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Hoe actueel kan een meer dan twee-
duizend jaar oud boek zijn? Aristoteles' 
Over drogredenen lijkt geschreven met 
het oog op het huidige politiek debat.

Over drogredenen van de Griekse filosoof Aristoteles (384-
322 v.Chr.) verscheen in december in een nieuwe verta-
ling bij Historische Uitgeverij. Het woord ‘nieuw’ is hier 
tamelijk betrekkelijk, want dit meesterwerkje is inmiddels 
al meer dan tweeduizend jaar oud. Het heeft de tand des 
tijds glansrijk weerstaan.

NIET VOOR IEDEREEN
Toen in het oude Griekenland de macht van de aristocra-
tie tanende was, kregen de volksvergaderingen (ekklesia) 
van de poleis (stadstaten zoals Athene en Sparta) telkens 
meer macht. Zo ontstond er voor het eerst in de politieke 
geschiedenis een vorm van collectief bestuur: de demo-
cratie.
In tegenstelling tot in de parlementaire democratie, ging 
het in de stadstaten om directe invloed op de beleidsbe-
paling. Maar ook hier geldt dat die niet voor iedereen was 
weggelegd: het burgerschap was voorbehouden aan vrije 
mannen (dus geen slaven) die een eigen wapenuitrusting 
bezaten. Deze burgers deelden in de verantwoordelijkheid 
om de belangen van de poleis te beschermen en te verde-
digen.

DE MAAT DER DINGEN
Deze mannen moesten zichzelf vertegenwoordigen, zowel 
in de politiek als in de rechtspraak. In de toch al compe-
titieve Griekse cultuur werd het voor hen steeds belang-
rijker om zich overtuigend uit te drukken. Waar vraag is, 
ontstaat vanzelf aanbod en zo verschenen de sofisten.  

Sofist betekent letterlijk ‘wijs’ of ‘wijze’ en de sofisten wier-
pen zich dan ook op als leraren van de Griekse burgers. In 
de loop der tijd kwam in hun onderwijs de nadruk vooral 
te liggen op de kunst van de welsprekendheid, de retorica.
Om hun leerlingen die kunst te leren, moest alles in twijfel 
worden getrokken. De sport bestond er immers in om het 
eigen standpunt zo overtuigend en doeltreffend mogelijk 
te verdedigen. In de loop der tijd werd het echter ook een 
wereldbeschouwing; de waarheid als zodanig bestond niet 
voor de sofisten. In hun beleving was alles tijd- en plaats-
gebonden en dus relatief. Voor hen gold dat de mens de 
maat der dingen was.

VAKKUNDIGHEID EN 
SPITSVONDIGHEID
Wie tegenwoordig zegt dat een uitspraak een ‘sofisme’ is, 
bedoelt echter dat het een drogreden is. Maar wat bedoelen 
we daarmee? En wat had Aristoteles daar eigenlijk over te 
zeggen?
De oorspronkelijke titel van Over drogredenen is Sophistikoi 
elenchoi, ‘Over sofistische weerleggingen’. Aristoteles trekt 
ten strijde tegen wat hij ziet als onjuiste redeneringen, ofwel 
drogredenen. Wie even op Wikipedia kijkt, komt er als snel 
achter dat een drogreden een redenering is die niet klopt, 
maar wel aannemelijk lijkt. Dat klinkt vrij eenvoudig, tot we 
ons de veelheid aan verschijningsvormen van drogredenen 
proberen voor te stellen. Daar zit ‘m dan ook de kneep, 
want hoe kun je in die veelheid van verschijningsvormen de 
drogreden snel identificeren? Zoiets veronderstelt een grote 
vakkundigheid en spitsvondigheid.
Voor Aristoteles is de deugdelijke deductieve redenering 
of de deugdelijke deductieve weerlegging “een redenering 
vanuit bepaalde uitgangspunten die zijn toegegeven, die op 
grond van deze uitgangspunten met kracht en noodzake-
lijkheid tot een uitspraak komt die van deze uitgangspunten 
verschilt. Een weerlegging is dan een sluitrede vergezeld van 
een uitspraak tegengesteld aan de conclusie”.
Gaat het duizelen? Geen zorgen, het ligt niet aan u. Als 
Aristoteles een heel boek nodig heeft om dit uit te leggen, 
dan gaat het in dit korte bestek niet lukken. Toch kun je 
met zijn korte definitie een heel eind komen; in ieder geval 
is duidelijk aan welke voorwaarden een deugdelijke rede-
nering voor Aristoteles moet voldoen.

