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2 De geschiedenis van het enthymeem 

2.1 Enthymemen en verzwegen argumenten 

Enthymemen worden vaak omschreven als redeneringen (of syllogismen) die 
formeel-logisch ongeldig zijn, omdat een premisse ontbreekt.1 Als deze premisse 
correct wordt toegevoegd, is de redenering wel logisch geldig. Een enthymeem 
is in deze visie dus een verkorte redenering (of syllogisme).2 Crossley en Wilson 
(1979) beschrijven een enthymeem bijvoorbeeld als volgt: 

Sometimes arguments are not fully expressed. People frequently assume a fact or 

don't think to mention it, and sometimes people suppress or gloss over one or 

more of their assumptions. We are then faced with a truncated or abbreviated 

argument3 - an argument with either a missing premiss or an unstated conclusion. 

(An argument that is incomplete in one of these ways is called an enthymeme.) 

When this happens, we must try to find a hidden or suppressed premiss (an 

implicit premiss), or a missing conclusion, so as to complete the argument. 

(Crossley en Wilson 1979: 106) 

Deze opvatting van het enthymeem wordt toegeschreven aan Aristoteles: 

Let us call them 'enthymemes' or enthymematic arguments, after the name 

borrowed from Aristotle in traditional 'Aristotelian' logic for syllogisms in which 

a premiss - or a conclusion - is omitted. (Hitchcock 1987: 289) 

2.2 De sofistische en aristotelische opvatting 

Aristoteles heeft in zijn Rhetorica uitgewerkt wat hij verstaat onder de 
zogenaamde retorische redeneringen, een van de drie typen redeneringen die hij 
onderscheidt.4 De retorische redeneringen noemt hij 'enthymemen'.5 Er is in 
de literatuur nog altijd discussie over de vraag wat Aristoteles precies verstond 
onder een enthymeem en welke eigenschappen kenmerkend zijn voor een 
enthymeem.6 Zo stelt Burnyeat in onderstaand citaat dat enthymemen ten 
onrechte worden beschouwd als verkorte syllogismen: 

Let us open Aristotle's Rhetoric and try to read it with an eye untrammeled by 

the erroneous, Stoic-influenced idea that an enthymeme is an abbreviated 

syllogism. (Burnyeat 1996: 91) 7 
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Een ander discussiepunt is of het volgens Aristoteles kenmerkend voor een 
enthymeem is dat een premisse is verzwegen: sommige auteurs menen van wel 
en anderen van niet. 

Aristoteles gaat in de Rhetorica blijkbaar uit van een reeds bestaande opvatting 
van 'enthymeem'. Hij geeft namelijk geen definitie als hij het begrip voor eerst 
gebruikt in boek 1 van de Rhetorica. Hij beklaagt zich erover dat de beschikbare 
handboeken voor redenaars weinig aandacht besteden aan enthymemen, terwijl 
enthymemen volgens hem juist het 'lichaam van de overtuigingsmiddelen' {soma 
tes pisteis, 1.1.3: 54al5) vormen. Aan welke bestaande opvatting over enthy
memen refereert hij hier? 

Hoewel Aristoteles de eerste was die een enthymeemtheorie heeft uitge
werkt, zijn er duidelijke aanwijzingen dat de term 'enthymeem' in zijn tijd al 
wel een bekende technische term was in de retorica. Er wordt wel verondersteld 
dat Isocrates, leerling van de sofist Gorgias, de term in de retorica heeft 
geïntroduceerd. Volgens Ritter is de oudste melding van 'enthymeem' als techni
sche term te vinden in de anonieme Rhetorica ad Alexandrum, een retorisch 
handboek dat vermoedelijk is geschreven in de vierde eeuw voor de jaartelling 
(Ritter 1972: 528). Het boek werd ooit toegeschreven aan Aristoteles, maar 
tegenwoordig wordt Anaximenes als de auteur beschouwd (Leeman en Braet 
1987: 8).8 De Rhetorica ad Alexandrum is geschreven in de sofistische traditie. 
Het doel van het handboek is de redenaar middelen te verschaffen om het 
publiek op zijn hand te krijgen; niet overtuigen, maar overreden staat centraal 
(Ueding en Steinbrink 1986: 26). 

O o k in andere retoricahandboeken die in de sofistische traditie geschreven 
zijn, komt de term 'enthymeem' voor, onder andere bij Isocrates en in Over de 
schrijvers van geschreven reden of over sofisten van zijn tijdgenoot Alcidamas. 
Burnyeat stelt dat 'enthymeem' bij Isocrates en Alcidamas een globale betekenis 
heeft: volgens hem verwijzen zij met 'enthymemen' naar de ideeën die in een 
redevoering naar voren worden gebracht, in tegenstelling tot de woorden die in 
een redevoering worden gebruikt (1996: 92). Hij wijst erop dat deze algemene 
betekenis overeenkomt met de alledaagse betekenis van 'enthymeem' [enthyme-
ma) in het oud-Grieks: het woord betekende 'overweging' of 'inval', het 
corresponderende werkwoord betekende 'over iets nadenken' of 'overwegen'. 
Enthymemen zijn volgens deze betekenis de overwegingen die in een 
redevoering naar voren worden gebracht. 

De precieze betekenis van 'enthymeem' in de sofistische traditie lijkt echter 
meer omvattend te zijn geweest dan Burnyeat meent. In de Rhetorica ad 
Alexandrum wordt geen duidelijke definitie van het enthymeem gegeven, maar 
wel kan uit de beschrijving worden opgemaakt dat enthymemen een bepaalde 
manier van juridische bewijsvoering vormden: het ging om het aanwijzen van 
tegenstrijdigheden in het verhaal van de verdachte of het aanwijzen van 
tegenspraken tussen de opvattingen van de verdachte en wat m de maatschappij 
als aanvaardbaar werd beschouwd.9 Enthymemen zijn dan redeneringen die zijn 
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gebaseerd op een tegenstelling of tegenspraak. De sofisten richtten zich vooral 
op juridische redevoeringen. In die situaties staat de waarheid niet bij voorbaat 
vast: beide partijen moeten worden gehoord en het oordeel moet gebaseerd zijn 
op een afweging van de verschillende argumenten. Er is geen hardomlijnde 
waarheid en er is voor beide kanten iets te zeggen (Burnyeat 1996: 93). Hierbij 
past de betekenis van enthymeem als een argumentatie die gebaseerd is op 
tegenstellingen, tegenspraken of pro- en contra-afwegingen. Deze betekenis van 
het enthymeem wordt hier verder de 'sofistische opvatting' genoemd. De 
sofistische opvatting van het enthymeem wordt ook in latere tijden nog vaak 
verkondigd, door de Romeinse retor Quintilianus bijvoorbeeld, maar ook door 
moderne Amerikaanse retorici, zoals Nash (1989). In de sofistische betekenis 
van 'enthymeem' is niet opgenomen dat delen van een enthymeem (kunnen) 
zijn verzwegen: er wordt in de Rhetorica ad Alexandrum bijvoorbeeld niet over 
gerept. 

