analyses kan worden opgemaakt dat er wat het doel van argu-
mentatie betreft in de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek een combinatie 
van een dialectisch en een retorisch uitgangspunt wordt gehanteerd, terwijl er met 
betrekking tot de opbouw van argumentatie en de normering ervan een dialectisch 
uitgangspunt wordt gehanteerd. Deze resultaten hebben het vertrekpunt gevormd 
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van het historische onderzoek in het tweede deel van het proefschrift, in die zin 
dat de daarin uitgevoerde reconstructie van opvattingen uit de antieke dialectica en 
retorica is toegespitst op precies die aspecten van argumentatie waar de dialecti-
sche en retorische uitgangspunten van de pragma-dialectiek betrekking op hebben. 
Ik zal de resultaten van het historische onderzoek hieronder voor elk van deze 
aspecten afzonderlijk recapituleren.

Antiek-dialectische opvattingen over het doel van argumentatie
De analyse van de dialectische redenering in Zeno’s ‘eerste paradox van de veelheid’ 
heeft uitgewezen dat het doel ervan tweeledig is. De redenering heeft in de eerste 
plaats tot doel een standpunt te weerleggen en in de tweede plaats tot doel – door 
middel van die weerlegging – het eraan tegengestelde standpunt te verdedigen.

In de filosofische discussies in de dialogen van Plato manifesteren zich drie 
vormen van dialectica: de ‘socratische elenchus’, de ‘methode van hypothetisering’ 
en de ‘methode van samenvoeging en verdeling’. De analyse van de socratische 
elenchus heeft uitgewezen dat deze tot doel heeft te onderzoeken of  het standpunt 
dat iemand naar voren heeft gebracht houdbaar is in het licht van diens overige 
opvattingen. Voor zover een elenchus deel uitmaakt van een serie thematisch met 
elkaar samenhangende elenchi heeft de elenchus daarnaast tot doel de plausibiliteit 
van een bepaald standpunt te doen toenemen door een alternatief  standpunt met 
betrekking tot dezelfde kwestie te weerleggen. De methode van hypothetisering 
kan gereconstrueerd worden als een methode die bestaat uit drie onderling samen-
hangende componenten: een ‘kritische component’, een ‘deductieve component’ 
en een ‘concluderende component’. Deze componenten hebben als gemeenschap-
pelijk doel de zekerheid van kennis te doen toenemen. In de kritische component 
gebeurt dat door een bepaalde hypothese te onderwerpen aan een kritische toets, in 
de deductieve component door de hypothese uit hogere principes – of  via tussen-
liggende hypothesen uit een hoogste principe – af  te leiden en in de concluderende 
component door uit de hypothese – eventueel via een aantal tussenstappen – een 
bepaalde conclusie af  te leiden. De methode van samenvoeging en verdeling ten 
slotte heeft tot doel een bepaald begrip te definiëren door dat begrip met een 
aantal verwante begrippen samen te brengen onder een generieke term (de ‘samen-
voeging’) en de onderlinge verhouding tussen de samengebrachte begrippen te 
expliciteren in termen van genus en species (de ‘verdeling’).

De dialectische discussie uit Aristoteles’ Topica en Sophistici elenchi heeft als 
argumentatief  doel te onderzoeken of  het standpunt dat de antwoordgever in 
een dergelijke discussie naar voren heeft gebracht aanvaardbaar is in het licht van 
andere algemeen aanvaarde en/of  door de antwoordgever tijdens de discussie 
aanvaarde opvattingen. Net als in de socratische elenchus is de antwoordgever 
in een dialectische discussie erop gericht het standpunt te verdedigen, terwijl de 
vragensteller erop gericht is het standpunt te weerleggen.



 Conclusie 181

Antiek-retorische opvattingen over het doel van argumentatie
In het systeem van de antieke retorica geldt als algemene opvatting dat de redenaar 
tot doel heeft zijn publiek te overreden. Deze opvatting kan nader worden gespe-
cificeerd met gebruikmaking van de in het systeem ontwikkelde typologie van 
redevoeringen, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de juridische rede, 
de politieke rede en de gelegenheidsrede. In een juridische redevoering heeft de 
redenaar tot doel zijn standpunt aanvaard te krijgen door een rechter of  jury, terwijl 
de redenaar in een politieke redevoering tot doel heeft zijn standpunt aanvaard 
te krijgen door een volksvergadering. In beide gevallen heeft het publiek een 
oordelende functie met betrekking tot de aanvaardbaarheid van de standpunten die 
de partijen in het betreffende juridische of  politieke geschil naar voren brengen. In 
een gelegenheidsrede is er geen sprake van een geschil en heeft de redenaar tot doel 
de aanvaardbaarheid van bepaalde door het publiek reeds aanvaarde opvattingen te 
bevestigen dan wel te amplificeren.

Plato en Aristoteles brengen in hun werken over de retorica een specifiekere 
opvatting over het doel van de redenaar tot uitdrukking. Volgens Plato dient de 
redenaar – met name de politieke redenaar – het (morele) welzijn van het publiek te 
bevorderen door het op een wetenschappelijk verantwoorde manier te informeren 
over de waarheid of  over wat het beste is. En volgens Aristoteles dient de juridische 
en de politieke redenaar te voorkomen dat de waarheid voor het oordelende publiek 
verborgen blijft oftewel, positief  geformuleerd, ervoor te zorgen dat de waarheid 
en het recht zegevieren.

Antiek-dialectische opvattingen over de opbouw van argumentatie 
In de antieke dialectica bestaan verschillende opvattingen over de opbouw van 
argumentatie. De dialectische redenering van Zeno heeft de opbouw van een 
monoloog. Voor zover het te weerleggen standpunt kan worden opgevat als een 
discussiebijdrage van de tegenstanders van Zeno’s leermeester Parmenides, kan 
de redenering als een dialoog worden gereconstrueerd. Met uitzondering van het 
te weerleggen standpunt bevat de redenering waarschijnlijk geen onderdelen die 
als impliciete discussiebijdragen van deze tegenstanders kunnen worden gerecon-
strueerd.

De socratische elenchus heeft de opbouw van een dialoog tussen een 
vragensteller en een antwoordgever. Een specifiek kenmerk van de elenchus is dat 
de antwoordgever, die als taak heeft het standpunt te verdedigen, daartoe geen 
argumenten naar voren te brengt. De verdediging van de antwoordgever bestaat uit 
een poging om te voorkomen dat de vragensteller zijn standpunt op basis van zijn 
concessies weerlegt. De kritische component van de methode van hypothetisering 
heeft nagenoeg dezelfde opbouw als de socratische elenchus, met dit verschil dat 
niet alleen de antwoordgever maar ook de vragensteller aan het te toetsen standpunt 
is gecommitteerd en dat deze toetsing niet plaatsvindt in het licht van de concessies 
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van de antwoordgever maar van de consequenties die uit het standpunt kunnen 
worden afgeleid. In de deductieve component van de methode van hypothetisering 
vindt geen kritische toetsing van de hypothese plaats, maar wordt geprobeerd deze 
af  te leiden uit hogere principes. Deze principes kunnen worden opgevat als de 
argumenten die ter verdediging van de te bewijzen hypothese worden aangevoerd. 
De concluderende component van de methode van hypothetisering heeft nagenoeg 
dezelfde opbouw als de deductieve component, met dit verschil dat de hypothese 
nu niet als standpunt fungeert, maar als argument (voor de conclusie). De methode 
van samenvoeging en verdeling ten slotte is opgebouwd als een exposé van de 
vragensteller in de vorm van een dialoog, waarin elke afleidingsstap afzonderlijk 
door de antwoordgever wordt bevestigd. 

De opbouw van een dialectische discussie in aristotelische zin vertoont grote 
overeenkomsten met die van de socratische elenchus en de kritische component 
van de methode van hypothetisering. De overeenkomsten met de socratische 
elenchus zijn het grootst: net als in de elenchus verdedigt de antwoordgever in een 
dialectische discussie zijn standpunt niet door argumenten naar voren te brengen, 
maar door te proberen de vragen op een zodanige manier te beantwoorden dat het 
de vragensteller niet lukt het standpunt op basis van die antwoorden te weerleggen.

Antiek-dialectische opvattingen over de normering van argumentatie
In het overgeleverde werk van Zeno wordt niet expliciet gerefereerd aan normen 
voor de deugdelijkheid van argumentatie. Wel kan uit het gereconstrueerde verloop 
van zijn dialectische redenering worden opgemaakt dat Zeno impliciet gebruik 
maakt van logische regels met betrekking tot de geldigheid van argumentatie. 
Daarnaast maakt Zeno impliciet gebruik van een strategie voor het weerleggen van 
standpunten die ook in hedendaagse handboeken over logica wordt aanbevolen.

De verschillende typen filosofische discussies in de dialogen van Plato zijn 
zowel expliciet als impliciet genormeerd. In mijn reconstructie heb ik de normen 
die betrekking hebben op de geschiktheid van de discussianten of  de aard van 
de te bespreken kwestie aangemerkt als ‘voorwaarden’, de normen die betrekking 
hebben op de deugdelijkheid van de discussiebijdragen aangemerkt als ‘regels’ en 
de normen die gerelateerd zijn aan de specifieke rol die de partijen in de discussie 
vervullen – het verdedigen of  het aanvallen van het standpunt – aangemerkt als 
‘strategieën’. Een belangrijke regel luidt dat de antwoordgever in de elenchus om 
opheldering mag vragen als de vragensteller een meerduidige term heeft gebruikt. 
Deze regel heeft tot doel te voorkomen dat de vragensteller in een later stadium van 
de discussie misbruik maakt van deze meerduidigheid door de betreffende term 
een andere betekenis te geven dan die waarop de antwoordgever zijn antwoord had 
gebaseerd – een discussietechniek die door de sofisten werd gepraktiseerd. Een 
opmerkelijke strategie is die welke Socrates in de elenchus hanteert. Door de vragen 
in een ‘onlogische’ volgorde te stellen probeert hij zo lang mogelijk verborgen te 
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houden op basis van welke concessies hij het standpunt van de antwoordgever wil 
weerleggen.

Ook de dialectische discussie in aristotelische zin is genormeerd door middel 
van ‘voorwaarden’ met betrekking tot de geschiktheid van de deelnemers en de 
aard van de te bespreken kwestie, ‘regels’ met betrekking tot de deugdelijkheid van 
discussiebijdragen en ‘strategieën’ met betrekking tot de uitvoering van de taak 
van antwoordgever en die van vragensteller. Anders dan in de dialogen van Plato, 
waar deze verschillende typen normen veelal impliciet blijven, worden ze in de 
relevante werken van Aristoteles expliciet gethematiseerd. Wat de voorwaarden 
voor een dialectische discussie betreft, merkt Aristoteles bijvoorbeeld op dat men 
beter niet met twistzieke personen kan discussiëren en geeft hij nauwkeurig aan 
welke onderwerpen hij voor het voeren van een dergelijke discussie geschikt acht. 
Wat de regels betreft, kent Aristoteles de antwoordgever onder meer het recht toe 
een vraag te stellen ter verduidelijking van het gebruik van meerduidige termen en 
geeft hij onder meer aan in welke gevallen een standpunt als weerlegd mag worden 
beschouwd. Wat de strategieën betreft ten slotte, doet hij een aantal aanbevelingen 
voor de wijze waarop de vragensteller het standpunt kan weerleggen en de wijze 
waarop de antwoordgever kan voorkomen dat dit gebeurt. Zo geeft hij onder meer 
een beschrijving van de manieren waarop de vragensteller de voor de weerlegging 
benodigde concessies kan verkrijgen (waaronder ook de hierboven weergegeven 
vraagstrategie van Socrates).

