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4 Antiek-dialectische opvattingen over het doel van  
 argumentatie

Uit de conceptuele analyses in het eerste deel van dit proefschrift is onder meer 
gebleken dat de theoretische uitgangspunten van de uitgebreide versie van de 
pragma-dialectiek betrekking hebben op verschillende aspecten van het verschijnsel 
argumentatie. De dialectische inzichten die aan de noties ‘kritische discussie’ en 
‘strategisch manoeuvreren’ ten grondslag liggen hebben betrekking op het doel, 
de opbouw en de normering van argumentatie, terwijl het retorische inzicht dat 
daarnaast nog aan de notie ‘strategisch manoeuvreren’ ten grondslag ligt, betrekking 
heeft op het doel van argumentatie. Om te kunnen bepalen in hoeverre de pragma- 
dialectische opvattingen over deze aspecten van argumentatie gerelateerd zijn aan 
de antieke opvattingen hieromtrent, geef  ik in dit tweede deel van het proefschrift 
een reconstructie van de relevante opvattingen uit de antieke dialectica en retorica. 
Het deel bestaat uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de antiek-dialec-
tische opvattingen over het doel, de opbouw en de normering van argumentatie 
en de antiek-retorische opvattingen over het doel van argumentatie aan de orde 
komen.84

In dit hoofdstuk reconstrueer ik de antiek-dialectische opvattingen over het 
doel van argumentatie. Ik richt me daartoe op het werk van de belangrijkste repre-
sentanten van deze discipline, te weten Zeno van Elea, Plato en Aristoteles. Zeno 
wordt algemeen beschouwd als de uitvinder van de dialectica – althans, van een 
bepaald type redenering dat later als ‘dialectisch’ is aangemerkt. Hieronder geef  
ik een reconstructie van het doel van zijn ‘eerste paradox van de veelheid’, die 
als een representatief  voorbeeld van een dergelijke redenering wordt beschouwd  
(§ 4.1). In de dialogen van Plato komt een grote verscheidenheid aan filosofische 
discussies voor, waarin ruwweg drie vormen van dialectica te onderscheiden zijn: 

 84 Uiteraard zijn in de antieke retorica ook opvattingen over de opbouw en de 
normering van argumentatie geformuleerd. In het licht van de vraagstelling van dit 
proefschrift concentreer ik me op de antiek-retorische opvattingen met betrekking 
tot het doel van argumentatie.
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de ‘socratische elenchus’, de ‘methode van hypothetisering’ en de ‘methode van 
samenvoeging en verdeling’. Ik geef  een afzonderlijke reconstructie van het doel 
van elk van deze dialectische discussietypen (§ 4.2). Van Aristoteles ten slotte zijn 
twee geschriften overgeleverd die expliciet aan de dialectica zijn gewijd – de Topica en 
de Sophistici elenchi. Aan de hand van Aristoteles’ opmerkingen over het onderwerp, 
de doelstelling en het nut van deze geschriften geef  ik een reconstructie van zijn 
opvatting van het doel van een ‘dialectische discussie’ (§ 4.3). De reconstructies 
worden telkens voorafgaan door een korte historische inleiding, waarin ik aangeef  
welke rol de betreffende filosoof  in de ontwikkeling van de antieke dialectica heeft 
gespeeld.

4.1 Het doel van de dialectische redenering van Zeno

De opvatting dat de filosoof  Zeno van Elea beschouwd kan worden als de uitvinder 
van de dialectica is gebaseerd op een passage in Leven en leer van beroemde filosofen (eind 
2e, begin 3e eeuw n.C.), waarin Diogenes Laërtius levensbeschrijvingen, anekdoten, 
brieven en excerpten van geschriften van de in zijn tijd bekende filosofen bij 
elkaar heeft gebracht. In de betreffende passage wordt gesteld dat Aristoteles in 
zijn Sophistes – een werk dat verloren is gegaan – heeft opgemerkt dat de filosoof  
Zeno van Elea degene is die de dialectica heeft uitgevonden: ‘Aristoteles zegt dat 
hij [Zeno, JW] de uitvinder van de dialectica is geweest, zoals Empedocles dat 
van de retorica was’ (Diogenes Laërtius IX, 25 = DK 29 A1).85 Aristoteles doelde 
met deze opmerking waarschijnlijk op Zeno’s beschrijving van een aantal spits-
vondige redeneringen die later bekend zijn komen te staan als de ‘paradoxen van 
Zeno’. In sommige van deze paradoxen wordt een werkwijze gevolgd die ook in 
de latere dialectica een belangrijke rol speelt en waarmee wordt aangetoond dat het 
handhaven van een bepaald standpunt tot een ‘onmogelijkheid’ leidt – een reductio 
ad impossibile.

De paradoxen van Zeno hebben verschillende thema’s. Het overgeleverde 
werk bestaat onder meer uit paradoxen van de veelheid, de eenheid, de beweging, 
de plaats en de akoestische waarneming.86 Ik richt me hier op de zogenoemde 
‘eerste paradox van de veelheid’, waarin Zeno de zojuist beschreven dialectische 

 85 Vertaling Ferwerda en Eykman (1989). Zie ook Diogenes Laërtius VIII, 57 (= DK 
29 A10): ‘Aristoteles noemt Empedocles in zijn Sofist de uitvinder van de retorica, 
zoals Zeno die van de dialectiek was’ (vertaling Ferwerda & Eykman 1989) en 
Sextus Empiricus, Adversus mathematicos VII, 6 (= DK 29 A10): ‘Verder zou het erop 
kunnen lijken dat Parmenides niet onervaren was in de dialectica, omdat wederom 
Aristoteles ervan uitging dat diens leerling Zeno de initiator van de dialectica was’ 
(vertaling Ferwerda 1996).