Aristoteles lijkt in zijn Rhetorica uit te gaan van de alledaagse, globale 
opvatting van een enthymeem als overweging. Hij beschouwt enthymemen 
eenvoudigweg als de argumenten die in een redevoering worden gebruikt (het 
aspect van de tegenspraak of tegenstelling noemt hij niet). Vervolgens werkt hij 
in de Rhetorica een precieze benadering van enthymemen uit. 

In de Rhetorica stelt Aristoteles onder meer dat een enthymeem een syllogismos 
tis is (2.2.24: 1.14oob37). De betekenis van deze uitspraak is een bron van veel 
discussie. Aristoteles lijkt ermee te zeggen dat enthymemen een soort syllo
gismen zijn in de zin van de categorische syllogismen die hij in de Analytica 
behandelt. De vraag is of dit werkelijk zo is: zijn enthymemen herleidbaar tot 
categorische syllogismen en is dat wat Aristoteles bedoelt met syllogismos tis} 
Meerdere auteurs wijzen erop dat syllogismos verschillende betekenissen kan 
hebben.10 Soms verwijst syllogismos naar alle redeneerwijzen die deductief 
geldig zijn, soms naar de veel striktere betekenis van het categorisch syllogisme, 
gekenmerkt door de minor-majorstructuur, twee premissen en een vorm die 
behoort tot een van de vier syllogistische vormen die Aristoteles in de Analytica 
Priora onderscheidt. Soms lijkt in de Rhetorica de ene en dan weer de andere 
betekenis bedoeld te zijn. 

Barnes (1981: 22-25) en Burnyeat (1996: 93) betogen dat Aristoteles alleen de 
ruimere betekenis op het oog heeft als hij zegt dat een enthymeem een 
syllogismos tis is: een enthymeem heeft volgens hen dan ook niets te maken met 
een categorisch syllogisme in engere zin. De term syllogismos zou ook niet 
moeten worden vertaald als 'syllogisme'.11 Braet (1997) is van mening dat 
Aristoteles beide betekenissen door elkaar gebruikt, aanvankelijk vooral van de 
eerste uitgaat, maar later is opgeschoven naar de tweede, striktere betekenis. 

Wat verstaat Aristoteles in de Rhetorica onder een enthymeem? Zoals Braet 
aangeeft, vermeldt Aristoteles opvallend genoeg maar bij vier voorbeelden 
expliciet dat het enthymemen zijn (Braet 1997: 99): 
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1. Als men verstandig is, doet men er goed aan zijn kinderen niet al te veel bij 
te laten brengen, want afgezien van het verwijt van luiheid, wekken zij de 
afgunst en haat van hun medeburgers op. (2.21.2: 94a29-34) 

2. Er is geen mens die vrij is, want hij is een slaaf van het geld of van het lot. 
(2.21.2: 94b4-6) 

3. Als wij in ballingschap streden om naar huis te kunnen terugkeren, zouden 
wij dan, weer thuis gekomen, ons in ballingschap begeven om aan de strijd 
te ontkomen? (2.23.19: 99bl5-17) 

4. Als men op dat moment vrede moet sluiten wanneer dat het nuttigste en 
voordeligste is, dan moet men vrede sluiten op het moment waarop men het 
geluk nog aan zijn zijde heeft.12 (3.17.17: 18b36-38) 

Voor voorbeeld 1 en 2 geldt dat als het argument wordt weggelaten het resultaat 
een zogenaamde gnome is, een stelregel. Aristoteles ziet een gnome als een 
bijzonder geval van het enthymeem. 

O o k de onderstaande voorbeelden worden meestal aangemerkt als 
enthymemen, hoewel Aristoteles ze niet expliciet als zodanig benoemt (Braet 
1997: 100). 

5. Dorius was winnaar in een wedstrijd met een krans als prijs, want Dorius 
won de Olympische Spelen. (1.12-13) I3 

6. Hij heeft koorts, want hij ademt snel. (1.2.17-18)14 

Waarom zijn dit voorbeelden van enthymemen? Een belangrijk kenmerk van 
enthymemen in Aristoteles' werk is dat ze in een retorische context thuishoren 
(bijvoorbeeld in een redevoering die een bepaald publiek moet overtuigen): 
daarom zijn het retorische redeneringen. De voorbeelden passen in zo'n 
retorische context. Kenmerk van de retorische context is dat er moet worden 
beraadslaagd of een afweging moet worden gemaakt over een kwestie, omdat er 
geen specifieke, specialistische kennis voorhanden is die doorslaggevend is. 
Daarnaast is kenmerkend voor de retorische context dat de uitkomst nog open 
is en kan worden beïnvloed door de te nemen beslissing. Ten slotte hoort bij 
een retorische context een publiek dat minder ontwikkeld is en geen complexe 
redeneringen aan kan (1.2.12-13: 1357al-22) (Burnyeat 1996: 99). 

De retorische context heeft een aantal consequenties voor inhoud en vorm 
van enthymemen. Ten eerste heeft de inhoud betrekking op dingen die niet 
onveranderlijk zijn, met name op menselijke handelingen. De premissen 
bevatten geen absolute waarheden of noodzakelijkheden (zoals in apodictische 
redeneringen) en ook geen algemeen aanvaarde uitgangspunten of feiten (zoals 
in dialectische redeneringen): de premissen van enthymemen bestaan uit 



2 • De geschiedenis van het enthymeem [21] 

waarschijnlijkheden (eikota) of tekens {semeia), zegt Aristoteles (1.2.14: 57a22-

33). 
Ten tweede wordt in de vormgeving van de enthymemen, ter wille van het 

publiek, naar beknoptheid gestreefd. Dat laatste betekent dat wat het publiek 
bekend is en kan worden toegevoegd, onuitgesproken kan blijven. Een 
enthymeem bevat dus vaak minder uitspraken dan in het prototype van het 
syllogisme (protos syllogismos), zoals Aristoteles aangeeft (onder andere 1.2.12-13: 
57a3-22). 

Het derde en laatste kenmerk van enthymemen is dat in enthymemen topen 
{topoi) worden gebruikt: dat kunnen algemene {topoi koinoi of topoi zonder 
meer) of bijzondere topen {eide of idia) zijn. De laatste soort komt volgens Aris
toteles in de praktijk frequenter voor (1.2.21-22: 58al0-35). Algemene topen 
leveren enthymemen op die op elk terrein bruikbaar zijn, bijvoorbeeld: 

Het gemakkelijke is te verkiezen boven het moeilijke. 

