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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
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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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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).



160 Hoofdstuk 7

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.