 86 Zie Mansfeld (1986: 31-53), aan wiens indeling van Zeno’s werk ik deze naamgeving 
van de paradoxen heb ontleend.
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werkwijze volgt. Voor de reconstructie van het doel van deze paradox maak ik 
gebruik van twee verschillende rapportages van Zeno’s filosofie, te weten die in 
Simplicius’ In Physica en die in Plato’s Parmenides.87

In de eerste paradox van de veelheid problematiseert Zeno de stelling dat 
de werkelijkheid uit een veelheid van zijnden bestaat. De paradox wordt meestal 
geïnterpreteerd tegen de achtergrond van het antiek-filosofische debat over 
de kwestie of  de werkelijkheid monistisch dan wel pluralistisch van aard is. De 
filosoof  Parmenides, die naar algemeen wordt aangenomen Zeno’s leermeester 
was, figureert in dit debat als de belangrijkste vertegenwoordiger van de monisten. 
Van hem is een leerdicht overgeleverd waarin hij de stelling verdedigt dat de werke-
lijkheid – voor zover die gekend kan worden – wezenlijk uit één zijnde bestaat:88

“For there neither is nor will be anything else besides what is, since Fate 
fettered it to be whole and changeless.” (Simplicius, In Physica 146, 5 = DK 
28 B8)

“Nor is it divided, since it all exists alike; nor is it more here and less there, 
which would prevent it from holding together, but it is all full of  being. So 
it is all continuous: for what is draws near to what is.” (Simplicius, In Physica 
144, 29 = DK 28 B8)

Enkele tegenstanders van Parmenides zouden in reactie op deze monistische 
ontologie de stelling naar voren hebben gebracht dat de werkelijkheid uit een 
veelheid van zijnden bestaat, waarna Zeno op zijn beurt in de eerste paradox van 
de veelheid probeert aan te tonen dat deze stelling onhoudbaar is.89 Hij doet dat 
door er twee elkaar tegensprekende consequenties uit af  te leiden, te weten dat elk 
van de vele zijnden oneindig groot is en dat elk van die zijnden oneindig klein is.90 

 87  Zeno’s filosofie is ons alleen bekend uit latere doxografieën. In aansluiting op Bons 
(2004: 237), die de schrijvers van dergelijke doxografieën als ‘reporters’ aanduidt, 
gebruik ik hier de term ‘rapportage’ in plaats van de meer gebruikelijke term 
‘fragment’. In onderstaande citaten uit deze rapportages zijn Zeno’s eigen woorden 
tussen aanhalingstekens weergegeven.

 88  Vertaling Kirk, Raven en Schofield (1983). Voor een gedetailleerde weergave en 
commentaar zie Kirk, Raven en Schofield (1983: 244-254) en Mansfeld (1983: 
284-309).

 89  De tegenstanders van Parmenides worden in oudere secundaire literatuur soms 
geïdentificeerd als de Pythagoreeërs. Deze identificatie is echter niet geheel 
onomstreden: ‘[T]here is no solid evidence that the Pythagoreans of  this period held 
any distinctive philosophical views about the pluralities constituted by the contents 
of  the universe (other than that they exhibited harmonia), or that Zeno had any such 
special position in mind’ (Kirk, Raven & Schofield 1983: 278, noot 1, oorspron-
kelijke cursivering).

 90  Zie Kirk, Raven en Schofield (1983: 265-269), Mansfeld (1986: 17-18) en Hasper 
(2003: 21-43).
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Hieronder heb ik de belangrijkste delen van deze dialectische redenering op een 
gestructureerde manier weergegeven. De nummers geven aan wat de plaats is van 
het betreffende deel in de hoofdargumentatie.91

(1) als er vele zijnden zijn, dan is elk zijnde uit die veelheid zowel oneindig groot 
(zie verder 2) als oneindig klein (zie verder 3):

“[I]f  there are many things, they are large and small, large so as to 
be unlimited in magnitude, small so as to posess no magnitude.” 
(Simplicius, In Physica 139.8-9 = DK 29 B2)

(2) elk zijnde uit de veelheid is oneindig groot

(2a) want als iets geen uitgebreidheid heeft, dan is het niet:

In [this paradox of  plurality] he proves that whatever has no magnitude 
nor mass nor any bulk, cannot be. “For if  it were to be attached to 
something else that is,” he says, “it would not make that any larger. 
For as it is no magnitude, it is, when attached, not capable of  contri-
buting anything to a magnitude. And in this way, then, that which 
is attached, would be nothing. And if  the other thing would not be 
anything smaller with it being detached, nor again will increase with it 
being attached, it is clear that that which is attached was nothing, no 
more than that which is detached.” (Simplicius, In Physica 139.9-15 = 
DK 29 B2)

(2b) en als iets is, moet het uitgebreidheid hebben en te verdelen zijn in delen die 
elk voor zich ook uitgebreidheid hebben en die zelf  ook weer in dergelijke 
delen te verdelen zijn, ad infinitum:

For after he has proved that (a) “if  what is, has no magnitude, it cannot 
be”, he continues: “But if  it is, each must have some magnitude and 
bulk and the one part of  it must be apart from the other. And of  the 
part which juts out there is the same account, for this as well will have 
magnitude and some part of  it will jut out. Now it is the same to say 
this once and to be saying this always, for no such part of  it will be 
the last nor will a part not be related to another.” (Simplicius, In Physica 
140.34-141.8 = DK 29 B1)

 91  Voor een gedetailleerde reconstructie en bespreking van de argumentatie onder 
(2) en (3) zie Hasper (2003: 34-43 respectievelijk 21-23 en 25-30).



