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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.
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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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(Hohmann)
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(Van Eemeren & Houtlosser)

radicale integratie van theorieën
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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.