In figuur 8.1 heb ik de pragma-dialectische, antiek-dialectische en antiek-retorische 
opvattingen over het doel, de opbouw en de normering van argumentatie in een 
schematisch overzicht weergegeven. Om er in de volgende paragraaf  gemakkelijker 
naar te kunnen verwijzen, heb ik de opvattingen genummerd. Het Romeinse cijfer 
geeft aan op welk aspect van argumentatie de betreffende opvatting betrekking 
heeft. Om te accentueren dat de pragma-dialectische opvattingen over het doel van 
argumentatie in hun onderlinge samenhang moeten worden begrepen, heb ik deze 
genummerd als Ia en Ib en niet als I.1 en I.2.  
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dialectisch uitgangspunt 
(Ia) - de aanvaardbaarheid bepalen 
van het standpunt waarop een ver- 
schil van mening tussen twee par- 
tijen betrekking heeft

retorisch uitgangspunt 
(Ib) - de eigen positie in de discussie 
zo goed mogelijk doen uitkomen

dialectisch uitgangspunt 
(II) - een systematische uitwisseling 
van discussiebijdragen tussen twee 
partijen, waarbij de bijdragen van 
de ene partij in functie staan van de 
verdediging van het standpunt en 
die van de andere partij in functie 
staan van de aanval daarop

dialectica
(I.1) - een standpunt weerleggen (en daardoor een tegen- 
gesteld standpunt verdedigen)
(I.2) - onderzoeken of het standpunt dat iemand naar voren 
heeft gebracht houdbaar is in het licht van diens overige op- 
vattingen
(I.3) - de plausibiliteit van een bepaald standpunt vergroten 
door alternatieve standpunten met betrekking tot dezelfde 
kwestie te weerleggen
(I.4) - de aanvaardbaarheid van een standpunt bepalen door 
dat te onderwerpen aan een kritische toets
(I.5) - de aanvaardbaarheid van een standpunt bewijzen door 
dat standpunt af te leiden uit andere standpunten
(I.6) - het eens worden over de precieze betekenis of de�nitie 
van een bepaald begrip
(I.7) - onderzoeken of een bepaald standpunt aanvaardbaar is 
in het licht van algemeen aanvaarde of door de antwoorder 
aanvaarde opvattingen

retorica
(I.8) - een standpunt aanvaard krijgen door het oordelend pu- 
bliek (juridische en politieke rede)
(I.9) - de aanvaardbaarheid van een reeds door het publiek 
aanvaard standpunt bevestigen of ampli�ceren (gelegenheids- 
rede) 
(I.10) - het morele welzijn van het publiek bevorderen door 
het te vertellen wat de waarheid of het beste is (m.n. politieke 
rede)
(I.11) - de waarheid en het recht laten zegevieren (juridische en 
politieke rede)

dialectica
(II.1) - een impliciete dialoog die bestaat uit zetten waarmee 
een standpunt wordt weerlegd (en een tegengesteld standpunt 
wordt verdedigd)
(II.2) - een expliciete dialoog waarin een antwoordgever een 
standpunt en concessies naar voren brengt en een vragensteller 
om concessies vraagt op basis waarvan hij dat standpunt kan 
weerleggen
(II.3) - een expliciete dialoog waarin een vragensteller een 
standpunt en argumenten naar voren brengt en een antwoord-
gever deze argumenten (en daarmee uiteindelijk ook het stand- 
punt) bevestigt

dialectisch uitgangspunt 
(III) - een samenhangend geheel 
van procedurele regels waarin een 
kritische opvatting over de rede- 
lijkheid van argumentatie tot uit- 
drukking is gebracht 

dialectica
(III.1) - voorwaarden m.b.t. de geschiktheid van de deel- 
nemers en de aard van de te bediscussiëren kwestie 
(III.2) - regels m.b.t. de deugdelijkheid van argumentatie 
(III.3) - strategieën m.b.t. de uitvoering van de taak van 
vragensteller of antwoordgever

pragma-dialectiek antieke dialectica en retorica

doel

opbouw

normering

Figuur 8.1 Overzicht van de gereconstrueerde opvattingen over argumentatie
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8.2 De pragma-dialectiek in het licht van de antieke dialectica  
 en retorica

Aan de hand van de bovenstaande recapitulatie van de pragma-dialectische en 
de antieke opvattingen over de verschillende aspecten van argumentatie zal ik 
hieronder nagaan in hoeverre de pragma-dialectische opvattingen aan de antieke 
opvattingen zijn gerelateerd – kwestie III. Op basis daarvan zal ik vervolgens de 
hoofdvraag van deze studie beantwoorden door aan te geven hoe het pragma-
dialectische voorstel tot het combineren van het dialectische en het retorische 
perspectief  op argumentatie kan worden gesitueerd tegen de achtergrond van 
opvattingen uit de antieke dialectica en retorica.

Ter nadere kwalificering van de wijze waarop de pragma-dialectische 
opvattingen over argumentatie gerelateerd zijn aan de opvattingen uit de antieke 
dialectica en retorica ga ik hieronder na (1) of  de pragma-dialectische opvatting 
met betrekking tot een bepaald aspect van argumentatie overeenkomsten vertoont 
met de antieke opvattingen hieromtrent, en zo ja, in welke mate dat het geval is, 
en (2) of  er door de auteurs van de pragma-dialectiek verwezen wordt naar een 
bepaalde antieke opvatting over argumentatie, en zo ja, op welke wijze dat gebeurt. 
Aan de hand van de antwoorden op deze vragen bepaal ik voor elk van de onder-
scheiden aspecten afzonderlijk in hoeverre de pragma-dialectische opvattingen aan 
de relevante antieke opvattingen zijn gerelateerd. Als er significante overeenkom-
sten bestaan en de betreffende antieke opvatting wordt door de auteurs als de 
historische bron van de pragma-dialectische opvatting aangemerkt, dan zal ik de 
relatie kwalificeren als ‘gebaseerd op’. Als er significante overeenkomsten bestaan 
en er wordt door de auteurs in meer algemene zin naar de betreffende antieke 
opvatting verwezen, dan zal ik de relatie kwalificeren als ‘geïnspireerd op’. Als er 
significante overeenkomsten bestaan en er wordt niet naar de betreffende antieke 
opvatting verwezen, dan zal ik de relatie kwalificeren als ‘impliciet gerelateerd 
aan’. Als er ten slotte weinig of  geen overeenkomsten bestaan tussen de pragma- 
dialectische opvatting en een bepaalde antieke opvatting en er wordt ook niet naar 
die antieke opvatting verwezen, dan zal ik de relatie kwalificeren als ‘niet gerelateerd 
aan’.

Het doel van argumentatie
Aan de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek ligt zowel een dialectisch als 
een retorisch inzicht met betrekking tot het doel van argumentatie ten grondslag. 
Het dialectische inzicht vertoont significante overeenkomsten met de antiek-
dialectische opvatting over het doel van de socratische elenchus, het doel van 
de kritische component van de methode van hypothetisering en het doel van de 
dialectische discussie in aristotelische zin. Een kritische discussie heeft net als deze 
antieke discussietypen tot doel de aanvaardbaarheid van een standpunt te bepalen 
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door dat standpunt te onderwerpen aan een kritische toets. Het dialectische inzicht 
over het doel van argumentatie verschilt radicaal van de overige antiek-dialectische 
opvattingen hieromtrent, omdat in de betreffende redeneringen en discussie-
typen geen sprake is van een kritische toetsing van een standpunt. De dialectische 
redenering van Zeno, de deductieve en concluderende component van de methode 
van hypothetisering en de methode van samenvoeging en verdeling zijn te karak-
teriseren als ‘didactische uiteenzettingen’ die tot doel hebben de (on)aanvaardbaar-
heid van een standpunt te demonstreren door dat standpunt te weerleggen dan wel 
te bewijzen.

Van Eemeren en Grootendorst verwijzen in hun uiteenzetting van de notie 
‘kritische discussie’ naar de socratische elenchus als een kritisch onderzoek naar 
de aanvaardbaarheid van een standpunt: ‘A critical discussion reflects the Socratic 
ideal of  subjecting everything one believes in to a dialectical scrutiny’ (2004: 57, 
noot 37). In combinatie met het gegeven dat de pragma-dialectische opvatting over 
het doel van een kritische discussie significante overeenkomsten vertoont met de 
opvattingen over het doel van de socratische elenchus, de kritische component van 
de methode van hypothetisering en de dialectische discussie in aristotelische zin 
kan uit deze verwijzing worden geconcludeerd dat het dialectische uitgangspunt 
over het doel van een kritische discussie geïnspireerd is op de opvatting over het doel 
van de socratische elenchus en tevens impliciet gerelateerd is aan de opvatting over het 
doel van de kritische component van de methode van hypothetisering en dat van 
de dialectische discussie. Gezien de verschillen tussen het dialectische uitgangspunt 
over het doel van een kritische discussie en de opvattingen over het doel van de 
overige antiek-dialectische redeneringen en discussietypen is het uitgangspunt niet 
aan deze overige opvattingen gerelateerd.

Het retorische inzicht met betrekking tot het doel van argumentatie vertoont 
significante overeenkomsten met de algemene antiek-retorische opvatting dat de 
redenaar erop gericht is zijn publiek te overreden – althans, voor zover deze over-
redingspoging betrekking heeft op de aanvaardbaarheid van het door de redenaar 
naar voren gebrachte standpunt en niet op diens retorische vaardigheden. Het 
inzicht verschilt van de specifiekere opvattingen die Plato en Aristoteles over 
het doel van de redenaar naar voren hebben gebracht. Terwijl er in de pragma- 
dialectiek geen bijzondere voorwaarden zijn gesteld aan de inhoud van het te 
toetsen standpunt, dient de redenaar er volgens Plato en Aristoteles op gericht 
te zijn het publiek te overreden van het ‘ware’ of  het ‘betere’ standpunt. In de 
pragma-dialectiek spelen dergelijke quasi-epistemische redelijkheidsnormen geen 
rol. De redelijkheid van argumentatie wordt in de pragma-dialectiek niet begrepen 
als een eigenschap van standpunten, maar als een eigenschap van de toetsingspro-
cedure aan de hand waarvan de aanvaardbaarheid van standpunten wordt bepaald 
(en tevens als een eigenschap van argumentatieve teksten en discussies, voor zover 
die met deze toetsingsprocedure in overeenstemming zijn).
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Van Eemeren en Houtlosser (2002b: 136-138) verwijzen wat de historische 
oorsprong van het retorische inzicht met betrekking tot het doel van de discussi-
anten betreft naar de antieke traditie van de retorica als het begin van de studie van 
persuasieve technieken. In combinatie met het gegeven dat dit retorische uitgangs-
punt significante overeenkomsten vertoont met de algemene antiek-retorische 
opvatting over het doel van de redenaar, kan uit deze verwijzing worden gecon-
cludeerd dat het retorische uitgangspunt van de pragma-dialectiek gebaseerd is op 
de algemene antiek-retorische opvatting over het doel van argumentatie – althans, 
voor zover het juridische en politieke redevoeringen betreft. Omdat het uitgangs-
punt cruciale verschillen vertoont met de algemene antiek-retorische opvatting over 
het doel van argumentatie in gelegenheidsredevoeringen en ook met de specifieke 
opvattingen die Plato en Aristoteles over het doel van de redenaar naar voren 
hebben gebracht, is het uitgangspunt niet aan deze antiek-retorische opvattingen 
over het doel van argumentatie gerelateerd.

De opbouw van argumentatie
Het pragma-dialectische uitgangspunt over de opbouw van argumentatie komt op 
een belangrijk punt overeen met de antiek-dialectische opvattingen hieromtrent. 
Een kritische discussie bestaat net als de antieke discussietypen uit bijdragen van 
twee partijen, waarbij de bijdragen van de ene partij in het algemeen dienen om een 
standpunt te verdedigen en die van de andere partij om dat standpunt aan te vallen.

Tussen de pragma-dialectische en de antiek-dialectische opvattingen over de 
opbouw van argumentatie bestaan echter ook belangrijke verschillen. Een eerste 
verschil betreft de wijze waarop het standpunt wordt verdedigd. Terwijl dat in 
een kritische discussie onder meer gebeurt door argumenten voor dat standpunt 
naar voren te brengen, gebeurt dat in sommige van de antieke discussietypen op 
een andere manier. In de dialectische redenering van Zeno bestaat de verdediging 
van het standpunt uit de weerlegging van het tegengestelde standpunt, en in de 
socratische elenchus en de dialectische discussie bestaat de verdediging van het 
standpunt uit de poging van de antwoordgever om te voorkomen dat de vragen-
steller de concessies verkrijgt op basis waarvan hij het standpunt kan weerleggen.

