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Samenvatting

In het vakgebied van de argumentatietheorie valt een duidelijk onderscheid te 
maken tussen studies waarin argumentatie vanuit een dialectisch perspectief  wordt 
benaderd en studies waarin dat vanuit een retorisch perspectief  gebeurt. Tussen 
deze perspectieven gaapt een grote kloof, waarvan het bestaan valt terug te voeren 
op het in de zeventiende eeuw ontstane onderscheid tussen de methodologie 
van de humaniora of  geesteswetenschappen – waarin de retorica een centrale 
rol speelt – en de methodologie van de natuurfilosofie, exacte wetenschappen of  
natuurwetenschappen – waarin de rol van de retorica is geminimaliseerd of  zelfs 
geëlimineerd.

In dit proefschrift richt ik mij op de theorie waarin voor het eerst een syste-
matische poging is gedaan de historisch gegroeide kloof  tussen het dialectische en 
het retorische perspectief  te overbruggen – de pragma-dialectische argumentatie-
theorie. In de pragma-dialectiek zijn deze perspectieven met elkaar gecombineerd 
door retorische inzichten over argumentatie te incorporeren in het reeds eerder 
ontwikkelde dialectische raamwerk van de theorie. Mede naar aanleiding van deze 
overbruggingspoging is er een hernieuwde belangstelling ontstaan voor de kwestie 
hoe het dialectische en het retorische perspectief  zich tot elkaar verhouden – of  
zouden moeten verhouden. In het onlangs heropende debat over deze kwestie 
wordt vaak verwezen naar opvattingen over argumentatie uit de antieke dialectica en 
retorica. In deze antieke disciplines ligt de historische oorsprong van een belangrijk 
deel van de terminologie en de theoretische concepten die in de hedendaagse 
perspectieven zijn ontwikkeld. 

Ik beoog met dit proefschrift een historisch-filosofische bijdrage te leveren 
aan het zojuist genoemde debat door te onderzoeken hoe het pragma-dialectische 
voorstel tot het combineren van het dialectische en het retorische perspectief  op 
argumentatie kan worden gesitueerd tegen de achtergrond van opvattingen uit de 
antieke dialectica en retorica. In het eerste deel van het proefschrift (Hoofdstuk 2 
en 3) expliciteer ik de dialectische en retorische dimensies van de pragma-dialectiek 
en in het tweede deel ervan (Hoofdstuk 4, 5, 6 en 7) geef  ik een systematische 
reconstructie van antieke opvattingen over argumentatie. De doelstelling van het 
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eerste deel is te bepalen welke uitgangspunten van de pragma-dialectiek precies 
als ‘dialectisch’ en welke als ‘retorisch’ gelden, op welke aspecten van argumen-
tatie deze uitgangspunten betrekking hebben, wat ze precies inhouden, hoe ze 
tot uitdrukking komen in de diverse bestanddelen van het theoretische raamwerk 
van zowel de standaardversie als de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek en 
welke rol ze spelen in de toepassingen van deze theorie – de analyse en evaluatie 
van argumentatieve teksten en discussies. De doelstelling van het tweede deel is te 
bepalen welke opvattingen in de antieke dialectica en retorica bestaan over precies 
die aspecten van argumentatie waar de dialectische en retorische uitgangspunten 
van de pragma-dialectiek betrekking op hebben. Wat de antieke dialectica betreft 
richt ik me in dit deel op de relevante passages uit het werk van Zeno van Elea, 
Plato en Aristoteles, die algemeen als de belangrijkste representanten van deze 
discipline worden gezien. Wat de antieke retorica betreft richt ik me op de relevante 
bestanddelen van het zogenoemde ‘systeem van de antieke retorica’, alsmede op de 
opvattingen die Plato en Aristoteles in hun werken over de retorica met betrekking 
tot bepaalde aspecten van argumentatie naar voren hebben gebracht.

