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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.