 Antiek-dialectische opvattingen over het doel van argumentatie 75

(3) elk zijnde uit de veelheid is oneindig klein:

[The other conclusion] he proves after having shown that nothing has 
magnitude because each of  the many is the same as itself  and one. 
(Simplicius, In Physica 139.18-19 = DK 29 B2)

Uit deze rapportage zou kunnen worden opgemaakt dat de eerste paradox van de 
veelheid tot doel heeft de ontologische stelling van de pluralisten te weerleggen. 
Deze interpretatie wordt bevestigd in een andere rapportage van Zeno’s filosofie, 
die afkomstig is uit één van de dialogen van Plato – de Parmenides. In deze dialoog 
bevindt zich een door Plato gestileerde beschrijving van een discussie tussen 
Socrates en Zeno, waarin Zeno’s bedoelingen expliciet worden gethematiseerd.92 
Nadat Zeno zijn werk aan een gezelschap van filosofen heeft voorgelezen, 
suggereert Socrates – die zich onder de toehoorders bevindt – dat het Zeno’s 
bedoeling is te bewijzen ‘dat veelheid niet bestaat’:93

- Is dat de bedoeling van je argumenten, tegen heel het spraakgebruik in, 
eenvoudigweg blijven beweren dat veelheid niet bestaat? Meen je dat elk van 
je argumenten dat bewijst en denk je dat al je argumenten evenveel bewijzen 
zijn dat het Vele niet bestaat? (a) Bedoel je het zo, of  begrijp ik je verkeerd?
- Nee, je hebt integendeel de algemene bedoeling van mijn boek uitstekend 
begrepen. (Plato, Parmenides 127e-128a)

In het vervolg op deze passage brengt Socrates de filosofische opvattingen van 
Zeno in verband met die van Parmenides. Hij suggereert dat Zeno zijn toehoorders 
wil doen geloven dat hij iets origineels te melden heeft door Parmenides’ stelling 
van het Ene in een net iets andere vorm te presenteren, waarna Zeno zich tegen 
deze verkapte beschuldiging van plagiaat verdedigt door uit te leggen wat de ‘echte 
betekenis’ van zijn werk is:

 92  Over de betrouwbaarheid van Plato’s weergave van Zeno’s opvattingen zie Mansfeld 
(1986: 9): ‘Wenn aber Parmenides’ These von Platon stilisiert worden ist, so trifft dies 
vermutlich auch auf  Zenons Argumente zu. Aber Platons Darstellung ist natürlich 
nicht aus der Luft gegriffen.’ Zie ook Kirk, Raven en Schofield (1983: 277): ‘Plato’s 
assessment [...] has usually, if  not universally, been accepted.’

 93  Hoewel Socrates’ vraag onmiddellijk aansluit bij zijn samenvatting van een andere 
paradox van de veelheid mag worden aangenomen dat ook de hierboven besproken 
eerste paradox van de veelheid deel uitmaakt van het ‘boek’ waarvan in de geciteerde 
passage sprake is. Zie hierover Owen (1986: H3). Voor het debat over de kwestie 
wat Zeno’s boek precies inhoudt en de kwestie wat de onderlinge relatie is tussen de 
verschillende paradoxen zie Kirk, Raven en Schofield (1983: 264-265).
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- Ik zie het al, Parmenides, zei Socrates. Zeno wil zich niet alleen door zijn 
vriendschap, maar ook door zijn oeuvre met jou verbinden. Want in zekere 
zin heeft hij precies hetzelfde geschreven als jij, maar door de vorm wat te 
veranderen probeert hij ons wijs te maken dat hij iets anders zegt. Jij beweert 
in je dichtwerk toch ook dat het Al één is, (b) en je geeft er prachtige en 
goede bewijzen voor. En Zeno hier beweert dat het Vele niet bestaat, en 
ook hij brengt een massa imposante bewijzen. De een bevestigt het Ene, 
de andere ontkent het Vele. Elk van jullie wekt de indruk dat hij helemaal 
niet hetzelfde zegt als de ander, maar toch zeggen jullie ongeveer hetzelfde. 
Wij, de anderen, hebben de indruk dat al die woorden over onze hoofden 
heengaan. 
- Goed, Socrates, zei Zeno. Maar de echte betekenis van mijn boek heb je 
niet helemaal begrepen. Zeker, (c) als een Spartaanse hond loop je achter 
de bedoeling aan en speur je ze op. Maar om te beginnen is het je ontgaan 
dat mijn werk niet de pretentie heeft dat het geschreven is in de geest die jij 
denkt, alsof  het die bedoeling voor de mensen verborgen zou willen houden 
en zich voor een grootse prestatie zou willen uitgeven. Wat jij zegt is louter 
toeval. In feite is mijn boek een soort verdediging van Parmenides’ stelling 
tegen mensen die proberen er de draak mee te steken door te zeggen dat, (d) 
als het Ene is, dat heel wat belachelijke gevolgen heeft die zijn thesis tegen-
spreken. Mijn werk is dus een antwoord op hen die de veelheid verdedigen. 
Het betaalt hen met gelijke munt en interest! Het wil aantonen dat, als men 
hun hypothese van het veelvuldige grondig onderzoekt, die nog belache-
lijker consequenties heeft dan de stelling van het Ene. (Plato, Parmenides 
128a-128d)

Uit deze rapportage zou kunnen worden opgemaakt dat Zeno met zijn argumenten 
tegen de stelling van het Vele de bedoeling heeft de stelling van het Ene te bewijzen. 
Door te beweren dat ‘het Vele te ontkennen’ ongeveer hetzelfde is als ‘het Ene te 
bevestigen’ suggereert Socrates dat de weerlegging (reductio ad impossibile) van de 
stelling van het Vele moet worden opgevat als een onderdeel van een apagogisch 
of  indirect bewijs (demonstratio per impossibile) van de stelling van het Ene.94 Zeno’s 
reactie volgend is dat echter een onjuiste interpretatie van zijn werk.95 Door te 
beweren dat de stelling van het Vele ‘nog belachelijker consequenties’ heeft dan de

 94  Over het verband tussen een reductio ad impossibile en een demonstratio per impossibile 
zie bijvoorbeeld Ritter, Gründer en Gabriel (1971-2007: ‘Reductio ad absurdum’ en 
‘Beweis’, 4).