In Hoofdstuk 2 geef  ik een conceptuele analyse van de ‘standaardversie’ van 
de pragma-dialectiek zoals die vanaf  het midden van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw is ontwikkeld door Van Eemeren en Grootendorst. Uit deze analyse 
komt naar voren dat de auteurs hun ‘dialectische’ benadering van argumentatie 
onder meer contrasteren met de ‘retorische’ benadering ervan door aan te geven 
dat er in deze benaderingen een verschillend uitgangspunt wordt gehanteerd met 
betrekking tot het doel van argumentatie. Uit een nadere analyse van de notie 
‘kritische discussie’, die in de pragma-dialectiek een centrale rol speelt, blijkt dat de 
term ‘dialectisch’ in deze theorie niet alleen gebruikt wordt ter karakterisering van 
een inzicht met betrekking tot het doel van argumentatie, maar ook ter karakteri-
sering van inzichten met betrekking tot de opbouw en de normering ervan. Een 
kritische discussie wordt in de pragma-dialectiek omschreven als een discussie die 
(I) tot doel heeft de aanvaardbaarheid te bepalen van het standpunt waarop een 
verschil van mening tussen twee partijen betrekking heeft, (II) opgebouwd is als 
een systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en tegen dat standpunt 
en (III) genormeerd is door middel van een samenhangend geheel van regels met 
betrekking tot de redelijkheid van argumentatie. Deze dialectische inzichten zijn 
op verschillende manieren tot uitdrukking gebracht in het theoretische raamwerk 
van de standaardversie van de pragma-dialectiek, dat uit een procedureel model 
van een kritische discussie bestaat. In een pragma-dialectische analyse van een 
argumentatieve tekst of  discussie fungeren deze inzichten als de premissen of  
uitgangspunten voor de reconstructie van de betreffende tekst of  discussie en in 
een pragma-dialectische evaluatie als de normen of  ijkpunten voor de beoordeling 
van de redelijkheid ervan.
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In Hoofdstuk 3 geef  ik een conceptuele analyse van de ‘uitgebreide versie’ 
van de pragma-dialectiek zoals die vanaf  het eind van de jaren negentig van de 
vorige eeuw is ontwikkeld door Van Eemeren en Houtlosser. Deze versie is tot 
stand gebracht door retorische inzichten met betrekking tot argumentatie op een 
systematische manier te incorporeren in het raamwerk van de standaardversie 
van de theorie. Uit de analyse komt naar voren dat de auteurs de mogelijkheid 
van het combineren van de perspectieven gebaseerd hebben op de stelling dat 
dialectische en retorische normen voor de deugdelijkheid van argumentatie tot 
op zekere hoogte met elkaar verenigbaar zijn en dat zij de wenselijkheid ervan 
gebaseerd hebben op de verwachting dat dit tot een verbetering van de analyse 
en de evaluatie van argumentatieve teksten en discussies leidt. Een nadere analyse 
van de notie ‘strategisch manoeuvreren’, die in de uitgebreide versie van de 
pragma-dialectiek een cruciale rol speelt, wijst uit dat aan deze notie zowel een 
dialectisch als een retorisch inzicht met betrekking tot de argumentatieve ambities 
van de discussianten ten grondslag ligt. Het dialectische inzicht blijkt de eerder 
besproken dialectische inzichten met betrekking tot het doel, de opbouw en de 
normering van argumentatie te impliceren, terwijl het retorische inzicht in deze 
dialectische inzichten blijkt te zijn ingebed. Op grond van deze analyse kan een 
strategische manoeuvre worden omschreven als een handelwijze die (I) tot doel 
heeft (a) de aanvaardbaarheid te bepalen van het standpunt waarop een verschil 
van mening tussen twee partijen betrekking heeft en (b) de eigen positie van de 
betreffende discussiant zo goed mogelijk te doen uitkomen, (II) opgebouwd is als 
een systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en tegen dat standpunt 
en (III) genormeerd is door middel van een samenhangend geheel van regels met 
betrekking tot de redelijkheid van argumentatie. Zowel de implicatie- als de inbed-
dingsverhouding is tot uitdrukking gebracht in de uitbreiding van het analytische 
instrumentarium van de pragma-dialectiek, die bestaat uit een specificatie van de 
aspecten van strategisch manoeuvreren in de verschillende fasen van een kritische 
discussie. Voor de pragma-dialectische analyse van argumentatieve teksten en 
discussies heeft de incorporatie van retorische inzichten als belangrijkste conse-
quentie dat een dergelijke tekst of  discussie gereconstrueerd wordt als een samen-
hangend geheel van strategische manoeuvres. De incorporatie heeft geen invloed 
op de aard van de evaluatie. Deze evaluatie heeft – net als in de standaardversie van 
de theorie – uitsluitend betrekking op de redelijkheid van de betreffende tekst of  
discussie, en niet (ook) op de overredingskracht ervan.