De bijzondere topen resulteren in enthymemen die alleen kunnen worden 

toegepast binnen een bepaald vakgebied. 

De voorbeelden die Aristoteles geeft en de kenmerken van enthymemen die hij 
noemt, hebben aanleiding gegeven tot verschillende vragen. Zo is de vraag 
gesteld of enthymemen altijd zijn gebaseerd op premissen die betrekking hebben 
op waarschijnlijkheden of tekens. Een aantal van Aristoteles' eigen voorbeelden 
van enthymemen lijkt namelijk gebaseerd te zijn op geen van beide. Dit geldt 
in ieder geval voor de voorbeelden 1 tot en met 4. Daarentegen lijken sommige 
van de voorbeelden wel gebaseerd op feiten, bijvoorbeeld voorbeeld 5, waar de 
uitspraak 'Dorius won de Olympische Spelen' kan worden gezien als een feit. 
Maar volgens Aristoteles leveren premissen met feiten geen retorische, maar 
dialectische redeneringen op. Een tweede vraag is of de eigenschap dat er een 
premisse verzwegen is een noodzakelijk kenmerk is of niet: was Aristoteles zelf 
de opvatting toegedaan dat er een premisse moet zijn verzwegen om van een 
enthymeem te kunnen spreken? Ten slotte is een vraag in hoeverre de topische 
structuur haaks staat op de syllogistische structuur. In dat geval zou Aristoteles' 
omschrijving van een enthymeem als een syllogismos tis in strijd zijn met zijn 
idee dat een enthymeem is gebaseerd op topen. 

Dat eikota (waarschijnlijkheden) en semeia (tekens) centraal staan in de 
Rhetorica wordt niet bevestigd door de voorbeelden die Aristoteles zelf geeft. 
Braet brengt naar voren dat Aristoteles aan de ene kant stelt dat waarschijnlijk
heden en tekens descriptief en feitelijk zijn, terwijl in zijn voorbeelden de 
premissen van enthymemen vaak normatief en waarderend zijn (1997: 104). 
Voor deze inconsistentie in Aristoteles' werk worden in de moderne literatuur 
verschillende verklaringen gegeven. Solmsen (1929: 27, 289), Kennedy (1963: 99-
100) en Braet (1997: 105) wijzen op de prominente positie van eikota en semeia 
in de retorische traditie in Aristoteles' tijd en zien dit als verklaring voor de 



[22] 'Het verband ontgaat me' 

dominante plaats van eikota en semeia in de Rhetorica. Verder merkt Braet op 
dat de aandacht voor eikota en semeia misschien ermee te maken heeft dat 
argumenten die op eikota of semeia zijn gebaseerd het gemakkelijkst tot 
syllogismen kunnen worden herleid. Burnyeat deelt deze mening; hij veron
derstelt dat de passages in de Rhetorica waar de semeia centraal staan later zijn 
ingevoegd (1996: 105). 

Braet en Burnyeat menen dat Aristoteles de syllogistische logica in een later 
stadium op de retorische redeneringen heeft toegepast, omdat hij de syllogisti
sche logica pas heeft geformuleerd na het schrijven van de Rhetorica. In zijn 
Analytica wil Aristoteles laten zien dat met syllogistische logica alle soorten 
redeneringen kunnen worden weergegeven en beoordeeld, dus ook de retorische 
redeneringen. Ter illustratie reconstrueert hij de tekenargumentatie in voorbeeld 
6 tot een categorisch syllogisme, maar niet voorbeelden zoals 1 tot en met 4. 
Dat Aristoteles het tekenvoorbeeld tot een syllogisme reconstrueert en niet de 
andere voorbeelden van enthymemen, zou als reden hebben dat die andere 
voorbeelden helemaal niet of alleen moeilijk tot categorische syllogismen 
kunnen worden herleid (bijvoorbeeld omdat ze geen categorische uitspraken 
bevatten). De voorbeelden 1 tot en met 4 kunnen eenvoudiger worden 
gereconstrueerd met bijvoorbeeld de propositielogica, maar die is pas na Aristo
teles bedacht door de Stoa van Aristoteles' volgeling Zeno de Jongere. 

Afgaand op Aristoteles' eigen voorbeelden, lijkt het enthymeem niet 
exclusief gebaseerd te hoeven zijn op tekens of waarschijnlijkheden. De kern 
van het aristotelische concept is wel dat enthymemen redeneringen zijn die 
worden geuit in een retorische context waarin wordt getracht argumentaties 
naar voren te brengen die aanvaardbaar zijn voor het beoogde publiek. Verder 
is kenmerkend dat het in een enthymeem niet gaat om noodzakelijke 
zekerheden. 

In hoeverre is het volgens Aristoteles noodzakelijk dat er een premisse 
verzwegen is om van een enthymeem te kunnen spreken? Dat is het tweede 
discussiepunt naar aanleiding van Aristoteles' behandeling van enthymemen. 
Sommige auteurs (Braet noemt ze 'op de logica georiënteerd' (1997: 102)) 
benadrukken dat Aristoteles nergens zegt dat in een enthymeem een premisse 
verzwegen moet zijn, doch alleen maar dat het kan en vaak het geval is. 
Burnyeat bijvoorbeeld probeert aan te tonen dat Aristoteles van mening was dat 
een enthymeem uit twee premissen bestaat. Dat hij alleen enthymemen met 
maar één premisse reconstrueert, is in Burnyeats visie een gevolg van het feit dat 
alleen die enthymemen zich lenen voor syllogistische reconstructie: 

It is not that Aristotle has relaxed the requirement that sullogismos, hence an 

enthymeme, must have at least two premises (...). But he promised to show how 

syllogistic can test the logical validity of rhetorical proofs (...). It is syllogistic that 

limits him to examples in which one premise is expressed and one is supplied. 

(Burnyeat 1996: 106) 
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De op de logica georiënteerde auteurs vinden het bovendien irrelevant of er 
sprake is van een impliciete premisse, omdat het logisch gezien geen verschil 
maakt of een premisse im- of expliciet is (Sprute 1982: 130-132; Burnyeat 1994: 
4-5). Dat een premisse verzwegen is, zien deze auteurs dan ook niet als 
noodzakelijke eigenschap van een enthymeem, maar als een bijkomstigheid. Of 
een redenering een enthymeem is, wordt alleen bepaald door de context en niet 
door de vorm: is de context retorisch (gericht op aanvaardbaarheid voor een 
bepaald publiek), dan zijn de geuite redeneringen retorisch en dan zijn het dus 
ook enthymemen. 