 95  McCabe (2004: 8) merkt hierover terecht op: ‘It is Socrates who takes Zeno’s 
argument in this way; Zeno himself  is cagier, saying only that he plans to show that 
pluralism is “even more absurd” than monism.’
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stelling van het Ene lijkt het zelfs alsof  hij niet alleen de stelling van de pluralisten 
verwerpt, maar ook die van de monisten.

Uit de analyse van de bovenstaande rapportages komt naar voren dat Zeno’s 
bedoelingen op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Mijns 
inziens kunnen deze interpretaties met elkaar worden verzoend door aan te nemen 
dat zijn dialectische redenering een tweeledig doel dient. 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.

4.2	 Het	doel	van	de	filosofische	discussies	in	de	dialogen	 
 van Plato

Behalve in zijn Sophistes heeft Aristoteles zich ook in zijn Metaphysica over het 
ontstaan van de dialectica uitgelaten. De naam van Zeno wordt daarbij niet 
genoemd, maar wel die van Socrates en die van Plato. In de volgende passage 
omschrijft Aristoteles de dialectica als het ‘onderzoek op het gebied van definities’ 
en merkt hij op dat het de methode betreft op basis waarvan Plato onder meer zijn 
ideeënleer heeft geïntroduceerd:

His divergence from the Pythagoreans in making the One and the numbers 
separate from things, and his introduction of  the forms, were due to his 
inquiries in the region of  definitory formulae (for the earlier thinkers had no 
tincture of  dialectic) [...]. (Aristoteles, Metaphysica 987b25-35)

In deze passage lijkt Aristoteles zijn leermeester Plato als de ‘uitvinder’ van de 
dialectica aan te duiden.96 Verderop in de Metaphysica merkt Aristoteles echter op 
dat ook Socrates al over een dialectische kunst beschikte, zij het dat deze kunst 
destijds – dat wil zeggen voordat Plato haar verder tot ontwikkeling bracht – nog 
niet zo geavanceerd was:

Socrates occupied himself  with the excellences of  character, and in connection 
with them became the first to raise the problem of  universal definitions – [...]. 
But it was natural that Socrates should seek the essence. For he was seeking 
to deduce, and the essence is the starting-point of  deductions. For there 
was as yet none of  the dialectical power which enables people even without 

 96  Robinson (1953/1941: 90-92) vertaalt het slot van deze passage als ‘previously men 
did not posses dialectic’ en ondersteunt daarmee zijn these dat Aristoteles geloofde 
dat de dialectica door Plato was ontdekt (en niet door Zeno of  door Socrates).
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knowledge of  the essence to speculate about contraries and inquire whether 
the same science deals with contraries. (Aristoteles, Metaphysica 1078b15-30)

Uit de passages waarin Aristoteles het ontstaan van de dialectica ter sprake brengt 
kan dus niet eenduidig worden bepaald wie hij als de ‘uitvinder’ van de dialectica 
beschouwt: Zeno, Socrates of  Plato. Wel valt uit de twee hierboven weergegeven 
passages uit de Metaphysica op te maken dat hij Socrates een belangrijke rol toekent 
in de ontwikkeling van een bepaalde als ‘dialectisch’ te bestempelen methode en 
dat hij Plato beschouwt als de sleutelfiguur in de vervolmaking van die methode.

Het enigszins diffuse beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van de 
dialectica wordt weerspiegeld in de dialogen van Plato, waarin verschillende zaken 
met de term ‘dialectica’ of  daaraan verwante termen worden aangeduid.97 

In de Kleine Hippias, de Gorgias en de Protagoras komt het werkwoord dialegesthai 
voor. Dit woord, dat in de gewone omgangstaal ‘een gesprek voeren’ betekent, 
wordt in deze dialogen gebruikt ter aanduiding van het voeren van een gesprek 
waarin vraag en antwoord elkaar afwisselen – het type gesprek waarin Socrates de 
opvattingen van zijn gespreksgenoot aan een kritisch onderzoek onderwerpt. 

In de Meno komt het bijwoord dialektikôteron voor. Dit woord, dat letterlijk ‘op 
meer dialectische wijze’ betekent, lijkt in de betreffende context gebruikt te worden 
ter karakterisering van een bepaalde discussiehouding:98

En als ik door een sofist ondervraagd werd, iemand die zo graag disputeert 
en debatteert, dan zou ik hem zeggen: (d) ‘Dat was mijn antwoord. Als ik 
ernaast ben, dan is het jouw taak het woord te nemen en me te weerleggen.’ 
Maar als twee vrienden, zoals jij en ik nu, met elkaar discussiëren, moet het 
antwoord toch wat vriendelijker zijn en wat meer de dialectische stijl volgen 
[en moet er op een wat meer dialectische wijze (dialektikôteron) geantwoord 
worden, JW]. (Plato, Meno 75c-d)

In de Euthydemus 290c en de Cratylus 390c komt het zelfstandig naamwoord 
dialektikos voor. Er wordt iemand mee aangeduid die in het bezit is van de aller-
hoogste kunst of  vaardigheid – zonder dat daarbij wordt uitgelegd wat deze kunst 
precies inhoudt en om welke redenen zij als de hoogste moet worden beschouwd. 
In het zevende boek van De staat komt voor het eerst het zelfstandig naamwoord 
dialektikê voor. In de betreffende passage staat een korte omschrijving van deze 
kunst en wordt duidelijk gemaakt dat deze toegang biedt tot ‘het hoogste in de 
denkwereld’:

 97  Het nu volgende terminologische overzicht is gebaseerd op Kahn (1996: 60-61) en 
Ritter, Gründer en Gabriel (1971-2007: ‘Dialektik’).