In Hoofdstuk 4, het eerste hoofdstuk van het tweede deel, introduceer ik de 
belangrijkste representanten van de antieke dialectica – Zeno van Elea, Plato en 
Aristoteles. Ik beschrijf  kort welke rol deze filosofen hebben gespeeld in de ontwik-
keling van de dialectica en geef  vervolgens een reconstructie van hun opvattingen 
over het doel van argumentatie. In de dialectische redenering van Zeno, die als de 
‘uitvinder’ van de dialectica te boek staat, wordt een standpunt weerlegd door er 
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twee consequenties uit af  te leiden die elkaar tegenspreken. Deze redenering heeft 
tot doel een standpunt te weerleggen en – door middel van die weerlegging – het 
eraan tegengestelde standpunt te verdedigen.

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

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

In Hoofdstuk 5 heb ik de belangrijkste antiek-dialectische opvattingen 
over de opbouw van argumentatie gereconstrueerd door aan te geven uit welke 
uitspraken de betreffende redeneringen of  discussies precies bestaan, wie (of  
welke partij) deze uitspraken naar voren brengt en op welke manier de verschil-
lende onderdelen of  discussiebijdragen met elkaar samenhangen. De dialectische 
redenering van Zeno heeft de opbouw van een monoloog. Voor zover het te 
weerleggen standpunt kan worden opgevat als een discussiebijdrage van de tegen-
standers van Zeno’s leermeester Parmenides, kan de redenering als een dialoog 
worden gereconstrueerd. Met uitzondering van het te weerleggen standpunt bevat 
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de redenering waarschijnlijk geen onderdelen die als impliciete discussiebijdragen 
van deze tegenstanders kunnen worden gereconstrueerd.

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

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

In Hoofdstuk 6 geef  ik een reconstructie van de belangrijkste antiek-dialecti-
sche opvattingen over de normering van argumentatie. In het overgeleverde werk 
van Zeno wordt niet expliciet gerefereerd aan normen voor de deugdelijkheid 
van argumentatie. Wel kan uit het gereconstrueerde verloop van zijn dialectische 
redenering worden opgemaakt dat Zeno impliciet gebruik maakt van logische 
regels met betrekking tot de geldigheid van argumentatie. Daarnaast maakt Zeno 
impliciet gebruik van een strategie voor het weerleggen van standpunten die ook 
in hedendaagse handboeken over logica wordt aanbevolen.

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

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

 In Hoofdstuk 7 geef  ik een reconstructie van de antiek-retorische 
opvattingen over het doel van argumentatie. In het systeem van de antieke retorica 
geldt als algemene opvatting dat de redenaar tot doel heeft zijn publiek te overreden. 
Deze opvatting kan nader worden gespecificeerd met gebruikmaking van de in het 
systeem ontwikkelde typologie van redevoeringen, waarin een onderscheid wordt 
gemaakt tussen de juridische rede, de politieke rede en de gelegenheidsrede. In 
een juridische redevoering heeft de redenaar tot doel zijn standpunt aanvaard te 
krijgen door een rechter of  jury, terwijl de redenaar in een politieke redevoering 
tot doel heeft zijn standpunt aanvaard te krijgen door een volksvergadering. In 
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beide gevallen heeft het publiek een oordelende functie met betrekking tot de 
aanvaardbaarheid van de standpunten die de partijen in het betreffende juridische 
of  politieke geschil naar voren brengen. In een gelegenheidsrede is er geen sprake 
van een geschil en heeft de redenaar tot doel de aanvaardbaarheid van door het 
publiek reeds aanvaarde opvattingen te bevestigen dan wel te amplificeren.