Als het gaat om de vraag te bepalen of een premisse is verzwegen, stelt Braet 
voor een onderscheid te maken tussen het logische en het pragmatische niveau 
(1997: 102), iets wat overigens eerder al is betoogd door Van Eemeren en 
Grootendorst. O p het pragmatische niveau wordt in een enthymeem gestreefd 
naar beknoptheid, afgestemd op het beoogde publiek, stelt Breat. Dit kan 
inhouden dat maar één argument wordt uitgesproken;13 in theorie is dit vaak 
het geval, in de praktijk van de voorbeelden van enthymemen echter altijd. Als 
op pragmatische niveau maar één argument is uitgesproken, betekent dit dat op 
het logische niveau een extra premisse moet worden aangenomen. Het lijkt 
Braet aannemelijk dat ook Aristoteles dit vond. 

In de discussie over de topische structuur versus de syllogistische structuur 
van enthymemen staat de bijdrage van Solmsen (1929) centraal. Hij heeft be
toogd dat Aristoteles' Rhetorica een dubbele enthymeemtheorie bevat: één die 
is gebaseerd op de topische structuur van redeneringen en één die is gebaseerd 
op de syllogistische structuur. De topische structuur wordt gezien als pre-analy
tisch (daterend van voor de formulering van de syllogistische logica); de 
syllogistische structuur als post-analytisch. In de discussie delen sommigen 
Solmsens mening, anderen stellen dat de hele Rhetorica in feite topisch en pre-
analytisch is, weer anderen menen dat Aristoteles' enthymeemtheorie in zijn 
geheel strikt syllogistisch en post-analytisch is. 

Braet brengt echter naar voren dat er geen sprake is van een dubbele enthy
meemtheorie in Aristoteles' werk. In de discussie wordt naar zijn mening ten 
onrechte aangenomen dat een enthymeem een topische structuur of een syllo
gistische structuur moet hebben, maar deze structuren sluiten elkaar volgens 
hem niet uit. Het gaat hier om verschillende, wat hij noemt, 'structuurniveaus' 
(1997: 106), waarmee hij refereert aan het verschil tussen het logische en het 
pragmatische niveau. De topische structuur heeft te maken met argumentatie
schema's en inhoudelijke afleidingsregels (dat is het argumentatietheoretische of 
pragmatische structuurniveau). De syllogistische structuur daarentegen heeft 
betrekking op de gehanteerde redeneervormen en op formeel-logische 
afleidingsregels (het logische structuurniveau). 

De conclusie naar aanleiding van de discussie over de betekenis van het 
enthymeem bij Aristoteles is dat in zijn werk verschillende kenmerken van het 
enthymeem worden genoemd, die voor meerdere uitleg vatbaar zijn en niet 
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altijd zonder meer verenigbaar blijken. Het meest verwarrend is de verwijzing 
naar (categorische) syllogismen en Aristoteles' opmerking dat een enthymeem 
een syllogismos tis is. Ook in de Rhetorica zelf worden bij de beschrijving van 
enthymemen zowel inhoudelijke, op de praktijk gerichte aspecten genoemd 
(pragmatische niveau) als meer formele, strikt syllogistische aspecten (logische 
niveau). 

Braets conclusie dat er in de Rhetorica een accentverschuiving optreedt, is 
aannemelijk. In eerste instantie ging het Aristoteles om inhoudelijke verbanden 
m argumentaties uit de praktijk, de topische (pragmatische) benadering, die 
duidelijk naar voren komt uit de voorbeelden die Aristoteles geeft. In latere 
instantie (volgens Braet 'wel marginaal') lijkt Aristoteles te hebben geprobeerd 
zijn categorische syllogistiek ook toe te passen op de retorische redeneringen, 
wat resulteerde m de syllogistische (logische) benadering van enthymemen 
(Braet 1997: 109). 

2.3 De opvatting van Boethius en ander Romeinse retoren 

Aristoteles' verwijzing naar categorische syllogismen in verband met enthy
memen heeft verstrekkende gevolgen gehad, die niet door iedereen positief 
worden beoordeeld. Zo zegt Braet: 

(...) de rijkheid aan reële argumentaties (werd, SG) op het Procrustesbed van de 

categorische syllogistiek (...) gelegd (...). Hoe begrijpelijk het ook is dat Aristoteles 

zijn geniale vondst van de syllogistiek ook bruikbaar wilde maken voor de analyse 

en evaluatie van retorische argumentatie, vanuit argumentatietheoretisch standpunt 

was dit een weinig perspectief biedende onderneming. (Braet 1997: 109) 

De verschuiving in de richting van het logische structuurniveau is geleidelijk 
gegaan. Met name bij Romeinse retorici komen veel aspecten van Aristoteles' 
enthymeemtheorie, ook de argumentatietheoretische, terug. Tegelijkertijd is ook 
daar al te zien dat bij de behandeling van enthymemen veel meer dan bij 
Aristoteles het formeel-logische aspect, het kunnen herleiden tot een formeel-
logische structuur, centraal komt te staan. De invloed van de Stoa, met de 
nadruk op formeel-logische analyse en de ontwikkeling van de propositielogica, 
heeft dit mogelijk nog versterkt. In de Romeinse retorica kunnen veel 
verschillende opvattingen van het enthymeem worden aangetroffen. Soms gaan 
de opvattingen deels of geheel terug op Aristoteles, soms zijn er andere 
invloeden aanwezig. De opvattingen over het enthymeem van Quintilianus, 
Boethius en Isidorus van Sevilla illustreren de diversiteit. 

2.3.1 Quintilianus 

Quintilianus baseert zich in zijn retorische werken vooral op Cicero. Deze ging 
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in zijn werk uit van de sofistische opvatting dat een enthymeem een redenering 
is die is gebaseerd op tegenstellingen of tegenspraken {Topica: 14, 56). Maar 
Quintilianus onderscheidt ook andere soorten enthymemen. In de Institutio 
Oratoria (85 nC) noemt hij drie betekenissen van het enthymeem {Inst.Orat: 
5,10,1-2). De eerste betekenis is de alledaagse Latijnse betekenis van 'enthy
meem', die gelijk is aan de alledaagse betekenis in het oud-Grieks: een 
enthymeem is een 'overweging' of 'inval'. Ook redeneringen die bestaan uit een 
kernspreuk {sententia of 'maxime' genoemd), waarbij een ondersteuning wordt 
gegeven, beschouwt Quitilianus als enthymemen. Hij noemt ze sententia cum 
ratione. Deze betekenis van enthymeem lijkt ook bij Aristoteles te vinden: de 
kernspreuk {gnome) met ondersteuning is immers een variant van het enthy
meem dat Aristoteles bespreekt.16 Verder ziet Quintilianus de volgende twee 
specifieke vormen van redeneren als enthymemen: de conclusio ex consequentihus 
(conclusie op basis van een logisch gevolg) en de conclusio ex repugnantibus 
(conclusie op basis van een tegenspraak). 