 98  Kahn (1996: 60 en 305) vertaalt het woord als ‘more conversationally’.
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- [W]e weten toch wel, dat dit alles alleen maar een voorspel is op het 
eigenlijke thema dat we moeten leren. Want je denkt toch zeker niet dat zij, 
(e) die onderlegd zijn in die vakken, al dialectici zijn? 
- Hemel, nee! Zei hij. Onder al degenen die ik ontmoette, was er maar hier 
of  daar één, een grote uitzondering. 
- Maar, vroeg ik, heb jij al ooit de indruk gehad dat mensen, die niet eens 
fatsoenlijk een discussie kunnen voeren of  volgen, ooit de kennis zullen 
bezitten die we van hen vergen? 
- Ook dat is me nog niet overkomen. 
- (a) Is dat nu niet het eigenlijke thema, Glauco, zoals de dialectiek het 
uitvoert? Ook al is zij verstandelijk bezig, toch zou het gezichtsvermogen er 
wel een nabootsing <in het zichtbare> van kunnen zijn: daarvan zeiden we 
immers ook dat het tenslotte de levende wezens zelf  trachtte te bekijken, ook 
de sterren zelf  en ten slotte zelfs de zon zelf  <in plaats van de schaduwen 
op de wand>. Zo is het ook hier: men probeert door de praktijk van de 
dialoog, zonder de tussenkomst van de zintuigen, uitsluitend door middel 
van de redenering, te komen tot het wezen van elk ding en men geeft het niet 
op voordat men (b) het wezen van het Goede heeft gevat met het zuivere 
verstand. En zo bereikt men hier het hoogste in de denkwereld, zoals onze 
gevangene van daarnet het hoogste in de zichtbare wereld had bereikt. 
- Precies. 
- En is dat niet het proces dat jij dialectiek noemt? 
- Natuurlijk. (Plato, De staat 531d-532b)

Even verderop in De staat wordt nogmaals naar voren gebracht dat de dialectica 
een onovertrefbare status heeft. Zij is het allerhoogste ‘leervak’, dat het laatste 
onderdeel vormt van de opvoeding van de staatsman:99

En vind je niet dat de plaats, die we aan de dialectiek toekennen, helemaal 
bovenaan is, als de sluitsteen die de leervakken kroont; dat het verkeerd zou 
zijn een ander vak nog boven haar te plaatsen en dat we hiermee de kwestie 
van de leervakken hebben afgehandeld? (Plato, De staat 534e)

 99  Hieruit mag worden geconcludeerd dat Plato kennis van de dialectica noodzake-
lijk acht voor het uitoefenen van een politiek ambt. Zie ook Ritter, Gründer en 
Gabriel (1971-2007: ‘Dialektik’, II, 2) en Stenzel (1961/1931: 20). Meer in het 
algemeen lijkt Plato de dialectica als een universele methode voor het genereren van 
kwalitatief  hoogstaande kennis te beschouwen: ‘[A]lle ontdekkingen die het resultaat 
zijn van vakmanschap zijn altijd aan het licht gekomen door [...] bemiddeling [van 
de dialectica, JW]’ (Plato, Philebus 16c). Volgens Marten (1965: 1) achtte Plato de 
dialectica bruikbaar in de linguïstiek (Cratylus 390), de mathematica (De staat 510-511), 
de retorica en de psychologie (Phaedrus 269-273), en bovendien in de ethiek en de 
politiek.
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In de Phaedrus, De sofist, De staatsman en de Philebus lijkt Plato onder de dialectica 
echter weer iets anders te verstaan dan in De staat. In deze dialogen wordt de 
dialectica niet omschreven als een filosofische methode die gericht is op ‘het vatten 
van het wezen van het Goede met het zuivere verstand’, maar als een methode 
waarmee bepaald kan worden wat de onderlinge samenhang is van de ‘ideeën’ 
(of  ‘vormen’) uit Plato’s elders geformuleerde ideeënleer. Ter illustratie van deze 
alternatieve opvatting van de dialectica de volgende passage uit De sofist, waarin de 
Vreemdeling uit Elea aan Theaetetus uitlegt wat de dialectische wetenschap precies 
behelst:

Vreemd. Onderscheiden volgens het genus, dezelfde vorm niet voor een 
verschillende of  een verschillende niet voor eenzelfde nemen: zullen we die 
taak niet toekennen aan de dialectische wetenschap? 
TheaeT. Zeker. 
Vreemd. Wie in staat is dat te verwezenlijken, heeft ook voldoende inzicht 
in al het volgende: hij herkent de éne vorm die een veelheid, waarin elk 
element apart blijft, in alle richtingen doorkruist; hij herkent een veelheid van 
onderling verschillende vormen, die, van buiten uit, door één enkele worden 
omvat; anderzijds herkent hij ook de éne vorm die, doorheen een veelheid 
van gehelen, in een eenheid verbonden blijft; en ten slotte een veelheid van 
vormen, die, in alle opzichten onderscheiden, afzonderlijk blijven. (e) Welnu, 
dat betekent dat men volgens het genus weet te onderscheiden: men weet 
welke gemeenschap elkeen aankan, en welke niet. 
TheaeT. Precies. (Plato, De sofist, 253d-e)