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

In Hoofdstuk 8 verbind ik de resultaten van de conceptuele analyses uit het 
eerste deel van het proefschrift met de resultaten van het historische onderzoek 
uit het tweede deel. Op basis van een recapitulatie van opvattingen over argu-
mentatie geef  ik aan of  de pragma-dialectische opvattingen over de verschillende 
aspecten van argumentatie gerelateerd zijn aan de antieke opvattingen hieromtrent 
en zo ja, op welke wijze deze relatie precies kan worden gekwalificeerd. Samenvat-
tend is het pragma-dialectische uitgangspunt met betrekking tot het doel van een 
kritische discussie geïnspireerd op de opvatting over het doel van de socratische 
elenchus en tevens impliciet gerelateerd aan de opvatting over het doel van de 
kritische component van de methode van hypothetisering en die over het doel van 
de dialectische discussie in aristotelische zin. Het uitgangspunt is niet gerelateerd 
aan de overige antiek-dialectische opvattingen over het doel van argumentatie. Het 
pragma-dialectische uitgangspunt met betrekking tot het retorische doel van de 
discussianten is gebaseerd op de algemene antiek-retorische opvatting over het 
doel van de argumentatie in juridische en politieke redevoeringen. Het uitgangs-
punt is niet gerelateerd aan de algemene antiek-retorische opvatting over het doel 
van de argumentatie in gelegenheidsredevoeringen en ook niet aan de specifieke 
opvattingen die Plato en Aristoteles over het doel van de redenaar naar voren hebben 
gebracht. Het pragma-dialectische uitgangspunt met betrekking tot de opbouw van 
argumentatie is geïnspireerd op Aristoteles’ opvatting over de opbouw van een 
dialectische discussie en tevens impliciet gerelateerd aan de opvattingen over de 
opbouw van de verschillende typen filosofische discussies in de dialogen van Plato. 
Het uitgangspunt is niet gerelateerd aan Zeno’s opvatting over de opbouw van 
een dialectische redenering. Het pragma-dialectische uitgangspunt met betrekking 
tot de normering van argumentatie is geïnspireerd op Aristoteles’ opvatting over 
de normering van een dialectische discussie en tevens impliciet gerelateerd aan de 
normeringsopvattingen van Zeno en Plato – voor zover het de antiek-dialectische 
‘regels’ met betrekking tot de geldigheid en de redelijkheid van argumentatie betreft. 
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Het uitgangspunt is niet gerelateerd aan de antiek-dialectische opvatting over de 
normering van argumentatie voor zover het de antiek-dialectische ‘voorwaarden’ 
en ‘strategieën’ betreft.

Vervolgens beantwoord ik de hoofdvraag van deze studie door aan te geven 
hoe het pragma-dialectische voorstel tot het combineren van het dialectische 
en het retorische perspectief  op argumentatie kan worden gesitueerd tegen de 
achtergrond van opvattingen uit de antieke dialectica en retorica. Kort gezegd 
wordt de antieke achtergrond van de dialectische uitgangspunten van de geïnte-
greerde pragma-dialectiek gevormd door de hierboven genoemde opvattingen uit 
de antieke dialectica, terwijl de antieke achtergrond van het retorische uitgangspunt 
ervan gevormd wordt door de genoemde opvatting uit de antieke retorica. Deze 
situering heeft plaatsgevonden door voor elk van de onderscheiden aspecten van 
argumentatie afzonderlijk te bepalen welke opvattingen uit de antieke dialectica 
en retorica de achtergrond vormen van de pragma-dialectische opvattingen 
hieromtrent. Omdat de uitgebreide versie van de theorie tot stand is gebracht door 
retorische inzichten te incorporeren in het dialectisch raamwerk van de standaard-
theorie, hangen de dialectische en retorische uitgangspunten van deze theorie echter 
nauw met elkaar samen. Door de pragma-dialectische opvattingen met betrekking 
tot de verschillende aspecten van argumentatie in hun onderlinge samenhang te 
bezien, kan de bovenstaande situering op twee punten worden genuanceerd. Ten 
eerste is het retorische uitgangspunt van de uitgebreide versie van de pragma-
dialectiek alleen in de antieke retorica gelegen voor zover er geabstraheerd wordt 
van de inbedding van dat uitgangspunt in de dialectische uitgangspunten van de 
theorie. En ten tweede is de antieke achtergrond van dit retorische uitgangspunt 
behalve in de antieke retorica ook in de antieke dialectica gelegen – dit vanwege 
de overeenkomst tussen de pragma-dialectische ‘strategische manoeuvres’ en de 
antiek-dialectische ‘strategieën’.

Ten slotte plaats ik mijn bevindingen met betrekking tot de historische 
achtergronden van de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek in de context 
van het hedendaagse debat over de verhouding tussen het dialectische en het 
retorische perspectief  op argumentatie. Het pragma-dialectische combinatievoor-
stel valt zowel vanuit een systematisch als vanuit een historisch gezichtspunt te 
karakteriseren als een functionele integratie van het retorische perspectief  in het 
dialectische perspectief.