Een tweede verschil betreft de wijze waarop het standpunt wordt aangevallen. 
Terwijl dat in een kritische discussie onder meer gebeurt door de argumenten 
te kritiseren die de andere partij ter verdediging van dat standpunt naar voren 
heeft gebracht, gebeurt dat in de antieke discussietypen op andere manieren. In 
de dialectische redenering van Zeno komen überhaupt geen argumenten van de 
andere partij voor en wordt het standpunt aangevallen door aan te tonen dat de 
consequenties die eruit kunnen worden afgeleid met elkaar in tegenspraak zijn. In 
de socratische elenchus en de dialectische discussie komen ook geen argumenten 
van de andere partij voor en wordt het standpunt aangevallen door te proberen het 
op basis van de concessies van die partij te weerleggen. In de kritische component 
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van de methode van hypothetisering wordt het standpunt niet aangevallen maar 
wordt nagegaan of  de verzameling standpunten waarvoor de hypothese als 
gemeenschappelijk argument fungeert al dan niet consistent is. In de deductieve en 
de concluderende component van deze methode worden de argumenten die de ene 
partij naar voren brengt door de andere partij niet op expliciete wijze gekritiseerd 
maar op impliciete wijze betwijfeld. En ook in de methode van samenvoeging en 
verdeling worden de argumenten die de ene partij naar voren brengt niet door de 
andere partij gekritiseerd, maar net zolang ‘betwijfeld’ totdat ze worden begrepen.

Een derde verschil betreft de samenhang tussen de discussiebijdragen van de 
partijen. Terwijl een kritische discussie bestaat uit een systematische uitwisseling 
van zetten vóór en tegen het te toetsen standpunt, is er in geen van de antiek-
dialectische discussietypen sprake van een gelijktijdige aanwezigheid van zetten vóór 
en tegen een standpunt. In de discussietypen waar de verdediging van een standpunt 
plaatsvindt door argumenten voor dat standpunt naar voren te brengen, worden 
deze argumenten niet door de andere partij gekritiseerd. En in de discussietypen 
waar het standpunt wordt aangevallen brengt de andere partij geen argumenten 
voor dat standpunt naar voren.

Van Eemeren en Grootendorst verwijzen in hun uiteenzetting van de 
notie ‘kritische discussie’ in algemene zin naar Aristoteles’ opvatting van de 
dialectica: ‘For Aristotle, dialectics is about conducting a critical discussion that 
is dialectical because a systematic interaction takes place between moves for and against 
a particular thesis’ (2004: 43, mijn cursiveringen). In combinatie met het gegeven 
dat de pragma-dialectische opvatting over de opbouw van argumentatie signifi-
cante overeenkomsten vertoont met die van de verschillende typen filosofische 
discussies in de dialogen van Plato en de dialectische discussie in aristotelische zin, 
kan uit deze verwijzing worden geconcludeerd dat het dialectische uitgangspunt 
over de opbouw van een kritische discussie geïnspireerd is op Aristoteles’ opvatting 
over de opbouw van een dialectische discussie en tevens impliciet gerelateerd is aan 
de opvattingen over de opbouw van de verschillende typen filosofische discussies 
in de dialogen van Plato. Bij deze kwalificaties moet worden aangetekend dat er 
belangrijke verschillen bestaan tussen wat er in de pragma-dialectiek onder het 
‘verdedigen’ en het ‘aanvallen’ van een standpunt wordt verstaan en wat er in 
de diverse antiek-dialectische discussietypen onder deze termen wordt verstaan. 
Omdat het pragma-dialectische uitgangspunt over de opbouw van argumentatie 
weinig overeenkomsten vertoont met Zeno’s opvatting over de opbouw van een 
dialectische redenering, is het uitgangspunt niet aan deze opvatting gerelateerd. 

De normering van argumentatie
Het pragma-dialectische uitgangspunt met betrekking tot de normering van 
argumentatie vertoont significante overeenkomsten met de antiek-dialectische 
opvattingen hieromtrent. Dit geldt voor het idee van een normering door middel 
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van discussieregels in het algemeen alsook voor een aantal van de pragma-dialec-
tische discussieregels in het bijzonder. Zo vertoont de pragma-dialectische taalge-
bruiksregel (zie Appendix B onder ‘Language use rule’) overeenkomsten met de 
antiek-dialectische regel waarin de antwoordgever het recht wordt toegekend te 
informeren naar de betekenis waarin de vragensteller een bepaalde term gebruikt. 
In de socratische elenchus en de dialectische discussie in aristotelische zin – waar 
deze regel van kracht is – kan de antwoordgever van dit recht gebruik maken 
om te voorkomen dat zijn standpunt op onredelijke wijze wordt weerlegd. Verder 
vertonen de pragma-dialectische geldigheidsregel (‘Validity rule’) en argumenta-
tieschemaregel (‘Argument scheme rule’) overeenkomsten met de impliciete en 
expliciete regels die in de diverse antiek-dialectische discussietypen met betrekking 
tot de geldigheid en de redelijkheid van argumentatie bestaan. Net als de genoemde 
pragma-dialectische regels normeren deze antiek-dialectische regels de wijze 
waarop de aanvaardbaarheid van de argumenten wordt overgedragen op die van 
het standpunt.

Behalve overeenkomsten zijn er ook significante verschillen aan te wijzen tussen 
de pragma-dialectische en de antiek-dialectische opvattingen over de normering 
van argumentatie. Ten eerste is de pragma-dialectische vrijheidsregel (‘Freedom 
rule’) in tegenspraak met de antiek-dialectische normen die ik als ‘voorwaarden’ heb 
gereconstrueerd. Terwijl de vrijheidsregel aan discussianten het recht toekent om 
elk willekeurig standpunt naar voren te brengen of  te betwijfelen, worden in deze 
voorwaarden allerlei beperkingen geformuleerd met betrekking tot de geschiktheid 
van de discussianten en de onderwerpen van de discussie.214 Ten tweede correspon-
deren de pragma-dialectische regels met betrekking tot het verdedigen dan wel het 
aanvallen van een standpunt niet in alle gevallen met de antiek-dialectische regels 
hieromtrent, omdat onder het ‘verdedigen’ en het ‘aanvallen’ van een standpunt 
in de pragma-dialectiek soms iets anders verstaan wordt dan in het betreffende 
antiek-dialectische discussietype. Zo heeft degene die een standpunt naar voren 
brengt volgens de pragma-dialectische verdedigingsplichtregel (‘Obligation-to-
defend rule’) de plicht dat standpunt desgevraagd te verdedigen door argumenten 
naar voren te brengen, terwijl de ‘regels’ van de socratische elenchus en de dialec-
tische discussie in aristotelische zin een ander soort verdediging van een standpunt 
voorschrijven. En ten derde verschillen de pragma-dialectische normen wat betreft 
hun aard van de antiek-dialectische normen die ik als ‘strategieën’ heb gereconstru-
eerd. De pragma-dialectische normen zijn op te vatten als regels op basis waarvan 
de redelijkheid van argumentatie wordt beoordeeld, terwijl de antiek-dialectische 

 
 

 214 In pragma-dialectische termen kunnen de antiek-dialectische voorwaarden als 
‘hogere-ordevoorwaarden’ worden gezien (zie hierover § 2.2.2, noot 51).
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strategieën zijn op te vatten als aanbevelingen met betrekking tot de overredings-
kracht ervan.215

Van Eemeren en Grootendorst verwijzen in hun uitleg van het dialectische 
karakter van hun benadering van argumentatie naar Aristoteles’ opvatting van de 
dialectica als de kunst van het gereguleerde debat: ‘For Aristotle, [...] [d]ialectic 
represented the art of  regulated debate’ (2004: 42, mijn cursivering). In combinatie 
met het gegeven dat het pragma-dialectische uitgangspunt over de normering van 
argumentatie significante overeenkomsten vertoont met de antiek-dialectische 
opvattingen hieromtrent, kan uit deze verwijzing worden geconcludeerd dat de 
pragma-dialectische opvatting over de normering van argumentatie geïnspireerd is op 
Aristoteles’ opvatting over de normering van een dialectische discussie en tevens 
impliciet gerelateerd is aan de normeringsopvattingen van Zeno en Plato – althans, 
voor zover het de antiek-dialectische ‘regels’ met betrekking tot de geldigheid en 
de redelijkheid van argumentatie betreft. Het pragma-dialectische uitgangspunt 
over de normering van argumentatie is niet gerelateerd aan de antiek-dialectische 
opvattingen hieromtrent voor zover het de ‘voorwaarden’ en de ‘strategieën’ 
betreft, omdat de pragma-dialectische normen zowel inhoudelijk als wat betreft 
hun aard significant van deze antiek-dialectische normen verschillen.

Samenvattend zijn de relaties tussen de pragma-dialectische en de antieke 
opvattingen over de verschillende aspecten van argumentatie als volgt te kwalifi-
ceren (zie figuur 8.1 voor de bij de nummers horende beschrijvingen):

(I)  Het doel van argumentatie
 Het pragma-dialectische uitgangspunt met betrekking tot het doel van een 

kritische discussie (Ia) is geïnspireerd op de opvatting over het doel van de 
socratische elenchus (I.2) en tevens impliciet gerelateerd aan de opvatting 
over het doel van de kritische component van de methode van hypothetise-
ring (I.4) en die over het doel van de dialectische discussie in aristotelische zin 
(I.7). Het uitgangspunt is niet gerelateerd aan de overige antiek-dialectische 
opvattingen over het doel van argumentatie (I.1, I.3, I.5 en I.6). Het pragma-
dialectische uitgangspunt met betrekking tot het retorische doel van de 
discussianten (Ib) is gebaseerd op de algemene antiek-retorische opvatting 
over het doel van de argumentatie in juridische en politieke redevoeringen 
(I.8). Het uitgangspunt is niet gerelateerd aan de algemene antiek-retorische 
opvatting over het doel van de argumentatie in gelegenheidsredevoeringen 
 

 215 De pragma-dialectische strategieën – de ‘strategische manoeuvres’ van de discussi-
anten – verschillen van deze antiek-dialectische strategieën doordat ze niet fungeren 
als normen op basis waarvan argumentatie wordt geëvalueerd, maar als handelwijzen 
in termen waarvan de discussiebijdragen worden gereconstrueerd.
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(I.9) en ook niet aan de specifieke opvattingen die Plato en Aristoteles over 
het doel van de redenaar naar voren hebben gebracht (I.10 en I.11).

 
(II)  De opbouw van argumentatie
 Het pragma-dialectische uitgangspunt met betrekking tot de opbouw van 

argumentatie (II) is geïnspireerd op Aristoteles’ opvatting over de opbouw 
van een dialectische discussie (II.2) en tevens impliciet gerelateerd aan de 
opvattingen over de opbouw van de verschillende typen filosofische discussies 
in de dialogen van Plato (deze vallen onder II.2 en II.3). Het uitgangspunt is 
niet gerelateerd aan Zeno’s opvatting over de opbouw van een dialectische 
redenering (II.1).

(III)  De normering van argumentatie
 Het pragma-dialectische uitgangspunt met betrekking tot de normering van 

argumentatie (III) is geïnspireerd op Aristoteles’ opvatting over de normering 
van een dialectische discussie en tevens impliciet gerelateerd aan de norme-
ringsopvattingen van Zeno en Plato – voor zover het de antiek-dialectische 
‘regels’ met betrekking tot de geldigheid en de redelijkheid van argumentatie 
betreft (III.2). Het uitgangspunt is niet gerelateerd aan de antiek-dialectische 
opvatting over de normering van argumentatie voor zover het de antiek-
dialectische ‘voorwaarden’ (III.1) en ‘strategieën’ (III.3) betreft.

Op basis van deze bepaling van de relaties tussen de pragma-dialectische en de 
antieke opvattingen over argumentatie kan het pragma-dialectische voorstel tot het 
combineren van het dialectische en het retorische perspectief  op argumentatie als 
volgt worden gesitueerd tegen de achtergrond van de antieke dialectica en retorica.

Van de dialectica van Zeno is in de uitgebreide versie van de pragma-
dialectiek de opvatting terug te vinden dat argumentatie genormeerd is door 
middel van regels met betrekking tot de geldigheid van argumentatie. Van de 
dialectica van Plato zijn in deze theorie de opvattingen terug te vinden dat een 
argumentatieve discussie tot doel heeft de aanvaardbaarheid van een standpunt te 
bepalen door dat standpunt te onderwerpen aan een kritische toets (socratische 
elenchus en kritische component van de methode van hypothetisering), dat een 
dergelijke discussie is opgebouwd als een systematische uitwisseling van discussie-
bijdragen tussen twee partijen (socratische elenchus, methode van hypothetisering 
en methode van samenvoeging en verdeling) en dat de discussie genormeerd is 
door middel van regels met betrekking tot de geldigheid en de redelijkheid van 
argumentatie (socratische elenchus, methode van hypothetisering en methode van 
samenvoeging en verdeling). Van de dialectica van Aristoteles zijn in deze theorie 
de opvattingen terug te vinden dat een argumentatieve discussie tot doel heeft 
de aanvaardbaarheid van een standpunt te bepalen, dat een dergelijke discussie is 
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opgebouwd als een systematische uitwisseling van discussiebijdragen tussen twee 
partijen en dat de discussie genormeerd is door middel van regels met betrekking 
tot de geldigheid en de redelijkheid van argumentatie. Van de antieke retorica ten 
slotte is in de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek de opvatting terug te 
vinden dat argumentatie erop gericht is een standpunt aanvaard te krijgen door een 
oordelend publiek. Kort gezegd wordt de antieke achtergrond van de dialectische 
uitgangspunten van de geïntegreerde pragma-dialectiek gevormd door de hierboven 
genoemde opvattingen uit de antieke dialectica, terwijl de antieke achtergrond van 
het retorische uitgangspunt ervan gevormd wordt door de genoemde opvatting uit 
de antieke retorica.