Redeneringen van de vorm conclusio ex consequentihus werden ten tijde van 
Quintilianus door retoren ook wel 'epichiremen' genoemd. Het gaat hierbij om 
redeneringen van het type modus ponens of modus tollens, waarbij onderdelen 
impliciet zijn gelaten. Quintilianus geeft als voorbeeld: 

De deugd is goed, omdat niemand haar kan misbruiken. 

Hierin is de volgende afleidingsregel verzwegen: 'Alles wat niet goed is, kan 
door iemand worden misbruikt'. 

Redeneringen van de vorm conclusio ex repugnantibus werden ten tijde van 
Quintilianus als de 'echte' enthymemen beschouwd, omdat ze het meest 
effectief werden geacht {Inst.Orat: 5,14,4). In redeneringen van dit type bevatten 
de premissen een tegenspraak, tegenstelling of dubbele ontkenning. Een 
kenmerk is ook dat er onderdelen onuitgesproken blijven: vanuit retorisch 
oogpunt werd dit als een groot voordeel van deze enthymemen gezien. Een 
voorbeeld van een enthymeem van het type ex repugnantibus is 'Dit wel vrezen, 
maar dat niet?', waarbij verzwegen is gebleven dat als het één wordt gevreesd 
het andere ook zou moeten worden gevreesd. Deze enthymemen zijn volgens 
Quintilianus incomplete syllogismen, die formeel-logisch kunnen worden 
gereconstrueerd tot een complete redenering. 

Interessant is dat Quintilianus bij zijn bespreking van enthymemen van het 
type conclusio ex repugnantibus verwijst naar de Rhetorica ad Herenmum (85 vC). 
Zelf schrijft hij dit werk toe aan de verder onbekende Cornificius, maar het is 
lange tijd ook wel aan Cicero toegeschreven. De Rhetorica ad Herennium past 
in de sofistische traditie: de opvatting is dat retorische middelen in een retori
sche context boven logische argumentatie gaan. (In de Rhetorica ad Herennium 
wordt een redenering van het type ex repugnantibus geen enthymeem genoemd, 
maar een contrarium). 
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Quintilianus' conclusio ex repugnantibus en het contrarium in de Rhetorica ad 
Herennium sluiten aan bij de beschrijving van het enthymeem in de Rhetorica 
ad Alexandrum. In dit opzicht is zijn opvatting van het enthymeem dus in 
overeenstemming met pre-aristotelische opvattingen in de sofistische traditie. 
Toch zijn bij Quintilianus ook invloeden aan te wijzen die aristotelisch en post-
aristotelisch zijn. Zo maakt hij gebruik van logische regels om enthymemen 
formeel weer te geven (Ritter 1972: 531). Het idee dat enthymemen terug te 
voeren zijn op formeel-logische structuren is afkomstig van Aristoteles en niet 
van de sofisten. Quintilianus hanteert niet Aristoteles' syllogistische logica, maar 
de stoïsche propositielogica van na Aristoteles' tijd, waarmee enthymemen 
eenvoudiger formeel kunnen worden gereconstrueerd. 

Een ander aristotelisch aspect is dat Quintilianus benadrukt dat er in een 
enthymeem onderdelen verzwegen zijn, iets wat in de sofistische traditie geen 
rol van betekenis lijkt te spelen. Aristoteles' stelling dat in een enthymeem 
'vaak' onderdelen verzwegen zijn, ontbreekt bij Quintilianus: hij presenteert het 
verzwegen zijn van een premisse zonder meer als een eigenschap van het enthy
meem. 

2.3.2 Boethius 

Boethius geeft in zijn commentaar op Cicero's Topica, de In Topica Cicerones, 
de volgende omschrijving van het enthymeem, die in latere tijden, vooral in de 
Middeleeuwen, veelvuldig is overgenomen: 

Enthymema est imperfectus Syllogismus, cujus aliquae partes, vel propter 

brevitatem, vel propter notitiam praetermissae sunt. (I.MPL.64: 1050b) 

(Een enthymeem is een imperfect syllogisme, waarvan enkele delen, ofwel vanwege 

de kortheid, ofwel vanwege de bekendheid, weggelaten zijn, S.G.) 

Bij Boethius is Aristoteles' syllogismos tis een syllogismos imperfectus geworden: 
met name de toevoeging imperfectus is bepalend geweest voor de betekenis die 
het concept 'enthymeem' in latere tijden heeft gekregen. Het woord imperfectus 
in Syllogismus imperfectus kan verschillende betekenissen hebben. Het kan 'on
voltooid', 'onafgemaakt', 'onvolmaakt' of 'onvoldragen' betekenen. Het is 
onduidelijk welke precieze betekenis Boethius op het oog had, zodat zich naar 
aanleiding van zijn definitie dezelfde interpretatievragen voordoen als naar 
aanleiding van Aristoteles' syllogismos tis. 

Er wordt wel verondersteld dat imperfectus destijds voor de Romeinse 
retoren verwees naar het gebrek aan zekerheid in een enthymeem in vergelij
king met apodictische en dialectische redeneringen. Imperfectus zou dan hebben 
betekend 'met de maar beperkte kracht van een retorische redenering' (Ritter 
1972: 534). Deze interpretatie zou aansluiten bij Aristoteles' opvatting dat het 
in een enthymeem gaat om niet-noodzakelijke verbanden. Het lijkt er echter op 
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dat de interpretatie van het woord imperfectus in de loop der tijd is veranderd. 
Boethius' omschrijving van het enthymeem is opgenomen in veel Middeleeuwse 
handboeken over logica en retorica, maar daarin wordt imperfectus opgevat als 
een beschrijving van de vorm van een enthymeem, niet meer van de inhoud of 
de mate van zekerheid. Een enthymeem wordt als imperfect gezien omdat er 
delen zijn weggelaten. Imperfectus betekent dan 'incompleet' (De Rijk 1967: 
11/2,119,126,194), 'incompleet' in logische zin: er moet bij de beoordeling van 
de geldigheid een premisse worden aangenomen. 

Deze verschuiving in de interpretatie van imperfectus weerspiegelt de 
aandacht voor de verschillende structuurniveaus waarop Braet wijst. Waar 
imperfectus 'met de geringe kracht van een retorische redenering' betekent, gaat 
het om de inhoud van de afleidingsregels: om het pragmatische, argumen-
tatietheoretische structuurniveau waarin Aristoteles in de Rhetorica primair 
geïnteresseerd was. Als imperfectus 'incompleet' betekent, gaat het om de vorm 
en de formeel-logische afleidingsregels: het logische structuurniveau. 