Uit deze terminologische verkenning komt naar voren dat Plato in zijn dialogen 
een aantal zeer uiteenlopende zaken – een gesprekstype, een discussiehouding, 
een kunst of  vaardigheid, een filosofische methode, een wetenschap – op de een 
of  andere wijze als ‘dialectisch’ karakteriseert. De meeste interpretatoren zijn van 
mening dat er in de dialogen drie vormen van dialectica kunnen worden onder-
scheiden. De manifestatie van deze vormen loopt ruwweg parallel aan de algemeen 
geaccepteerde driedeling van de dialogen in vroege dialogen, midden-dialogen en 
late dialogen.100 Omdat er geen sprake is van een strikte parallellie tussen de drie 

 100  Hoewel de discussie over de volgorde en de juiste datering van de dialogen nog altijd 
gaande is, kunnen de meeste interpretatoren zich vinden in de genoemde driedeling. 
Soms wordt een aantal van de dialogen die volgens deze indeling tot de vroege 
en/of  midden-dialogen behoren, ingedeeld een aparte vierde categorie, die van de 
‘transitional dialogues’ (Fine 1999a) of  – in een net iets andere samenstelling – de 
‘threshold dialogues’ (Kahn 1996). Over de chronologie en de periodisering van 
de dialogen zie bijvoorbeeld Robinson (1953/1941: v), Kahn (1996: 42-48), Fine 
(1999a: 1) en Vlastos (1999a: 36).
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vormen van dialectica en de drie categorieën van dialogen zal ik hieronder voor elk 
van de vormen van dialectica aangeven in welke dialogen deze voorkomt.

(1) In een aantal vroege of  ‘socratische’ dialogen – met name in de Apologie, 
Kleine Hippias, Euthyphro, Laches, Lysis, Charmides, Protagoras en Gorgias – heeft de 
dialectica de vorm van een door Socrates beoefend gesprekstype dat bekend staat 
als de ‘socratische elenchus’. Sommige interpretatoren beschouwen dit gespreks-
type helemaal niet als een vorm van dialectica, omdat Plato de term ‘dialectica’ 
pas in dialogen van latere datum introduceert.101 Anders dan deze interpretatoren 
zal ik de socratische elenchus opvatten als de eerste vorm van Plato’s dialectica, 
omdat – zo zal later blijken – dit gesprekstype grote overeenkomsten vertoont 
met een bestanddeel van een methode die door Plato wèl expliciet als ‘dialectisch’ 
wordt aangeduid.102

(2) In een aantal dialogen uit de middenperiode – met name in de Meno, 
Phaedo, De staat en Parmenides – heeft de dialectica de vorm van een filosofische 
methode die als de ‘methode van hypothetisering’ kan worden aangeduid.103

(3) In een aantal late dialogen – met name in de Phaedrus, De sofist, De staatsman 
en de Philebus – heeft de dialectica de vorm van een filosofische methode die bekend 
staat als de ‘methode van samenvoeging en verdeling’.104

In de volgende paragrafen zal ik deze drie vormen van dialectica afzonderlijk 
beschrijven, waarbij ik de nadruk leg op het doel dat ermee wordt nagestreefd.

 101  Zo ondersteunt Robinson (1953/1941: v, 88-92) zijn indeling in ‘Elenchus’ en 
‘Dialectic’ met de constatering dat de term ‘dialectica’ en de daaraan verwante 
termen voor het eerst voorkomen in de Meno en daarna voornamelijk in de Phaedo, 
De staat, de Phaedrus, De sofist, De staatsman en de Philebus (vergelijk Marten 1965: 234 
en Kahn 1996: 60-61).

 102  De vraag welke opvattingen van de dialoogfiguur Socrates aan de historische Socrates 
kunnen worden toegeschreven – de zogenoemde ‘socratische kwestie’ – is voor mijn 
beschrijving van de verschillende vormen van dialectica niet van wezenlijk belang. 
Volgens de gangbare interpretatie geeft Plato in de vroege dialogen een gestileerde 
weergave van de filosofische praktijk van de historische Socrates en presenteert hij 
in dialogen van latere datum zijn eigen filosofie. Voor een dissidente opvatting zie 
Kahn (1996), die de stelling verdedigt dat Plato óók in de vroege dialogen zijn eigen 
filosofische programma ten uitvoer brengt. Hij wijst erop dat de ‘socratische dialoog’ 
in de tijd van Plato een niet ongebruikelijk tekstgenre was, dat ook door andere 
filosofen werd beoefend.

 103  De Meno en de Phaedo worden soms tot de vroege dialogen gerekend, bijvoorbeeld 
in Kahn (1996: 47), en de Parmenides tot de late dialogen, bijvoorbeeld in Gill en 
McCabe (2004: 4).