Bij deze conclusie is de volgende kanttekening te plaatsen. De situering van 
de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek heeft plaatsgevonden door voor 
elk van de onderscheiden aspecten van argumentatie afzonderlijk te bepalen welke 
opvattingen uit de antieke dialectica en retorica de achtergrond vormen van de 
pragma-dialectische opvattingen hieromtrent. Omdat de uitgebreide versie van 
de theorie tot stand is gebracht door retorische inzichten te incorporeren in het 
dialectisch raamwerk van de standaardtheorie, hangen de dialectische en retorische 
uitgangspunten van deze theorie echter nauw met elkaar samen. Door de pragma-
dialectische opvattingen met betrekking tot de verschillende aspecten van argu-
mentatie in hun onderlinge samenhang te bezien, kan de bovenstaande conclusie 
op twee punten worden genuanceerd.

De eerste nuancering heeft betrekking op de relatie tussen de pragma-
dialectische opvatting over het retorisch doel van de discussianten en de antiek-
retorische opvatting over het doel van de redenaar. In de conceptuele analyse 
van de notie ‘strategisch manoeuvreren’ is naar voren gekomen dat het retorische 
inzicht dat aan deze notie ten grondslag ligt in de dialectische inzichten die eraan 
ten grondslag liggen is ingebed. Van een dergelijke inbedding is in de antieke 
retorica geen sprake. Uiteraard worden in de antieke retorica ook uitgangspunten 
gehanteerd met betrekking tot de opbouw en de normering van argumentatie, 
maar deze komen niet overeen met de dialectische uitgangspunten hieromtrent. 
De antieke achtergrond van het retorische uitgangspunt van de uitgebreide versie 
van de pragma-dialectiek is dus alleen in de antieke retorica gelegen voor zover 
er geabstraheerd wordt van de inbedding van dat uitgangspunt in de dialectische 
uitgangspunten van de theorie.

De tweede nuancering heeft betrekking op de relatie tussen de pragma-
dialectische opvatting over het retorisch doel van de discussianten en de antiek-
dialectische opvatting over de normering van argumentatie. In de reconstructie 
van de antiek-dialectische normeringsopvattingen is naar voren gekomen dat er 
in de antieke dialectica niet alleen sprake is van normen die betrekking hebben op 
de redelijkheid van argumentatie – ‘regels’ – maar ook van normen die betrekking 
hebben op de overredingskracht ervan – ‘strategieën’. Zoals hierboven is aangegeven 
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kunnen deze strategieën niet tot de antieke achtergrond van de pragma-dialectische 
opvatting over de normering van argumentatie worden gerekend. Niettemin kan 
uit de conceptuele analyse van de notie ‘strategisch manoeuvreren’ en de recon-
structie van de antiek-dialectische strategieën worden opgemaakt dat de pragma-
dialectische en de antiek-dialectische strategieën op een belangrijk punt met elkaar 
overeenkomen. In de geïntegreerde pragma-dialectiek wordt ervan uitgegaan dat 
de handelwijze van de discussianten het resultaat is van hun poging om het verschil 
van mening op een redelijke en tegelijkertijd voordelige wijze op te lossen. En in de 
antieke dialectica wordt ervan uitgegaan dat een dialectische discussie zich van een 
eristische discussie onderscheidt doordat de deelnemers een dergelijke discussie 
niet proberen te winnen ten koste van de redelijkheid van hun discussiebijdragen.216 
Uit deze overeenkomst mag worden geconcludeerd dat de antieke achtergrond 
van het retorische uitgangspunt van de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek 
behalve in de antieke retorica ook in de antieke dialectica is gelegen.

8.3 Het hedendaagse debat over de verhouding tussen  
 dialectica en retorica

Het pragma-dialectische voorstel tot het combineren van het dialectische en het 
retorische perspectief  op argumentatie is aanleiding geweest tot het ontstaan van 
een hernieuwde belangstelling voor de kwestie hoe deze perspectieven zich tot 
elkaar verhouden – of  zouden moeten verhouden. In deze paragraaf  zal ik mijn 
bevindingen over de antieke achtergronden van het pragma-dialectische combi-
natievoorstel plaatsen in de context van het debat dat over deze kwestie wordt 
gevoerd.217 Ik zal daartoe eerst onderzoeken welke posities argumentatietheoretici 
over deze kwestie hebben ingenomen en op welke manier ze die posities precies 
hebben ondersteund.

Dat er nieuwe belangstelling is ontstaan voor de kwestie van de verhouding 
tussen dialectica en retorica betekent uiteraard niet dat alle theoretici die zich 
bezighouden met de studie van argumentatie zich over deze kwestie hebben 
uitgesproken. Veel theoretici benaderen argumentatie gewoonweg vanuit één van 
de twee perspectieven en lijken de mogelijkheid om ze met elkaar te combineren 

 216 Vergelijk Krabbe (2001: 6-7), volgens wie ‘strategic behaviour, within the bounds of  
DR 1 [= compliance with the rules of  the model adopted by the discussants, JW] 
aimed at winning the discussion is most properly regarded as dialectical. To call such 
behavior rhetorical seems off  the mark.’

 217 Voor de bijdragen aan dit debat zie Van Eemeren en Houtlosser (Eds.) (2000) en 
Van Eemeren en Houtlosser (Eds.) (2002).
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überhaupt niet in overweging te nemen.218 In het werk van de meeste hedendaagse 
dialectici zijn weinig tot geen retorische inzichten met betrekking tot argumentatie 
verdisconteerd, net zoals in het werk van de meeste hedendaagse retorici vrijwel 
geen dialectische inzichten met betrekking tot argumentatie zijn verwerkt.219 
Dit neemt echter niet weg dat aan de betreffende theoretici een opvatting over 
de verhouding tussen dialectica en retorica kan worden toegeschreven. Uit het 
gegeven dat zij de perspectieven niet met elkaar combineren en zij ook niet op de 
verhouding ertussen reflecteren kan worden opgemaakt dat deze theoretici van 
opvatting zijn dat dialectica en retorica beschouwd moeten worden als zelfstandige 
disciplines die – afgezien misschien van een gemeenschappelijk onderzoeksobject 
– weinig tot niets met elkaar te maken hebben.

Van de argumentatietheoretici die zich wèl over de verhouding tussen 
dialectica en retorica hebben uitgesproken zijn sommige van mening dat men 
zich bij het combineren van deze perspectieven dient te beperken tot het niveau 
van de praktische toepassing. Zo meent Hohmann dat een dialectische en een 
retorische analyse van een argumentatieve tekst of  discussie elkaar op een zinvolle 
manier kunnen aanvullen, maar acht hij het niet wenselijk de perspectieven op een 
theoretisch niveau met elkaar te combineren:

I think that the remaining vestiges of  a thinking that tries to demarcate 
rhetorical and dialectical considerations in terms of  territorial claims could 
be eliminated even more decisively by treating dialectical and rhetorical 
aspects of  argumentation analysis as complementary, rather than asserting 
primacy of  one over the other. (Hohmann 2002: 49)

Hohmann baseert zijn opvatting over de verhouding tussen dialectica en retorica 
op een analyse van enkele belangrijke momenten in de geschiedenis van de 
interacties tussen de disciplines. Deze analyse wijst volgens hem uit dat elke poging 
om dialectica en retorica al te strikt van elkaar af  te bakenen of  een hiërarchische 
relatie ertussen in te stellen, tot mislukken is gedoemd:

 218 Zie ook de observatie in Van Eemeren (2001: 12): ‘The study of  argumentation has 
thus far not resulted in a universally accepted theory. The current state of  the art is 
characterized by the co-existence of  a variety of  approaches, differing considerably 
in conceptualization, scope and degree in theoretical refinement’.

 219 Voor een overzicht van het werk van hedendaagse dialectici zie Van Eemeren, 
Grootendorst, Snoeck Henkemans et al. (1997: 315-349) en voor een overzicht van 
het werk van hedendaagse retorici zie Foss, Foss en Trapp (2002). Van de in dit 
laatste overzicht genoemde retorici is Weaver de enige die zich over de kwestie van 
de verhouding tussen dialectica en retorica heeft uitgesproken. Hij is van mening dat 
‘to separate the two is dangerous because rhetoric alone does not have knowledge of  
the truth, and an isolated dialectic does not engage the issues of  the empirical world’ 
(Foss, Foss & Trapp 2002: 166). 
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Such complementarity appears to me to be borne out by the failure of  
efforts to establish either clear boundaries or unequivocal conceptual or 
moral hierarchical relationships between rhetoric and dialectic. I hope to 
have shown in my brief  survey [of  some historical moments in the evolving 
interactions between these two perspectives on argumentation, JW] that such 
efforts repeatedly eventuated in paradoxical impasse rather than promoting 
enlightening analysis. (Hohmann 2002: 49-50)

Volgens andere argumentatietheoretici kunnen dialectica en retorica weliswaar 
beschouwd worden als zelfstandige disciplines met elk een eigen werkterrein, maar 
verhindert deze zelfstandigheid niet dat ze op een theoretisch niveau met elkaar 
kunnen worden gecombineerd. Zo meent Leff  dat tussen dialectica en retorica 
‘important and irreducible differences’ bestaan en dat deze disciplines het beste 
gepositioneerd kunnen worden ‘at opposite ends of  [the] space [of  argumenta-
tion]’ (2002: 62). Volgens hem hebben tussen dialectica en retorica van oudsher 
een viertal cruciale verschilpunten bestaan:

(1) Dialectic deals with general, abstract issues, rhetoric with specific, 
circumstantial issues; (2) dialectic considers the relationship of  propositions 
to one another and follows norms of  logical rationality, while rhetorical 
argumentation considers the relationship between propositions and 
situations and follows norms that refer to appropriate social relationships; 
(3) dialectic proceeds through question and answer, and the interlocutors 
seek to persuade one another; rhetoric proceeds through uninterrupted 
discourse, and speakers seek to persuade the audience; and (4) dialectic 
employs unadorned, technical language, whereas rhetoric accommodates 
and embellishes language for persuasive purposes. (Leff  2002: 57)

Tegelijkertijd ziet Leff  mogelijkheden tot het ontstaan van een ‘gesprek’ tussen 
dialectica en retorica, waarin ze elkaars specifieke ‘ondeugden’ wederzijds 
corrigeren:220

The boundary, however, is not impermeable, and the voice of  each art 
can carry over to influence the other and correct its characteristic vices, 
the rhetorical evocation turning dialectic away from regressive abstraction, 
and the disciplined voice of  dialectic turning rhetoric away from vicious 
relativism. (Leff  2002: 62)

 220 Leff  neemt daarmee een positie in die vergelijkbaar is met die van de eerder 
genoemde Weaver.
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Volgens hem weegt het nadeel van een dergelijke combinatie – namelijk dat de twee 
perspectieven elk hun autonomie op het spel zetten – niet op tegen de voordelen 
die deze met zich meebrengt:

Of  course, as it touches social reality, dialectic loses complete autonomy 
over its operations; it must depend upon rhetoric to close and define the 
situations in which it can operate, and so its status as a “self-standing” 
discipline becomes endangered. But the loss of  purity seems a small and 
abstract thing compared to the practical gain that is achieved. In fact, rhetoric 
hazards its own definitional autonomy in this process, since once it sets the 
wheels of  reason into motion, its effort to achieve “effective persuasion” 
must be disciplined by dialectical rationality. (Leff  2002: 61-62)

Weer andere theoretici bepleiten een verdergaande combinatie van de twee 
perspectieven. Zo bestaan er volgens Krabbe zowel overeenkomsten als verschillen 
tussen dialectica en retorica, maar wordt er gewoonlijk te veel nadruk gelegd op de 
verschillen:

The common reproaches to rhetoric hold that it produces feigned and 
untruthful speeches, addressed to a man’s lower instincts, rather than to 
reason, and possessed of  unnecessary bombast and flowery use of  language. 
Contrariwise, dialectic will be described as useless logic chopping, full of  
sophistry and leading to no practical gains. (Krabbe 2002: 30)

Onder verwijzing naar Aristoteles’ opvatting van dialectica en retorica benadrukt 
Krabbe dat er ondanks deze verschillen sprake is van een zekere ‘theoretische 
nabijheid’ van de disciplines. Omdat er daarnaast, zo illustreert hij aan de hand 
van Plato’s Protagoras, ook sprake is van een sterke praktische verwevenheid van 
dialectica en retorica, moeten deze disciplines op theoretisch niveau worden geïn-
tegreerd: ‘At a practical level, rhetorical objects are speeches, whereas dialectical 
objects are conversations. [...] The embedding of  speeches in conversations and 
of  conversations in speeches, as it is displayed in rhetorical and dialectical practice, 
calls for an integration of  their theories’ (2002: 38-39). Zo’n geïntegreerde theorie 
heeft – althans, wanneer de integratie ‘volledig’ zou zijn – de volgende karakteris-
tieken:

A fully integrated theory of  speech and conversation […] will not only 
account for the various other types of  dialogues [brought in besides the 
persuasion dialogue, JW], the licit and illicit shifts from one type to the 
other, and the rules for the embedding of  dialogues of  one type within 
those of  another; it will also deal with the various degrees of  rhetoricity 
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in persuasion dialogues and of  dialecticity in persuasive speeches and with 
the shifts between these various types of  speech event as well as with their 
mutual embeddings. (Krabbe 2002: 39)

Ten opzichte van de hierboven geschetste posities kan het pragma-dialectische 
voorstel tot het combineren van het dialectische en het retorische perspectief  op 
argumentatie als volgt worden gekarakteriseerd. Het voorstel betreft een systema-
tische incorporatie van retorische inzichten in het eerder ontwikkelde dialectische 
raamwerk van de theorie en is dus in de eerste plaats niet te karakteriseren als 
een combinatie van toepassingen – het type combinatie dat Hohmann bepleit – 
maar als een combinatie van theorieën. Verder heeft het voorstel niet tot doel de 
perspectieven elkaar wederzijds te laten corrigeren – het type combinatie dat Leff  
voor ogen staat – noch tot doel ze volledig in elkaar te doen opgaan – het type 
combinatie dat Krabbe bepleit. Van de positie van Leff  onderscheidt het voorstel 
zich wat betreft het systematische karakter van de combinatie en van de positie 
van Krabbe wat betreft het partiële of  eenzijdige karakter ervan. De pragma- 
dialectische combinatie is te karakteriseren als een functionele integratie van het 
retorische perspectief  in het dialectische perspectief, die tot doel heeft de dialec-
tische analyse en evaluatie van argumentatieve teksten en discussies te verbeteren.

In figuur 8.2 heb ik de posities die argumentatietheoretici ten aanzien van 
deze kwestie hebben ingenomen op een schematische manier weergegeven. In de 
figuur zijn ook de namen van de betreffende theoretici vermeld (voor zover die 
hierboven aan de orde zijn gekomen).

De bijdragen aan het hierboven geschetste debat komen in dit opzicht met 
elkaar overeen dat de deelnemers hun opvatting over de verhouding tussen dialectica 
en retorica voor een belangrijk deel rechtvaardigen met een beroep op inzichten 
uit de antieke dialectica en retorica. In mijn onderzoek naar de antieke achter-
gronden van de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek spelen deze inzichten 
ook een belangrijke rol. Methodologisch gezien bestaat er tussen de bijdragen aan 
het debat en dit onderzoek echter een belangrijk verschil. In de bijdragen aan het 
debat dienen de antieke opvattingen ter ondersteuning van de door de betreffende 
argumentatietheoreticus gepropageerde visie op de verhouding tussen dialectica 
en retorica. De deelnemers hebben daartoe antieke opvattingen geselecteerd  
(1) die rechtstreeks betrekking hebben op de verhouding tussen de twee disciplines, 
(2) waaruit kan worden opgemaakt welke verhouding er in een bepaalde periode 
of  volgens een bepaalde auteur tussen de disciplines bestaat, of  (3) die de door de 
deelnemer voorgestane verhouding tussen de disciplines illustreren. Zoals al uit de 
diversiteit van de posities in het debat kan worden opgemaakt, is het niet onpro-
blematisch antieke opvattingen te gebruiken ter ondersteuning van een bepaalde 
visie op de verhouding tussen dialectica en retorica. Deze antieke opvattingen zijn 
zeer divers, en als het al mogelijk is uit deze opvattingen een eenduidige visie op
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combinatie niet in overweging combinatie wel in overweging

combinatie van toepassingen
(Hohmann)

combinatie van theorieën
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systematische combinatie van theorieën

functionele integratie van theorieën
(Van Eemeren & Houtlosser)

radicale integratie van theorieën
(Krabbe)

dialectica en retorica

Figuur 8.2 Posities in het hedendaagse debat over de verhouding tussen 
      dialectica en retorica

de verhouding tussen de disciplines af  te leiden, dan is het nog altijd een legitieme 
vraag of  die verhouding een geschikte maatstaf  vormt voor de beoordeling van 
de huidige of  toekomstige verhouding tussen de disciplines. In mijn onderzoek 
hebben de antieke opvattingen een heel andere functie. Omdat het onderzoek 
tot doel heeft het pragma-dialectische combinatievoorstel te situeren tegen de 
achtergrond van de specifieke opvattingen die in de antieke dialectica en retorica 
over argumentatie naar voren zijn gebracht, heb ik uit deze disciplines precies die 
opvattingen geselecteerd die betrekking hebben op de aspecten van argumentatie 
waarover in de pragma-dialectiek dialectische en retorische uitgangspunten zijn 
geformuleerd.

Wat de afzonderlijke uitgangspunten van de uitgebreide versie van de 
pragma-dialectiek betreft heeft mijn onderzoek uitgewezen dat de antieke 
achtergrond van de dialectische uitgangspunten gevormd wordt door een divers 
samengesteld geheel van antiek-dialectische opvattingen over het doel, de opbouw 
en de normering van argumentatie en dat die van het retorische uitgangspunt 
gevormd wordt door de antiek-retorische opvatting met betrekking tot het doel 
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van argumentatie. Ik heb deze conclusie onder meer genuanceerd door te stellen 
dat wanneer de uitgangspunten van de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek 
in hun onderlinge samenhang worden bezien, de antieke achtergrond van het 
retorische uitgangspunt niet alleen in de antieke retorica is gelegen, maar ook in 
de antieke dialectica. Deze nuancering sluit niet uit dat er goede redenen zijn om 
in de pragma-dialectische terminologie te spreken over het ‘retorische’ doel van 
de discussianten. Aangezien in deze theorie al gedefinieerd is wat er onder een 
‘dialectisch’ doel wordt verstaan, zou het verwarrend zijn wanneer een tweede, 
inhoudelijk ervan verschillend doel ook als ‘dialectisch’ zou worden aangemerkt. 
Bovendien ligt het gezien de hierboven weergegeven antieke achtergronden van 
de afzonderlijke uitgangspunten voor de hand om de gerichtheid van de discus-
sianten om zich aan bepaalde redelijkheidsnormen te houden als ‘dialectisch’ aan te 
merken en de gerichtheid om de eigen positie zo goed mogelijk te doen uitkomen 
als ‘retorisch’. Kort gezegd is er dus zowel een pragmatische als een historisch-
filosofische reden om te spreken van een ‘retorisch’ uitgangspunt.

Ook sluit deze nuancering niet uit dat er voor de verdere specificatie van de 
strategische manoeuvres van de discussianten een beroep gedaan kan worden op 
inzichten die afkomstig zijn uit de antieke retorica. In het licht van het doel van 
het pragma-dialectische combinatievoorstel zou het zelfs onverstandig zijn om dat 
niet te doen. De beschrijvingen van discussiestrategieën in de antieke dialectica 
zijn zeer beperkt, terwijl de antieke retorica vanwege haar exclusieve gerichtheid 
op het ontwikkelen van aanbevelingen met betrekking tot de overredingskracht 
van argumentatie een rijke bron is voor het beschrijven van dergelijke strategieën. 
Een verdergaande incorporatie van deze antiek-retorische aanbevelingen zou er 
toe leiden dat de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek niet alleen vanuit een 
systematisch gezichtspunt, maar in toenemende mate ook vanuit een historisch 
gezichtspunt als een ‘functionele integratie’ van het dialectische en het retorische 
perspectief  op argumentatie kan worden aangemerkt.





Appendices

A De procedurele regels voor een kritische discussie

Onderstaande regels constitueren samen de procedure voor een kritische discussie. 
De regels zijn opgenomen in de formulering van Van Eemeren en Grootendorst 
(2004: H6), met hier en daar een verduidelijking tussen vierkante haken.

I CONFRONTATION STAGE

Rule 1
a.  Special conditions apply neither to the propositional content of  the assertives 

by which a standpoint is expressed, nor to the propositional content of  the 
negation of  the commissive by means of  which a standpoint is called into 
question.

b.  In the performance of  these assertives and negative commissives, no special 
preparatory conditions apply to the position or status of  the speaker or writer 
and listener or reader.

II OPENING STAGE

Rule 2
The discussant who has called the standpoint of  the other discussant into question 
in the confrontation stage is always entitled to challenge this discussant to defend 
his standpoint. 

Rule 3
The discussant who is challenged by the other discussant to defend the standpoint 
that he has put forward in the confrontation stage is always obliged to accept this 
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challenge, unless the other discussant is not prepared to accept any shared premises 
and discussion rules; the discussant remains obliged to defend the standpoint as 
long as he does not retract it and as long as he has not successfully [or conclusively – 
see rule 9, JW] defended it against the other discussant on the basis of  the agreed 
premises and discussion rules. 

Rule 4
The discussant who in the opening stage has accepted the other discussant’s 
challenge  to defend his standpoint will fulfill the role of  protagonist in the argu-
mentation stage, and the other discussant will fulfill the role of  antagonist, unless 
they agree otherwise; the distribution of  roles is maintained until the end of  the 
discussion. 

Rule 5 
The discussants who will fulfill the roles of  protagonist and antagonist in the 
argumentation stage agree before the start of  the argumentation stage on the 
rules for the following: how the protagonist is to defend the initial standpoint and 
how the antagonist is to attack it, and in which case the protagonist has success-
fully [or conclusively – see rule 9, JW] defended the standpoint and in which case 
the antagonist has successfully [or conclusively – see rule 9, JW] attacked it. These 
rules apply throughout the duration of  the discussion, and may not be called into 
question during the discussion itself  by either of  the parties.

III ARGUMENTATION STAGE

Rule 6
a.  The protagonist may always defend the standpoint that he adopts in the in the 

initial difference of  opinion or in a sub-difference of  opinion by performing 
a complex speech act of  argumentation, which then counts as a provisional 
defense of  this standpoint.

b.  The antagonist may always attack a standpoint by calling into question the 
propositional content or the justificatory or refutatory force of  the argumenta-
tion [as far as it is not yet defended successfully – see rule 10, JW].

c.  The protagonist and the antagonist may not defend or attack standpoints in any 
other way. 

Rule 7
a.  The protagonist has successfully defended the propositional content of  a 

complex speech act of  argumentation against an attack by the antagonist if  
the application of  the intersubjective identification procedure yields a positive 
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result or if  the propositional content is in the second instance accepted by both 
parties as a result of  a sub-discussion in which the protagonist has successfully 
defended a positive sub-standpoint with regard to this propositional content.

b.  The antagonist has successfully attacked the propositional content of  the 
complex speech act of  argumentation if  the application of  the intersubjective 
identification procedure yields a negative result and the protagonist has not 
successfully defended  a positive sub-standpoint with regard to this proposi-
tional content in a sub-discussion. 

Rule 8 
a.  The protagonist has successfully defended a complex speech act of  argumenta-

tion against an attack by the antagonist with regard to its force of  justification 
or refutation of  the argumentation if  the application of  the intersubjective 
inference procedure or (after application of  the intersubjective explicitization 
procedure) the application of  the intersubjective testing procedure yields a 
positive result. 

b.  The antagonist has successfully attacked the force of  justification or refutation 
of  the argumentation if  the application of  the intersubjective inference 
procedure or (after application of  the intersubjective explicitization procedure) 
the application of  the intersubjective testing procedure yields a negative result. 