2.3.3 Isidorus van Sevilla 

Isidorus van Sevilla (565-636 nC) geeft in zijn Etymologiae een omschrijving van 
het enthymeem, waaruit blijkt dat voor hem beide hiervoor genoemde 
betekenissen van imperfectus tegelijkertijd van toepassing waren. Hij geeft 
namelijk de volgende tweeledige betekenis van imperfectus Syllogismus, waarmee 
hij het enthymeem definieert op het pragmatische en op het logische structuur
niveau. 

Een enthymeem is volgens Van Sevilla een imperfect syllogisme omdat een 
enthymeem maar uit twee delen bestaat en niet uit drie.17 Hier verwijst hij dus 
naar de vorm en de incompleetheid in logische zin: een premisse ontbreekt. Het 
enthymeem is volgens hem ook een imperfect syllogisme omdat er gebruik 
wordt gemaakt van onderwerpen die buiten het domein van het syllogisme 
vallen, met als doel het publiek te overtuigen. Een voorbeeld: 'Als je niet tegen 
storm,op zee kunt, moet je niet gaan zeilen' (Etymol.: 11,8). Hier verwijst Van 
Sevilla duidelijk naar de retorische context waarin enthymemen thuishoren: hij 
noemt het publiek en het doel 'geloof' te bereiken, hij noemt het feit dat het 
om niet-noodzakelijkheden gaat (dat zijn immers het soort onderwerpen die 
buiten het domein van het syllogisme vallen) en het voorbeeld dat hij geeft, gaat 
over menselijk handelen. 

2.4 De logische opvatting 

In de Middeleeuwen wordt het begrip 'enthymeem' in de logica en de retorica 
vooral beschouwd op het logische niveau: een enthymeem is een syllogisme met 
ontbrekende onderdelen. Het aspect van de beperkte mate van zekerheid, het 
retorische aspect, wordt niet meer als een kenmerkende eigenschap van een 
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enthymeem gezien. In het algemeen geldt dat in de Middeleeuwen vooral 
Aristoteles' logische inzichten (en minder zijn retorische ideeën) werden 
overgenomen en verder uitgewerkt, bijvoorbeeld in de twaalfde eeuw door 
Thomas van Aquino. 

In logicahandboeken uit de Middeleeuwen, bijvoorbeeld Petrus Hispanus' 
Tractatus seu Summulae Logicales uit 1 (5.04), Burleighs De Puritate Artis Logicae 
Tractatus Longoir et Brevior uit ongeveer 1300 (VI, cap.II-III) en Ockhams 
Tractatus Logicae Médius (= Elementarium Logicae) uit ongeveer 1325 (VI, 253 
e.V.), wordt het enthymeem nog steeds beschreven als een imperfectus Syllogismus 
conform Boethius' definitie. Maar het is duidelijk dat die omschrijving dan 
alleen nog maar de betekenis heeft van een incompleet of verkort syllogisme 
(Ritter 1972: 535). Dat blijkt ook uit toen gangbare beschrijvingen van het 
enthymeem als (de)truncatus, fdejcurtatus of abbreviatus. 

In de Middeleeuwen werd in het algemeen geen gebruik meer gemaakt van 
Aristoteles' onderscheid in soorten redeneringen op basis van verschillen in 
mate van zekerheid. Er werd maar één type redeneringen onderscheiden: die 
waarop de regels van logica van toepassing zijn, de syllogismen. Deze betekenis 
correspondeert met de apodictische syllogismen die Aristoteles onderscheidt. 
Dialectische of retorische syllogismen werden niet onderscheiden. Het enige 
verschil tussen een (volledig) categorisch syllogisme en een enthymeem was nu 
een verschil in de wijze van presentatie, en niet meer een verschil in argumen
tatieve kracht. 

In de Middeleeuwen veranderde ook de opvatting over de vraag welk onder
deel van de redenering in een enthymeem verzwegen is. In de Griekse en 
Romeinse tijd was de opvatting dat in een enthymeem een van de premissen of 
de conclusie verzwegen kan zijn. Aristoteles' voorbeelden geven aan dat het 
vaak de major-achtige premisse is die verzwegen blijft, maar dat hoeft niet. 
Quintilianus en Isidorus van Sevilla zeggen dat in een enthymeem altijd onder
delen van de redenering verzwegen zijn en geven voorbeelden waarin de conclu
sie of een premisse is verzwegen. In de Middeleeuwen was de heersende 
opvatting echter dat in een enthymeem alleen maar een van de premissen 
verzwegen mag zijn. Deze opvatting wordt onder meer verwoord door Petrus 
Hispanus (1), Zabarella (1594: 169) en Krug (1819: 93, 285 e.V.). De verzwegen 
premisse kan de major- of de minorpremisse zijn. 

O o k na de Middeleeuwen blijft de definitie van de Middeleeuwse logici de 
gangbare definitie van het enthymeem. In schoolboeken over logica wordt het 
enthymeem bijvoorbeeld vaak behandeld als een 'verstopt' syllogisme (crypticus), 
onder andere bij Dieterich in zijn Institutw Dialectica (11,22) uit 1609 en in 
Jungius' Logica Hamburgensis uit 1638 (1,111,16). Deze opvatting van het 
enthymeem is ook te vinden bij Kant (1902: 16,752; 9,131). In Krug (1819: 93-
100, 285-341) wordt het onderscheid geïntroduceerd tussen zogenaamde enthy-
memen van de eerste orde, waarin de majorpremisse verzwegen is, en enthyme-
men van de tweede orde, waarin de minorpremisse impliciet is gelaten. 
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Incidenteel is er in de eeuwen na de Middeleeuwen wel oog voor de 
retorische aspecten van het enthymeem, bijvoorbeeld in de Renaissance bij de 
humanisten, die teruggrepen op de klassieken. Zabarella zegt dat een spreker 
door een enthymeem te gebruiken de luisteraar eer bewijst, omdat de spreker 
in een enthymeem aanneemt dat de luisteraar over bepaalde feiten en kennis van 
zaken beschikt (1597:11,17,88 c-e). Een ander voorbeeld is Schopenhauer, die in 
zijn Berlijnse lezing schrijvers als Tacitus en Dante roemt, omdat hun werken 
door het gebruik van enthymemen onderhoudend en veel minder saai zijn dan 
werken van schrijvers die alles expliciet proberen te zeggen. De humanistische 
auteurs refereren niet expliciet aan Aristoteles: uit zijn werk waren in de 
Middeleeuwen vooral de logische aspecten overgenomen en de humanisten 
vonden deze te star en te formeel. 