 104  De Phaedrus wordt soms tot de dialogen uit de middenperiode gerekend, bijvoor-
beeld in Kahn (1996: 48) en in Gill en McCabe (2004: 4).
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4.2.1 Het doel van de socratische elenchus

Op verschillende plaatsen in de dialogen van Plato komt naar voren dat Socrates 
met het voeren van de naar hem genoemde gesprekken een negatief  effect heeft 
op de personen die ermee worden geconfronteerd: mensen worden boos, ze klagen 
en er ontstaan ruzies tussen goede vrienden.105 Ook voor Socrates zelf  blijft het 
voeren van dit type gesprekken niet zonder negatieve gevolgen. Volgens Robinson 
(1953/1941: 10) mag worden aangenomen dat het praktiseren van de elenchus 
niet alleen heeft bijgedragen aan Socrates’ impopulariteit, maar voor de Atheners 
ook een aanleiding vormde hem aan te klagen en ter dood te veroordelen: ‘This 
elenchus involved persistent hypocrisy; it showed a negative and destructive spirit; 
it caused pain to its victims; it thereby made them enemies of  Socrates; it thereby 
brought him to trial, according to his own admission in Plato’s Apology; and so it 
brought him to his death.’ In de passage uit de Apologie waar dit citaat waarschijnlijk 
naar verwijst legt Socrates een verband tussen het beoefenen van de elenchus en de 
betreffende aanklacht. Hij doet dat door aan te geven om welke redenen iemand 
die hij had aangesproken een hekel aan hem kreeg:106

Ik ging naar iemand toe die de naam had wijs te zijn, (c) in de hoop, zo ergens 
dan hier, de godspraak te kunnen weerleggen: u zei nu wel dat ik de wijste 
was, maar hier heb ik toch iemand die wijzer is dan ik. Ik knoopte dus een 
gesprek met hem aan – zijn naam wil ik niet noemen, maar het was een van 
onze staatslieden met wie ik deze ervaring had, Atheners. En terwijl ik met 
hem sprak, merkte ik, dat, al ging hij dan in de ogen van veel anderen, maar 
met name ook in die van hemzelf, door voor wijs, hij dat bepaald niet was. 
Toen probeerde ik hem te laten zien dat hij wel dacht een wijs man te zijn, 
maar dat hij dat niet was. (d) Het gevolg was dat niet alleen hij een hekel 
aan mij kreeg, maar ook een heleboel mensen die erbij waren. En toen ik 
wegging, dacht ik: ik ben toch wel wat wijzer dan hij; want misschien is het 

 105  Zie Robinson (1953/1941: 10), die eraan toevoegt dat voor zover er al positieve 
effecten vermeld worden, dat met een cynische ondertoon gebeurt: in de dialogen 
wordt gezegd dat de elenchus erg amusant is voor omstanders (De sofist 230c), vooral 
wanneer die jong en rijk zijn (Apologie 23c, vergelijk 33c), en dat deze jonge mannen 
de elenchus als een spel zien dat zij graag imiteren (De staat 539b).

 106  Zie ook Plato, Apologie 23a. In de Meno lijkt Socrates gewaarschuwd te worden 
voor dergelijke reacties op zijn optreden. Meno, naar wie de dialoog is genoemd, 
vergelijkt Socrates daar met een ‘platte sidderrog uit de zee’ en zegt vervolgens: ‘Ik 
ben werkelijk verlamd, zowel geestelijk als lichamelijk. Ik weet niet wat ik je moet 
antwoorden. En toch heb ik honderden keren uitvoerig over de deugd uitgeweid, 
voor een groot publiek en met groot succes, had ik de indruk. En nu kan ik er 
helemaal geen definitie van geven. Ook denk ik dat je er verstandig aan doet nooit uit 
te varen, nooit op reis te gaan. Want als je als vreemdeling in een andere stad zoiets 
zou doen, zou je al vlug als tovenaar ingerekend worden’ (Plato, Meno 80b).
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wel zo dat geen van ons beiden iets van enig belang weet, maar hij denkt iets 
te weten zonder dat hij het weet, terwijl ik, die evenmin iets weet, ten minste 
ook niet denk dat ik het weet. Het ziet er dus naar uit dat ik op dit geringe 
punt inzoverre wijzer ben dan hij, dat ik wat ik niet weet ook niet denk te 
weten. (Plato, Apologie 21b-d)

Uit deze passage kan worden opgemaakt dat Socrates er met het beoefenen van de 
elenchus op gericht is iemands wijsheid te ontmaskeren als waanwijsheid en dat een 
dergelijke ontmaskering door de betrokkene – en soms ook door de omstanders – 
als vervelend wordt ervaren. Socrates zelf  lijkt de elenchus echter als een noodzake-
lijk kwaad te beschouwen, als een operatie die een zekere loutering tot gevolg heeft. 
Door zijn gespreksgenoot te laten inzien dat deze eigenlijk helemaal niet weet wat 
hij eerder wel dacht te weten, bevrijdt Socrates hem van verkeerde denkbeelden en 
maakt hem ‘wijzer’ in de betekenis die daar in deze passage aan wordt toegekend. 
In plaats van te denken iets te weten zonder dat ook daadwerkelijk te weten, weet 
de wijzer geworden persoon niets en denkt hij ook niet iets te weten.107

In een late dialoog, De sofist, wordt dit louterende effect van de socratische 
elenchus ook aan de orde gesteld. De dialoog bevat zeven definities van de sofist, 
waarvan de zesde naar alle waarschijnlijkheid betrekking heeft op Socrates.108 
In deze zesde definitie, die – net als de andere definities in deze dialoog – naar 
voren wordt gebracht door de Vreemdeling uit Elea, wordt de elenchus als volgt 
omschreven:109

Vreemd. Als iemand in de waan verkeert dat hij over een of  ander 
onderwerp verstandig spreekt, hoewel hij in feite niets zegt, gaan ze die 
persoon daarover ondervragen. Dan is het gemakkelijk de waarde van die 
meningen – afkomstig van mensen die geen rechte lijn kunnen houden! – te 
onderzoeken. In hun bespreking brengen ze dan al die uitspraken bijeen en 
plaatsen ze naast elkaar. Die confrontatie stelt hen in staat aan te tonen dat 
die uitspraken over hetzelfde object, met betrekking tot hetzelfde standpunt 
en in hetzelfde opzicht, op hetzelfde ogenblik elkaar tegenspreken. Wanneer 