Rule 9 
a.  The protagonist has conclusively defended an initial standpoint or sub-stand-

point by means of  a complex speech act of  argumentation if  he has successfully 
defended both the propositional content called into question by the antagonist 
and its force of  justification or refutation called into question by the antagonist. 

b.  The antagonist has conclusively attacked the standpoint of  the protagonist if  
he has successfully attacked either the propositional content or the force of  
justification or refutation of  the complex speech act of  argumentation.

Rule 10 
The antagonist retains throughout the entire discussion the right to call into 
question both the propositional content and the force of  justification or refutation 
of  every complex speech act of  argumentation of  the protagonist that the latter 
has not yet successfully defended. 

Rule 11 
The protagonist retains throughout the entire discussion the right to defend both 
the propositional content and the force of  justification or refutation of  every 
complex speech act of  argumentation that he has performed and not yet success-
fully defended against every attack by the antagonist. 
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Rule 12 
The protagonist retains throughout the entire discussion the right to retract any 
complex speech act of  argumentation that he has performed, and thereby to 
remove the obligation to defend it. 

Rule 13 
a.  The protagonist and the antagonist may perform the same speech act or the 

same complex speech act with the same role in the discussion only once.
b.  The protagonist and the antagonist must in turn make a move of  (complex) 

speech acts with a particular role in the discussion. 
c.  The protagonist and the antagonist may not perform more than one move of  

(complex) speech acts at one time. 

IV CONCLUDING STAGE

Rule 14 
a.  The protagonist is obliged to retract the initial standpoint if  the antagonist has 

conclusively attacked it (in the manner prescribed in rule 9) in the argumenta-
tion stage (and has also observed the other discussion rules). 

b.  The antagonist is obliged to retract the calling into question of  the initial 
standpoint if  the protagonist has conclusively defended it (in the manner 
prescribed in rule 9) in the argumentation stage (and has also observed the other 
discussion rules). 

c.  In all other cases, the protagonist is not obliged to retract the initial standpoint, 
nor is the antagonist obliged to withdraw his calling into question the initial 
standpoint. 

ALL STAGES

Rule 15
a.  The discussants have the right at every stage of  the discussion to request the 

other discussant to perform a usage declarative and to perform one themselves. 
b.  The discussant who is requested to perform a usage declarative by the other 

discussant is obliged to act accordingly.
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B De pragma-dialectische gedragscode voor redelijke  
 discussianten

Onderstaande gedragscode voor redelijke discussianten is opgenomen in de 
formulering van Van Eemeren en Grootendorst (2004: H8).

1  Freedom rule
Discussants may not prevent each other from advancing standpoints or from 
calling standpoints into question.

2  Obligation-to-defend rule
Discussants who advance a standpoint may not refuse to defend this standpoint 
when requested to do so.

3  Standpoint rule
Attacks on standpoints may not bear on a standpoint that has not actually been put 
forward by the other party.

4  Relevance rule
Standpoints may not be defended by non-argumentation or argumentation that is 
not relevant to the standpoint.

5  Unexpressed-premise rule
Discussants may not falsely attribute unexpressed premises to the other party, nor 
disown responsibility for their own unexpressed premises.

6  Starting-point rule
Discussants may not falsely present something as an accepted starting point or 
falsely deny that something is an accepted starting point.

7  Validity rule
Reasoning that in an argumentation is presented as formally conclusive may not be 
invalid in a logical sense.

8  Argument scheme rule
Standpoints may not be regarded as conclusively defended by argumentation that 
is not presented as based on formally conclusive reasoning if  the defense does not 
take place by means of  appropriate argument schemes that are applied correctly.
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9  Concluding rule
Inconclusive defenses of  standpoints may not lead to maintaining these standpoints, 
and conclusive defenses of  standpoints may not lead to maintaining expressions 
of  doubt concerning these standpoints.

10  Language use rule
Discussants may not use any formulations that are insufficiently clear or confusingly 
ambiguous, and they may not deliberately misinterp ret the other party’s formula-
tions.
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Samenvatting

In het vakgebied van de argumentatietheorie valt een duidelijk onderscheid te 
maken tussen studies waarin argumentatie vanuit een dialectisch perspectief  wordt 
benaderd en studies waarin dat vanuit een retorisch perspectief  gebeurt. Tussen 
deze perspectieven gaapt een grote kloof, waarvan het bestaan valt terug te voeren 
op het in de zeventiende eeuw ontstane onderscheid tussen de methodologie 
van de humaniora of  geesteswetenschappen – waarin de retorica een centrale 
rol speelt – en de methodologie van de natuurfilosofie, exacte wetenschappen of  
natuurwetenschappen – waarin de rol van de retorica is geminimaliseerd of  zelfs 
geëlimineerd.

In dit proefschrift richt ik mij op de theorie waarin voor het eerst een syste-
matische poging is gedaan de historisch gegroeide kloof  tussen het dialectische en 
het retorische perspectief  te overbruggen – de pragma-dialectische argumentatie-
theorie. In de pragma-dialectiek zijn deze perspectieven met elkaar gecombineerd 
door retorische inzichten over argumentatie te incorporeren in het reeds eerder 
ontwikkelde dialectische raamwerk van de theorie. Mede naar aanleiding van deze 
overbruggingspoging is er een hernieuwde belangstelling ontstaan voor de kwestie 
hoe het dialectische en het retorische perspectief  zich tot elkaar verhouden – of  
zouden moeten verhouden. In het onlangs heropende debat over deze kwestie 
wordt vaak verwezen naar opvattingen over argumentatie uit de antieke dialectica en 
retorica. In deze antieke disciplines ligt de historische oorsprong van een belangrijk 
deel van de terminologie en de theoretische concepten die in de hedendaagse 
perspectieven zijn ontwikkeld. 

Ik beoog met dit proefschrift een historisch-filosofische bijdrage te leveren 
aan het zojuist genoemde debat door te onderzoeken hoe het pragma-dialectische 
voorstel tot het combineren van het dialectische en het retorische perspectief  op 
argumentatie kan worden gesitueerd tegen de achtergrond van opvattingen uit de 
antieke dialectica en retorica. In het eerste deel van het proefschrift (Hoofdstuk 2 
en 3) expliciteer ik de dialectische en retorische dimensies van de pragma-dialectiek 
en in het tweede deel ervan (Hoofdstuk 4, 5, 6 en 7) geef  ik een systematische 
reconstructie van antieke opvattingen over argumentatie. De doelstelling van het 
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eerste deel is te bepalen welke uitgangspunten van de pragma-dialectiek precies 
als ‘dialectisch’ en welke als ‘retorisch’ gelden, op welke aspecten van argumen-
tatie deze uitgangspunten betrekking hebben, wat ze precies inhouden, hoe ze 
tot uitdrukking komen in de diverse bestanddelen van het theoretische raamwerk 
van zowel de standaardversie als de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek en 
welke rol ze spelen in de toepassingen van deze theorie – de analyse en evaluatie 
van argumentatieve teksten en discussies. De doelstelling van het tweede deel is te 
bepalen welke opvattingen in de antieke dialectica en retorica bestaan over precies 
die aspecten van argumentatie waar de dialectische en retorische uitgangspunten 
van de pragma-dialectiek betrekking op hebben. Wat de antieke dialectica betreft 
richt ik me in dit deel op de relevante passages uit het werk van Zeno van Elea, 
Plato en Aristoteles, die algemeen als de belangrijkste representanten van deze 
discipline worden gezien. Wat de antieke retorica betreft richt ik me op de relevante 
bestanddelen van het zogenoemde ‘systeem van de antieke retorica’, alsmede op de 
opvattingen die Plato en Aristoteles in hun werken over de retorica met betrekking 
tot bepaalde aspecten van argumentatie naar voren hebben gebracht.

In Hoofdstuk 2 geef  ik een conceptuele analyse van de ‘standaardversie’ van 
de pragma-dialectiek zoals die vanaf  het midden van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw is ontwikkeld door Van Eemeren en Grootendorst. Uit deze analyse 
komt naar voren dat de auteurs hun ‘dialectische’ benadering van argumentatie 
onder meer contrasteren met de ‘retorische’ benadering ervan door aan te geven 
dat er in deze benaderingen een verschillend uitgangspunt wordt gehanteerd met 
betrekking tot het doel van argumentatie. Uit een nadere analyse van de notie 
‘kritische discussie’, die in de pragma-dialectiek een centrale rol speelt, blijkt dat de 
term ‘dialectisch’ in deze theorie niet alleen gebruikt wordt ter karakterisering van 
een inzicht met betrekking tot het doel van argumentatie, maar ook ter karakteri-
sering van inzichten met betrekking tot de opbouw en de normering ervan. Een 
kritische discussie wordt in de pragma-dialectiek omschreven als een discussie die 
(I) tot doel heeft de aanvaardbaarheid te bepalen van het standpunt waarop een 
verschil van mening tussen twee partijen betrekking heeft, (II) opgebouwd is als 
een systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en tegen dat standpunt 
en (III) genormeerd is door middel van een samenhangend geheel van regels met 
betrekking tot de redelijkheid van argumentatie. Deze dialectische inzichten zijn 
op verschillende manieren tot uitdrukking gebracht in het theoretische raamwerk 
van de standaardversie van de pragma-dialectiek, dat uit een procedureel model 
van een kritische discussie bestaat. In een pragma-dialectische analyse van een 
argumentatieve tekst of  discussie fungeren deze inzichten als de premissen of  
uitgangspunten voor de reconstructie van de betreffende tekst of  discussie en in 
een pragma-dialectische evaluatie als de normen of  ijkpunten voor de beoordeling 
van de redelijkheid ervan.
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In Hoofdstuk 3 geef  ik een conceptuele analyse van de ‘uitgebreide versie’ 
van de pragma-dialectiek zoals die vanaf  het eind van de jaren negentig van de 
vorige eeuw is ontwikkeld door Van Eemeren en Houtlosser. Deze versie is tot 
stand gebracht door retorische inzichten met betrekking tot argumentatie op een 
systematische manier te incorporeren in het raamwerk van de standaardversie 
van de theorie. Uit de analyse komt naar voren dat de auteurs de mogelijkheid 
van het combineren van de perspectieven gebaseerd hebben op de stelling dat 
dialectische en retorische normen voor de deugdelijkheid van argumentatie tot 
op zekere hoogte met elkaar verenigbaar zijn en dat zij de wenselijkheid ervan 
gebaseerd hebben op de verwachting dat dit tot een verbetering van de analyse 
en de evaluatie van argumentatieve teksten en discussies leidt. Een nadere analyse 
van de notie ‘strategisch manoeuvreren’, die in de uitgebreide versie van de 
pragma-dialectiek een cruciale rol speelt, wijst uit dat aan deze notie zowel een 
dialectisch als een retorisch inzicht met betrekking tot de argumentatieve ambities 
van de discussianten ten grondslag ligt. Het dialectische inzicht blijkt de eerder 
besproken dialectische inzichten met betrekking tot het doel, de opbouw en de 
normering van argumentatie te impliceren, terwijl het retorische inzicht in deze 
dialectische inzichten blijkt te zijn ingebed. Op grond van deze analyse kan een 
strategische manoeuvre worden omschreven als een handelwijze die (I) tot doel 
heeft (a) de aanvaardbaarheid te bepalen van het standpunt waarop een verschil 
van mening tussen twee partijen betrekking heeft en (b) de eigen positie van de 
betreffende discussiant zo goed mogelijk te doen uitkomen, (II) opgebouwd is als 
een systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en tegen dat standpunt 
en (III) genormeerd is door middel van een samenhangend geheel van regels met 
betrekking tot de redelijkheid van argumentatie. Zowel de implicatie- als de inbed-
dingsverhouding is tot uitdrukking gebracht in de uitbreiding van het analytische 
instrumentarium van de pragma-dialectiek, die bestaat uit een specificatie van de 
aspecten van strategisch manoeuvreren in de verschillende fasen van een kritische 
discussie. Voor de pragma-dialectische analyse van argumentatieve teksten en 
discussies heeft de incorporatie van retorische inzichten als belangrijkste conse-
quentie dat een dergelijke tekst of  discussie gereconstrueerd wordt als een samen-
hangend geheel van strategische manoeuvres. De incorporatie heeft geen invloed 
op de aard van de evaluatie. Deze evaluatie heeft – net als in de standaardversie van 
de theorie – uitsluitend betrekking op de redelijkheid van de betreffende tekst of  
discussie, en niet (ook) op de overredingskracht ervan.