De definitie dat een enthymeem een syllogisme is waarin een premisse is 
verzwegen, is ook tegenwoordig nog gangbaar onder logici. Zomaar een 
voorbeeld is De Jongs Formele logika. Een Inleiding (1988): er wordt op gewezen 
dat alledaagse argumentatie vaak wordt geuit in de vorm van enthymemen, 
maar de reconstructie van de redenering gebeurt met behulp van logische 
redeneervormen: 

Overwegingen die voor de logische geldigheid van een redenering van wezenlijk 

belang zijn, zijn kennelijk soms te vanzelfsprekend om afzonderlijk te worden 

uitgesproken. (...) Zo ook bedient de mens zich van allerlei min of meer vage 

veronderstellingen die hij dikwijls niet expliciteert. (...) Voor zover dergelijke 

veronderstellingen van belang zijn voor de logische geldigheid van een argumenta

tie spreken we van verzwegen premissen. Redeneringen waarin één of meer 

premissen worden verzwegen heten enthymemen. De deduktieve rekonstruktie van 

een redenering geschiedt echter steeds met oog op de subsumptie onder een aan 

een bepaald logisch systeem gebonden redeneervorm. (De Jong 1988: 28-29) 

Ook de Concise Oxford Dictionary (1986) noemt de logische opvatting: 

Enthymeme (Logic). Syllogism in which one premiss is not explicitly stated. 

Kenmerkend voor deze opvatting is dat er wel oog is voor het pragmatische 
aspect van enthymemen (men constateert dat taalgebruikers delen van de 
argumentatie impliciet laten), zonder dat hiermee iets wordt gedaan: recon
structie vindt alleen plaats op het logische niveau. 

2.5 De moderne argumentatietheoretische en retorische 
opvatting 

Ook de niet-logische, meer pragmatische betekenisaspecten die het enthymeem 
in de loop der tijd heeft gehad, zijn bij moderne auteurs te vinden. Dat geldt 
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bijvoorbeeld voor Toulmin en de informele logici, die als uitgangspunt hebben 
alledaagse argumentatie vanuit een niet-formeel-logisch kader te bestuderen. O o k 
is er aandacht voor de pragmatische aspecten van het enthymeem in argumenta
tietheorieën als de pragma-dialectiek, waarin logische en pragmatische inzichten 
worden gecombineerd. Deze benaderingen worden in latere hoofdstukken 
besproken. 

In moderne retorische benaderingen zijn ook veel van de pragmatische 
betekenisaspecten van het enthymeem terug te vinden. In moderne retorica
handboeken worden enthymemen vaak vanuit de sofistische opvatting belicht: 
enthymemen zijn argumentaties die berusten op een tegenspraak of tegenstel
ling. Soms wordt ook gerefereerd aan de definitie van Aristoteles (en Quintilia-
nus) dat een enthymeem uit een kernspreuk kan bestaan, al dan niet met 
ondersteuning. Het betekeniselement van de verzwegen onderdelen in 
enthymemen staat veel minder op de voorgrond dan in de werken van logici 
en argumentatietheoretici; soms wordt het door de moderne retorici niet eens 
expliciet genoemd. In het onderstaande citaat zegt de retoricus Nash (1989) dat 
een enthymeem vaak bestaat uit een kernspreuk met een ondersteuning. Ook 
noemt hij als kenmerk dat een enthymeem een redenering is op basis van een 
tegenspraak of tegenstelling. Hij spreekt echter niet expliciet over verzwegen 
onderdelen en benadrukt zelfs dat de vorm niet bepalend is voor een enthy-

The Enthymeme is a form of thought (etymologically the word means 'consi

deration') rather than a form of composition, and hence does not require a 

particular linguistic frame. A common representation, however, consists of a 

maxim (in Greek gnome: the sententia of the Roman and medieval), from which 

the syllogistic argument is drawn. (Nash 1989: 206) 

Uit Nash' opmerkingen bij een voorbeeld blijkt dat hij de sofistische opvatting 
heeft dat een enthymeem is gebaseerd op tegenspraken. Hij zegt opnieuw niets 
over verzwegen onderdelen: 

(...) all the earmarks of the Enthymeme: the opening proposition, the syllogistic 

statement of contraries or incompatibles (here 'how the buyer sees it' - 'how the 

seller sees it'), the conclusion which is in effect a reformulation of the opening 

proposition. (Nash 1989: 210) 

In de moderne retorische beschrijvingen van het enthymeem staat vooral de 
manier waarop de spreker zijn expliciete uitingen afstemt op het publiek 
centraal. Logische aspecten worden in deze moderne retorische opvatting buiten 
beschouwing gelaten. Bitzers (1959) zogenoemde generatieve retorica, die op de 
moderne retorische benadering van het enthymeem grote invloed heeft gehad, 
sluit hierbij aan. 'Generatief' houdt in dat een redenaar volgens Bitzer alleen 
argumenten moet hanteren die het publiek ook zelf zou geven als het volgens 
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een vraag-antwoordstrategie te werk zou gaan. Argumentaties die op die manier 
tot stand komen, noemt hij enthymemen.18 Bitzers opvattingen zijn onder 
andere verder uitgewerkt door Farrell (1976) in een essay over enthymemen en 
sociale kennis. Het generatieve aspect van enthymemen wordt ook benadrukt 
in de volgende omschrijving van de gespreksanalytici Jackson en Jacobs: 

Enthymemes are arguments in which the support is matched to the questions and 

objections of the recipient. (Jackson en Jacobs 1980: 262) 

In moderne boeken over logica, argumentatietheorie en retorica zijn alle ver
schillende kenmerken en definities van het enthymeem te vinden. Soms zijn er 
alleen accentverschillen tussen de definities, soms hebben definities een geheel 
verschillende inhoud. Alle definities zijn te herleiden tot vijf hoofdopvattingen 
over het enthymeem die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Sommige moderne 
definities zijn identiek met een van deze opvattingen; in andere definities zijn 
aspecten van verschillende opvattingen over het enthymeem met elkaar 
gecombineerd. 

Overzicht van de verschillende betekenissen van de term 'enthymeem' 

Sofistische opvatting (vierde eeuw vC) 

Een enthymeem is een argumentatie of redenering geuit in een situatie waarin er 

voor beide kanten iets te zeggen valt en dus een afweging moet worden gemaakt 

(bijvoorbeeld in de rechtszaal). Het enthymeem berust op het aanwijzen van 

tegenspraken of tegenstellingen. 