EEN TELEFOONTJE
Wie zichzelf wil oefenen in het opsporen van drogrede-
nen, doet er goed aan bijvoorbeeld de Kamerdebatten 
over de dividendbelasting op YouTube te bekijken.
Tijdens een debat zei premier Rutte dat met het niet 
afschaffen van de dividendbelasting “een onaanvaardbaar 
risico voor de structuur van onze economie” werd geno-
men. Hij vertrok vanuit de neoliberale gedachte dat het in 
het voordeel van het land zou zijn om een fiscaal aantrek-
kelijk klimaat te creëren voor multinationale ondernemin-
gen. Want, zo redeneerde Rutte, dat zorgt ervoor dat die 
ondernemingen zich in Nederland vestigen en dat levert 
werkgelegenheid op en allerlei voordelen voor toeleveran-
ciers in het midden- en kleinbedrijf.
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Premier Rutte en staatssecretaris Snel van Financiën tijdens het Kamerdebat over de afschaffing van de dividendbelas-
ting op 16 oktober 2018. | Foto: Peter Hilz – Hollandse Hoogte
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‘Gele Hesjes’ bezetten in december 2018 een rotonde in het Franse Roppenheim. | Foto: CNS Photo – Vincent Kessler, Reuters
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Met de discussie nog in volle gang liet Unilever-topman 
Paul Polman echter middels een telefoontje weten dat de 
multinational niet naar Nederland zou verhuizen – onge-
acht of de regering de dividendbelasting zou afschaffen. 
Deze bizarre plotwending levert interessant studiemate- 
riaal op.
Aristoteles zou Ruttes redenering als informele drogre-
den beschouwen, omdat hij verkeerde aannames maakt. 
De aanname is dat afschaffing van de dividendbelasting 
Nederland aantrekkelijk maakt voor multinationals zoals 
Unilever. Dat klinkt alleszins aannemelijk, maar blijkt toch 
niet te kloppen. Volgens de NOS had Unilever jarenlang 
gelobbyd voor afschaffing van de belasting, maar tegelij-
kertijd beschouwde het een eventuele verhuizing naar 
Nederland als geheel vrijblijvend. Misschien geldt in dit 
opzicht nog steeds: hoe machtiger de aristocratie, hoe 
zwakker de democratie.

DUIDELIJKE RETORIEK
Aristoteles’ Over drogredenen is nog steeds een slijpsteen 
voor de geest, maar is ook confronterend. Onherroepelijk 
dringt zich de vraag op of wij niet heel erg lui zijn gewor-
den in de politiek, en de kunst van het redevoeren hebben 
verloren. Net als de Occupy-beweging, die in het kielzog 

van de kredietcrisis ontstond, ontbreekt het ook de hui-
dige protestbeweging van de Gele Hesjes aan duidelijke 
retoriek. Dat er onvrede is, valt niet te betwisten, maar het 
lijkt erop dat de welsprekendheid ontbreekt om die tot 
duidelijke strijdpunten om te smeden.
Dat is zeer betreurenswaardig, want de ineffectiviteit van 
dergelijke volksbewegingen schaadt de democratie en 
zorgt ervoor dat staatshoofden en regeringsleiders als 
Macron en Rutte zich er met een laconiek schouderopha-
len vanaf kunnen maken. b
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