In Hoofdstuk 4, het eerste hoofdstuk van het tweede deel, introduceer ik de 
belangrijkste representanten van de antieke dialectica – Zeno van Elea, Plato en 
Aristoteles. Ik beschrijf  kort welke rol deze filosofen hebben gespeeld in de ontwik-
keling van de dialectica en geef  vervolgens een reconstructie van hun opvattingen 
over het doel van argumentatie. In de dialectische redenering van Zeno, die als de 
‘uitvinder’ van de dialectica te boek staat, wordt een standpunt weerlegd door er 
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twee consequenties uit af  te leiden die elkaar tegenspreken. Deze redenering heeft 
tot doel een standpunt te weerleggen en – door middel van die weerlegging – het 
eraan tegengestelde standpunt te verdedigen.

In de filosofische discussies in de dialogen van Plato manifesteren zich drie 
verschillende vormen van dialectica: de ‘socratische elenchus’, de ‘methode van 
hypothetisering’ en de ‘methode van samenvoeging en verdeling’. De socratische 
elenchus heeft tot doel te onderzoeken of  het standpunt dat iemand naar voren 
heeft gebracht houdbaar is in het licht van diens overige opvattingen. Voor zover een 
elenchus deel uitmaakt van een serie thematisch met elkaar samenhangende elenchi 
heeft de elenchus daarnaast tot doel de plausibiliteit van een bepaald standpunt 
te doen toenemen door een alternatief  standpunt met betrekking tot dezelfde 
kwestie te weerleggen. De methode van hypothetisering is te reconstrueren als een 
methode die bestaat uit drie onderling samenhangende componenten: een ‘kritische 
component’, een ‘deductieve component’ en een ‘concluderende component’. 
Deze componenten hebben als gemeenschappelijk doel de zekerheid van kennis 
te doen toenemen. In de kritische component gebeurt dat door een bepaalde 
hypothese te onderwerpen aan een kritische toets, in de deductieve component 
door de hypothese uit hogere principes – of  via tussenliggende hypothesen uit 
een hoogste principe – af  te leiden en in de concluderende component door uit de 
hypothese – eventueel via een aantal tussenstappen – een bepaalde conclusie af  te 
leiden. De methode van samenvoeging en verdeling ten slotte heeft tot doel een 
bepaald begrip te definiëren door dat begrip met een aantal verwante begrippen 
samen te brengen onder een generieke term (de ‘samenvoeging’) en de onderlinge 
verhouding tussen de samengebrachte begrippen te expliciteren in termen van 
genus en species (de ‘verdeling’).

De dialectische discussie uit Aristoteles’ Topica en Sophistici elenchi heeft als 
argumentatief  doel te onderzoeken of  het standpunt dat de antwoordgever in 
een dergelijke discussie naar voren heeft gebracht aanvaardbaar is in het licht van 
andere algemeen aanvaarde en/of  door de antwoordgever aanvaarde opvattingen. 
Net als in de socratische elenchus is de antwoordgever in een dialectische discussie 
erop gericht het standpunt te verdedigen, terwijl de vragensteller erop gericht is het 
standpunt te weerleggen.

In Hoofdstuk 5 heb ik de belangrijkste antiek-dialectische opvattingen 
over de opbouw van argumentatie gereconstrueerd door aan te geven uit welke 
uitspraken de betreffende redeneringen of  discussies precies bestaan, wie (of  
welke partij) deze uitspraken naar voren brengt en op welke manier de verschil-
lende onderdelen of  discussiebijdragen met elkaar samenhangen. De dialectische 
redenering van Zeno heeft de opbouw van een monoloog. Voor zover het te 
weerleggen standpunt kan worden opgevat als een discussiebijdrage van de tegen-
standers van Zeno’s leermeester Parmenides, kan de redenering als een dialoog 
worden gereconstrueerd. Met uitzondering van het te weerleggen standpunt bevat 
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de redenering waarschijnlijk geen onderdelen die als impliciete discussiebijdragen 
van deze tegenstanders kunnen worden gereconstrueerd.

De socratische elenchus heeft de opbouw van een dialoog tussen een 
vragensteller en een antwoordgever. Een specifiek kenmerk van de elenchus is dat 
de antwoordgever, die als taak heeft het standpunt te verdedigen, daartoe geen 
argumenten naar voren te brengt. De verdediging van de antwoordgever bestaat uit 
een poging om te voorkomen dat de vragensteller zijn standpunt op basis van zijn 
concessies weerlegt. De kritische component van de methode van hypothetisering 
heeft nagenoeg dezelfde opbouw als de socratische elenchus, met dit verschil dat 
niet alleen de antwoordgever maar ook de vragensteller aan het te toetsen standpunt 
is gecommitteerd en dat deze toetsing niet plaatsvindt in het licht van de concessies 
van de antwoordgever maar van de consequenties die uit het standpunt kunnen 
worden afgeleid. In de deductieve component van de methode van hypothetisering 
vindt geen kritische toetsing van de hypothese plaats, maar wordt geprobeerd deze 
af  te leiden uit hogere principes. Deze principes kunnen worden opgevat als de 
argumenten die ter verdediging van de te bewijzen hypothese worden aangevoerd. 
De concluderende component van de methode van hypothetisering heeft nagenoeg 
dezelfde opbouw als de deductieve component, met dit verschil dat de hypothese 
nu niet als standpunt fungeert, maar als argument (voor de conclusie). De methode 
van samenvoeging en verdeling ten slotte is opgebouwd als een exposé van de 
vragensteller in de vorm van een dialoog, waarin elke afleidingsstap afzonderlijk 
door de antwoordgever wordt bevestigd.

De opbouw van een dialectische discussie in aristotelische zin vertoont grote 
overeenkomsten met die van de socratische elenchus en de kritische component 
van de methode van hypothetisering. De overeenkomsten met de socratische 
elenchus zijn het grootst: net als in de elenchus verdedigt de antwoordgever in een 
dialectische discussie zijn standpunt niet door argumenten naar voren te brengen, 
maar door te proberen de vragen op een zodanige manier te beantwoorden dat het 
de vragensteller niet lukt het standpunt op basis van die antwoorden te weerleggen.

In Hoofdstuk 6 geef  ik een reconstructie van de belangrijkste antiek-dialecti-
sche opvattingen over de normering van argumentatie. In het overgeleverde werk 
van Zeno wordt niet expliciet gerefereerd aan normen voor de deugdelijkheid 
van argumentatie. Wel kan uit het gereconstrueerde verloop van zijn dialectische 
redenering worden opgemaakt dat Zeno impliciet gebruik maakt van logische 
regels met betrekking tot de geldigheid van argumentatie. Daarnaast maakt Zeno 
impliciet gebruik van een strategie voor het weerleggen van standpunten die ook 
in hedendaagse handboeken over logica wordt aanbevolen.

De verschillende typen filosofische discussies in de dialogen van Plato zijn 
zowel expliciet als impliciet genormeerd. In mijn reconstructie heb ik de normen 
die betrekking hebben op de geschiktheid van de discussianten of  de aard van 
de te bespreken kwestie aangemerkt als ‘voorwaarden’, de normen die betrekking 
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hebben op de deugdelijkheid van de discussiebijdragen aangemerkt als ‘regels’ en 
de normen die gerelateerd zijn aan de specifieke rol die de partijen in de discussie 
vervullen – het verdedigen of  het aanvallen van het standpunt – aangemerkt als 
‘strategieën’. Een belangrijke regel luidt dat de antwoordgever in de elenchus om 
opheldering mag vragen als de vragensteller een meerduidige term heeft gebruikt. 
Deze regel heeft tot doel te voorkomen dat de vragensteller in een later stadium van 
de discussie misbruik maakt van deze meerduidigheid door de betreffende term 
een andere betekenis te geven dan die waarop de antwoordgever zijn antwoord had 
gebaseerd – een discussietechniek die door de sofisten werd gepraktiseerd. Een 
opmerkelijke strategie is die welke Socrates in de elenchus hanteert. Door de vragen 
in een ‘onlogische’ volgorde te stellen probeert hij zo lang mogelijk verborgen te 
houden op basis van welke concessies hij het standpunt van de antwoordgever wil 
weerleggen.

Ook de dialectische discussie in aristotelische zin is genormeerd door middel 
van ‘voorwaarden’ met betrekking tot de geschiktheid van de deelnemers en de 
aard van de te bespreken kwestie, ‘regels’ met betrekking tot de deugdelijkheid van 
discussiebijdragen en ‘strategieën’ met betrekking tot de uitvoering van de taak 
van antwoordgever en die van vragensteller. Anders dan in de dialogen van Plato, 
waar deze verschillende typen normen veelal impliciet blijven, worden ze in de 
relevante werken van Aristoteles expliciet gethematiseerd. Wat de voorwaarden 
voor een dialectische discussie betreft, merkt Aristoteles bijvoorbeeld op dat men 
beter niet met twistzieke personen kan discussiëren en geeft hij nauwkeurig aan 
welke onderwerpen hij voor het voeren van een dergelijke discussie geschikt acht. 
Wat de regels betreft, kent Aristoteles de antwoordgever onder meer het recht toe 
een vraag te stellen ter verduidelijking van het gebruik van meerduidige termen en 
geeft hij onder meer aan in welke gevallen een standpunt als weerlegd mag worden 
beschouwd. Wat de strategieën betreft ten slotte, doet hij een aantal aanbevelingen 
voor de wijze waarop de vragensteller het standpunt kan weerleggen en de wijze 
waarop de antwoordgever kan voorkomen dat dit gebeurt. Zo geeft hij onder meer 
een beschrijving van de manieren waarop de vragensteller de voor de weerlegging 
benodigde concessies kan verkrijgen (waaronder ook de hierboven weergegeven 
vraagstrategie van Socrates).

 In Hoofdstuk 7 geef  ik een reconstructie van de antiek-retorische 
opvattingen over het doel van argumentatie. In het systeem van de antieke retorica 
geldt als algemene opvatting dat de redenaar tot doel heeft zijn publiek te overreden. 
Deze opvatting kan nader worden gespecificeerd met gebruikmaking van de in het 
systeem ontwikkelde typologie van redevoeringen, waarin een onderscheid wordt 
gemaakt tussen de juridische rede, de politieke rede en de gelegenheidsrede. In 
een juridische redevoering heeft de redenaar tot doel zijn standpunt aanvaard te 
krijgen door een rechter of  jury, terwijl de redenaar in een politieke redevoering 
tot doel heeft zijn standpunt aanvaard te krijgen door een volksvergadering. In 
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beide gevallen heeft het publiek een oordelende functie met betrekking tot de 
aanvaardbaarheid van de standpunten die de partijen in het betreffende juridische 
of  politieke geschil naar voren brengen. In een gelegenheidsrede is er geen sprake 
van een geschil en heeft de redenaar tot doel de aanvaardbaarheid van door het 
publiek reeds aanvaarde opvattingen te bevestigen dan wel te amplificeren.

Plato en Aristoteles brengen in hun werken over de retorica een specifiekere 
opvatting over het doel van de redenaar tot uitdrukking. Volgens Plato dient de 
redenaar – met name de politieke redenaar – het (morele) welzijn van het publiek 
te bevorderen door het op een effectieve manier te informeren over de waarheid 
of  over wat het beste is. En volgens Aristoteles dient de juridische en de politieke 
redenaar te voorkomen dat de waarheid voor het oordelende publiek verborgen 
blijft oftewel, positief  geformuleerd, ervoor te zorgen dat de waarheid en het recht 
zegevieren.