Aristotelische opvatting (vierde eeuw vC) 

Een enthymeem is een retorische redenering, gericht op het bereiken van 

aanvaardbaarheid voor het beoogde publiek. De premissen bevatten geen 

noodzakelijke waarheden en vaak is een onderdeel verzwegen. Een variant van het 

enthymeem is de gnome (Latijn: sententia), al dan niet met ondersteuning. 

Opvatting volgens Boethius (vijfde eeuw nC) 

Een enthymeem is een incompleet syllogisme waarin een premisse of de conclusie 

onuitgedrukt is gebleven vanwege de bekendheid ervan of omwille van de 

kortheid. 

Logische opvatting (Middeleeuwen tot heden) 

Een enthymeem is een incompleet (categorisch) syllogisme waarin een premisse 

onuitgedrukt is gebleven. Deze premisse moet worden toegevoegd om de redene

ring logisch geldig te maken. 
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Argumentatietheoietische opvatting (modern) 

Een enthymeem is een argumentatie waarin de spreker om pragmatische redenen 

bepaalde onderdelen impliciet heeft gelaten, wat betekent dat op het logische 

niveau het ontbrekende onderdeel moet worden toegevoegd om de onderliggende 

redenering geldig te maken, terwijl op het pragmatische niveau zichtbaar moet 

worden gemaakt op welke precieze aanname de argumentatie berust. 

Retorische opvatting (modern) 

Een enthymeem is een argumentatie die is afgestemd op de eventuele vragen en 

bezwaren van het publiek. 

2.6 Conclusie 

In de sofistische traditie waren enthymemen argumentaties in een context 
waarin zekere uitspraken niet goed mogelijk zijn. In dergelijke argumentaties 
werden afwegingen gemaakt of tegenstellingen tegenover elkaar gezet om tot 
een oordeel te komen. Dat onderdelen verzwegen kunnen zijn, wordt in de 
sofistische opvatting niet als een kenmerk van enthymemen beschouwd. 
Aristoteles noemt wel expliciet als kenmerk van een enthymeem dat vaak een 
onderdeel, bijvoorbeeld een premisse, onuitgedrukt blijft. Tegelijkertijd maken 
sommige auteurs uit zijn behandeling van enthymemen (terecht of onterecht) 
op dat enthymemen reconstrueerbaar zijn tot categorische syllogismen (aristote
lisch) of in ieder geval tot deductief geldige redeneringen (stoïsch). Het is dan 
de onuitgedrukte premisse die moet worden toegevoegd om de geldigheid zicht
baar te maken en te kunnen beoordelen. 

Het is mogelijk dat om deze reden in moderne retorische benaderingen, 
zoals die van Nash en Jacobs en Jackson, in verband met het enthymeem 
meestal niet wordt gesproken over verzwegen onderdelen. De retorische 
benaderingen zijn gericht op alledaagse argumentatie vanuit een niet-logisch 
perspectief. De aristotelische opvatting (inclusief het idee dat in een enthymeem 
een premisse verzwegen is) wordt vaak gelijkgesteld aan de logische opvatting 
en die is voor retorici niet interessant. Maar ook moderne auteurs die wel 
logisch georiënteerd zijn, vinden niet allemaal dat in een enthymeem per 
definitie een uitspraak verzwegen is (Burnyeat 1994, 1996; Sprute 1982). Deze 
auteurs maken namelijk een onderscheid tussen redeneringen waarin het gaat 
om zekerheid en redeneringen waarin het gaat om waarschijnlijkheid. (In feite 
betreft het hier weer het verschil tussen Aristoteles' apodictische en retorische 
redeneringen.) In het eerste geval zijn formeel-logische reconstructies en 
beoordelingen aan de orde, maar in het tweede geval niet. Enthymemen gaan 
over niet-zekerheden en daarom zijn volgens deze auteurs toevoegingen van een 
verzwegen argument bij enthymemen (argumentaties over niet-zekerheden) niet 
per definitie nodig. 



2 * De geschiedenis van het enthymeem [33] 

De vraag die zowel de moderne retorische benaderingen als de genoemde 
logische benaderingen open laten, is hoe enthymemen (hier opgevat als 
'alledaagse argumentaties waarin een argument onuitgedrukt is gebleven') 
kunnen worden beoordeeld als formeel-logische afleidingsregels niet aan de orde 
zijn: een duidelijk alternatief is er niet. De oplossing die Braet (1997) voorstelt, 
maar die ook het uitgangspunt is in de pragma-dialectiek, is dat een onderscheid 
moet worden gemaakt tussen een pragmatisch niveau en een logisch niveau. 

Aristoteles' observatie dat in alledaagse argumentatie onderdelen verzwegen 
blijven, is waardevol. Het lijkt moeilijk te bestrijden dat sprekers, afhankelijk 
van het publiek, bepaalde argumentatieve onderdelen wel en andere niet 
impliciet laten. Dit pragmatische niveau kan niet buiten beschouwing blijven 
in de studie van alledaagse argumentatie. Onderdeel van een argumentatietheorie 
moet daarom zijn dat een systematische methode beschikbaar is voor het 
formuleren van verzwegen argumenten. Logische inzichten en formeel-logische 
structuren kunnen van nut zijn bij het expliciteren van wat verzwegen is geble
ven. Aan de andere kant is het onverstandig de analyse van alledaagse argu
mentatie geheel op te hangen aan logica en formeel-logische structuren op grond 
van het gegeven dat soms onderdelen verzwegen blijven: dit leidt tot verwaarlo
zing van het pragmatische niveau. De volgende definitie van het enthymeem 
van George kan dit illustreren: 

We define an enthymeme to be an argument in which neither the set v of 

variables, nor the set c of real constants is empty. We hold, in other words, that 

an argument is enthymematic if merely a proper subset of extralogical elements 

in the argument is considered variable. (George 1983: 312) 

Hoewel George refereert aan 'extralogical elements' is het lastig te zien hoe zijn 
definitie van het enthymeem verband houdt met het pragmatische verschijnsel 
dat taalgebruikers soms delen van hun argumentatie impliciet laten. Dit leidt tot 
de conclusie dat het inderdaad zinvol is, zoals Braet stelt en zoals in de pragma-
dialectiek uitgangspunt is, in een argumentatietheorie een pragmatisch niveau 
en een logisch niveau te onderscheiden als het gaat om argumentaties met een 
verzwegen argument. O p het pragmatische niveau wordt bepaald wat precies 
verzwegen blijft. Als iets verzwegen is gebleven, betekent dit dat op het logische 
niveau een premisse moet worden toegevoegd. Logisch gezien is alleen vereist 
dat de toe te voegen premisse de redenering formeel-logisch geldig maakt; 
pragmatisch gezien is noodzakelijk dat de toe te voegen uitspraak ook laat zien 
op basis van welke precieze aanname het argument tot het standpunt leidt. 