In Hoofdstuk 8 verbind ik de resultaten van de conceptuele analyses uit het 
eerste deel van het proefschrift met de resultaten van het historische onderzoek 
uit het tweede deel. Op basis van een recapitulatie van opvattingen over argu-
mentatie geef  ik aan of  de pragma-dialectische opvattingen over de verschillende 
aspecten van argumentatie gerelateerd zijn aan de antieke opvattingen hieromtrent 
en zo ja, op welke wijze deze relatie precies kan worden gekwalificeerd. Samenvat-
tend is het pragma-dialectische uitgangspunt met betrekking tot het doel van een 
kritische discussie geïnspireerd op de opvatting over het doel van de socratische 
elenchus en tevens impliciet gerelateerd aan de opvatting over het doel van de 
kritische component van de methode van hypothetisering en die over het doel van 
de dialectische discussie in aristotelische zin. Het uitgangspunt is niet gerelateerd 
aan de overige antiek-dialectische opvattingen over het doel van argumentatie. Het 
pragma-dialectische uitgangspunt met betrekking tot het retorische doel van de 
discussianten is gebaseerd op de algemene antiek-retorische opvatting over het 
doel van de argumentatie in juridische en politieke redevoeringen. Het uitgangs-
punt is niet gerelateerd aan de algemene antiek-retorische opvatting over het doel 
van de argumentatie in gelegenheidsredevoeringen en ook niet aan de specifieke 
opvattingen die Plato en Aristoteles over het doel van de redenaar naar voren hebben 
gebracht. Het pragma-dialectische uitgangspunt met betrekking tot de opbouw van 
argumentatie is geïnspireerd op Aristoteles’ opvatting over de opbouw van een 
dialectische discussie en tevens impliciet gerelateerd aan de opvattingen over de 
opbouw van de verschillende typen filosofische discussies in de dialogen van Plato. 
Het uitgangspunt is niet gerelateerd aan Zeno’s opvatting over de opbouw van 
een dialectische redenering. Het pragma-dialectische uitgangspunt met betrekking 
tot de normering van argumentatie is geïnspireerd op Aristoteles’ opvatting over 
de normering van een dialectische discussie en tevens impliciet gerelateerd aan de 
normeringsopvattingen van Zeno en Plato – voor zover het de antiek-dialectische 
‘regels’ met betrekking tot de geldigheid en de redelijkheid van argumentatie betreft. 
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Het uitgangspunt is niet gerelateerd aan de antiek-dialectische opvatting over de 
normering van argumentatie voor zover het de antiek-dialectische ‘voorwaarden’ 
en ‘strategieën’ betreft.

Vervolgens beantwoord ik de hoofdvraag van deze studie door aan te geven 
hoe het pragma-dialectische voorstel tot het combineren van het dialectische 
en het retorische perspectief  op argumentatie kan worden gesitueerd tegen de 
achtergrond van opvattingen uit de antieke dialectica en retorica. Kort gezegd 
wordt de antieke achtergrond van de dialectische uitgangspunten van de geïnte-
greerde pragma-dialectiek gevormd door de hierboven genoemde opvattingen uit 
de antieke dialectica, terwijl de antieke achtergrond van het retorische uitgangspunt 
ervan gevormd wordt door de genoemde opvatting uit de antieke retorica. Deze 
situering heeft plaatsgevonden door voor elk van de onderscheiden aspecten van 
argumentatie afzonderlijk te bepalen welke opvattingen uit de antieke dialectica 
en retorica de achtergrond vormen van de pragma-dialectische opvattingen 
hieromtrent. Omdat de uitgebreide versie van de theorie tot stand is gebracht door 
retorische inzichten te incorporeren in het dialectisch raamwerk van de standaard-
theorie, hangen de dialectische en retorische uitgangspunten van deze theorie echter 
nauw met elkaar samen. Door de pragma-dialectische opvattingen met betrekking 
tot de verschillende aspecten van argumentatie in hun onderlinge samenhang te 
bezien, kan de bovenstaande situering op twee punten worden genuanceerd. Ten 
eerste is het retorische uitgangspunt van de uitgebreide versie van de pragma-
dialectiek alleen in de antieke retorica gelegen voor zover er geabstraheerd wordt 
van de inbedding van dat uitgangspunt in de dialectische uitgangspunten van de 
theorie. En ten tweede is de antieke achtergrond van dit retorische uitgangspunt 
behalve in de antieke retorica ook in de antieke dialectica gelegen – dit vanwege 
de overeenkomst tussen de pragma-dialectische ‘strategische manoeuvres’ en de 
antiek-dialectische ‘strategieën’.

Ten slotte plaats ik mijn bevindingen met betrekking tot de historische 
achtergronden van de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek in de context 
van het hedendaagse debat over de verhouding tussen het dialectische en het 
retorische perspectief  op argumentatie. Het pragma-dialectische combinatievoor-
stel valt zowel vanuit een systematisch als vanuit een historisch gezichtspunt te 
karakteriseren als een functionele integratie van het retorische perspectief  in het 
dialectische perspectief.



Summary

In the field of  argumentation theory, a sharp distinction can be made between 
studies in which argumentation is approached from a dialectical perspective and 
studies in which this is done from a rhetorical perspective. Recently, pragma-dialec-
ticians have proposed to bridge the gap between these perspectives by integrating 
rhetorical insights into the already existing dialectical framework of  pragma-
dialectics. Partly on the occasion of  this proposal, the debate as to the question 
of  the relationship between the dialectical and the rhetorical perspective has been 
reopened. In their contributions to this debate, argumentation scholars frequently 
refer to antique dialectic and rhetoric. Within these disciplines lies the origin of  an 
important part of  the terminology and the conceptual apparatus developed within 
the present-day perspectives.

This dissertation is aimed at making an historical-philosophical contribution 
to the aforementioned debate by analyzing how the pragma-dialectical proposal to 
combine the dialectical and the rhetorical perspective can be situated against the 
background of  antique dialectic and rhetoric. In the first part (Chapter 2 and 3) I 
explicate the dialectical and rhetorical dimensions of  pragma-dialectics and in the 
second part (Chapter 4, 5, 6 and 7) I give a systematical reconstruction of  antique 
dialectic and rhetoric.

In Chapter 2, I give a conceptual analysis of  the ‘standard version’ of  
pragma-dialectics as it has been developed by van Eemeren and Grootendorst. 
The analysis shows that within pragma-dialectics, the term ‘dialectical’ is used to 
characterize insights that pertain to various aspects of  argumentation, namely the 
aim, the organization and the regulation of  argumentation. On the basis of  this 
analysis, the pragma-dialectical notion ‘critical discussion’ can be circumscribed as 
a discussion that (I) is aimed at determining the acceptability of  the standpoint to 
which a difference of  opinion between two parties pertains, (II) is organized as a 
systematic exchange of  discussion moves for and against this standpoint, and (III) 
is regulated by means of  a set of  discussion rules pertaining to the reasonableness 
of  argumentation.
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In Chapter 3, I give a conceptual analysis of  the ‘extended version’ of  
pragma-dialectics as it has been developed by van Eemeren and Houtlosser. The 
analysis shows that the notion ‘strategic maneuvering’ – that plays a pivotal role in 
this version of  the theory – is based on a dialectical and a rhetorical starting point 
concerning the argumentative ambitions of  the discussants. The dialectical starting 
point implies the dialectical insights that are constitutive of  the notion ‘critical 
discussion’, whereas the rhetorical starting point is embedded in these dialectical 
insights. On the basis of  this analysis, a strategic maneuver can be circumscribed 
as a way of  acting that (I) is aimed at (a) determining the acceptability of  the 
standpoint to which a difference of  opinion between two parties pertains and (b) 
promoting the own position of  the discussant concerned, (II) is organized as a 
systematic exchange of  discussion moves for and against this standpoint, and (III) 
is regulated by means of  a set of  discussion rules pertaining to the reasonableness 
of  argumentation. Within the extended version of  pragma-dialectics, argumen-
tative texts and discussions are reconstructed as a coherent whole of  strategic 
maneuvers and evaluated by means of  the same set of  dialectical norms as the one 
that is used within the standard version of  the theory.

In Chapter 4, the first chapter of  the second part of  the dissertation, I give 
a reconstruction of  the aim of  argumentation as it is conceived of  in antique 
dialectic – in relevant passages of  the work of  Zeno of  Elea, Plato and Aristotle. 
The aim of  Zeno’s dialectical ‘first paradox of  plurality’ is to refute a certain 
standpoint and – by doing that – to defend the opposite standpoint. In the philo-
sophical discussions in Plato’s dialogues, three forms of  dialectic are manifest: the 
‘socratic elenchus’, the ‘method of  hypothesizing’, and the ‘method of  collection 
and division’. The aim of  the socratic elenchus is to determine the tenability of  
a standpoint somebody has put forward in the light of  other opinions of  that 
person. As far as the elenchus is part of  a series of  thematically coherent elenchi, 
the elenchus is also aimed at increasing the plausibility of  a certain standpoint by 
refuting an alternative standpoint pertaining to the same issue. The method of  
hypothesizing can be reconstructed as a method consisting of  three components: 
a ‘critical component’, a ‘deductive component’, and a ‘concluding component’. 
These components are respectively aimed at critically testing the tenability of  
the hypothesis, deducing the hypothesis from higher principles, and deducing a 
conclusion from the hypothesis. The method of  collection and division is aimed at 
defining a certain notion by explicating the relation between that notion and other 
notions in terms of  genus en species. Finally, the aim of  a dialectical discussion as it 
can be reconstructed from Aristotle’s Topica and Sophistici elenchi is to determine the 
acceptability of  the answerer’s standpoint in the light of  other opinions that are 
generally accepted and/or accepted by the answerer during the discussion.

In Chapter 5, I give a reconstruction of  the organization of  argumentation as 
it is conceived of  in antique dialectic. Zeno’s dialectical ‘first paradox of  plurality’ 
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is reconstructed as a discussion between Zeno and another party. Apart from the 
standpoint that is to be refuted, there are no implicit contributions of  the other 
party. The socratic elenchus is organised as a discussion between a questioner and 
an answerer. In order to defend his standpoint, the answerer does not put forward 
arguments, but tries to avoid that his standpoint is refuted on the basis of  his 
concessions. The critical component of  the method of  hypothesizing is organized 
in the same way as the socratic elenchus, be it that both parties are committed to 
the standpoint that is to be tested and that the testing does not take place in the 
light of  the answerer’s concessions but in the light of  the consequences that can be 
derived from the hypothesis. The deductive component is organized as a deduction 
of  the hypothesis from higher principles that takes the form of  a discussion in 
which the higher principles function as arguments. The concluding component 
of  the method is organized in the same way as the deductive component, be it 
that the hypothesis does not function as a standpoint but as an argument (for the 
conclusion). The method of  collection and division is organized as an exposé of  
the questioner that takes the form of  a discussion. Finally, Aristotle’s dialectical 
discussion is organized in the same way as the socratic elenchus and the critical 
component of  the method of  hypothesizing. Like in the socratic elenchus, the 
answerer does not defend his standpoint by putting forward arguments, but by 
trying to avoid his standpoint from being refuted on the basis of  his concessions.

In Chapter 6, I give a reconstruction of  the regulation of  argumentation as 
it is conceived of  in antique dialectic. In Zeno’s work there are no explicit norms. 
From the reconstruction of  his dialectical ‘first paradox of  plurality’ it can be 
concluded that he implicitly makes use of  logical rules pertaining to the validity of  
argumentation and also of  a strategy for refuting standpoints that is recommended 
in present-day handbooks of  logic. In Plato’s dialogues there are implicit as well 
as explicit norms. I make a distinction between ‘conditions’ (norms that pertain 
to the suitability of  the discussants and to the nature of  the discussion topic), 
‘rules’ (norms that pertain to the validity or reasonableness of  the contributions to 
the discussion), and ‘strategies’ (norms that are related to the specific role of  the 
discussants – defending and attacking a standpoint). Aristotle explicitly formulates 
much of  the norms that remain implicit in Plato’s dialogues. I give a reconstruc-
tion of  the most important norms, thereby making the same distinction between 
‘conditions’, ‘rules’, and ‘strategies’.

In Chapter 7, I give a reconstruction of  the aim of  argumentation as it is 
conceived of  in antique rhetoric. Within the the so-called ‘system of  antique 
rhetoric’, the aim of  argumentation is generally described as persuading an 
audience. This general description can be further specified by making use of  the 
typology of  speeches as it is developed within the system. Finally, other specifica-
tions of  the aim of  the speaker are reconstructed on the basis of  Plato’s critique 
of  the sophist’s conception of  rhetoric as it has been put forward in the Gorgias 
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and the Phaedrus and Aristotle’s remarks about the use of  the means of  persuasion 
in the Rhetorica. 

In Chapter 8, I give a recapitulation of  the results of  the conceptual analyses 
in the first part of  the dissertation and the results of  the historical survey in the 
second part. On the basis of  this recapitulation I give a differentiated characteriza-
tion of  the relation between the pragma-dialectical and the antique conception of  
argumentation. Further, I answer the main question of  this study by indicating 
how the pragma-dialectical proposal to combine the dialectical and the rhetorical 
perspective can be situated against the background of  antique dialectic and rhetoric. 
Finally, I contextualize my findings within the present-day debate amongst argu-
mentation scolars as to the question of  the relation between the two perspectives.
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