 107  Dat Socrates ervan overtuigd is dat de elenchus als een noodzakelijk kwaad moet 
worden beschouwd, blijkt ook uit een passage verderop in de Apologie, waarin hij 
zichzelf  vergelijkt met een horzel: ‘Want als u mij doodt, zult u niet zo makkelijk 
weer iemand vinden die – ik weet het klinkt belachelijk – als ik op aanwijzen van de 
godheid in de stad is neergestreken als een horzel op een groot en edel paard, dat 
door zijn zwaarte echter wel wat traag geworden is en een prikkel nodig heeft om 
wakker te blijven. Zo, denk ik, heeft de godheid mij aan onze stad toegewezen: om 
u, stuk voor stuk, van de ochtend tot de avond wakker te houden (a) door u lastig te 
vallen en u aan te spreken en te berispen’ (Plato, Apologie 30e-31a).

 108  Voor een nadere toelichting op deze definitie zie Cornford (1979/1935: 177-182).
 109  De elenchus is in deze dialoog het gespreksonderwerp en niet de gespreksmethode.
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de ondervraagden dat zien, maken ze zich boos tegen zichzelf, terwijl hun 
stemming tegenover de anderen milder wordt; op die manier worden ze 
bevrijd van de hoge dunk en de stugge opinie die ze er over zichzelf  op na 
hielden. (Plato, De sofist 230b)

In het vervolg op deze passage wordt aangegeven dat degenen die de ziel van hun 
gespreksgenoten de reinigende werking van de elenchus laten ondergaan, daarbij 
van hetzelfde principe uitgaan als een arts doet met betrekking tot het lichaam. 
Een lichaam zal ‘slechts voordeel kunnen halen uit het toegediende voedsel, indien 
de inwendige hinderpalen van tevoren uit de weg werden geruimd’ en een ziel zal 
‘slechts baat ondervinden van de toegediende kennis, (d) als men haar vooraf  aan 
kritiek onderwerpt en als men hem, die aan dit onderzoek blootstaat, er toe kan 
brengen zich over zichzelf  te schamen’ (Plato, De sofist 230c-d). De elenchus wordt 
hier dus omschreven als een operatie waarmee de gespreksgenoot wordt bevrijd 
van zijn onware ‘mening’ en die hem zodoende in staat stelt profijt te hebben van 
de ware ‘kennis’ die hem in een later stadium zal worden toegediend.

In een passage in de Charmides relativeert Socrates al deze psychische, sociale 
en didactische effecten van de elenchus en geeft hij een andersoortige beschrij-
ving van het doel ervan. In de betreffende passage probeert Socrates Critias ervan 
te overtuigen dat het niet zo belangrijk is wiens stelling er in de elenchus wordt 
getoetst en in wiens belang die toetsing eventueel zou zijn, maar dat het er uitein-
delijk om gaat te bepalen of  de betreffende stelling houdbaar is of  niet: ‘Antwoord 
op mijn vragen zoals je denkt dat het moet, (e) zonder je erom te bekommeren of  
Critias dan wel Socrates aan de toets onderworpen wordt. Let enkel en alleen op de 
stelling, en kijk hoe het met de toetsing daarvan afloopt’ (Plato, Charmides 166d-e). 
Behalve doelen die betrekking hebben op de geestesgesteldheid – in ruime zin – 
van de gespreksgenoot heeft de elenchus dus ook een doel dat betrekking heeft op 
het te toetsen standpunt zelf. Dit doel kan worden omschreven als het bepalen van 
de houdbaarheid van het standpunt dat de gespreksgenoot aan het begin van de 
discussie naar voren heeft gebracht.

Sommige interpretatoren rekenen bovenstaande opmerking van Socrates tot 
de onoprechte opmerkingen waarmee hij zijn potentiële ‘slachtoffers’ probeert 
te verleiden tot het voortzetten van een bij voorbaat verloren discussie. Zij zien 
de socratische elenchus niet als een onderzoek naar de houdbaarheid van een 
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standpunt, maar als een weerlegging.110 Er valt hier een onderscheid te maken 
tussen het doel van de discussie en de taken van de daaraan deelnemende partijen.111 
De elenchus – als activiteit – heeft tot doel de houdbaarheid te bepalen van het 
standpunt van de gespreksgenoot. Socrates heeft daarbij de taak het standpunt 
te weerleggen ((ex)elegchein) en zijn gespreksgenoot de taak te voorkomen dat dit 
gebeurt (logon didonai ).112

Volgens Vlastos (1991: 113-114; 1999a: 51-58) is het eigenlijke doel van de 
elenchus niet het weerleggen van het standpunt van de gespreksgenoot, maar het 
bevestigen van de juistheid van Socrates’ eigen standpunt – voor zover dat tegenge-
steld is aan het standpunt van zijn gespreksgenoot. Volgens hem is de socratische 
elenchus geen louter negatieve of  zuiverende operatie, maar een zoektocht naar 
kennis in de vorm van een ‘adversatieve’ methode – i.e. een methode waarbij 
twee partijen tegengestelde standpunten naar voren brengen. De elenchus zou 
als positief  effect hebben dat Socrates, telkens wanneer hij een standpunt van 
één van zijn gespreksgenoten weerlegt, de plausibiliteit van zijn eigen, daaraan 
tegengestelde standpunt verder doet toenemen. Hoewel deze interpretatie van de 
elenchus moeilijk te rijmen is met Socrates’ veelvuldig herhaalde bewering dat hij 
niets weet, behalve dat hij niets weet – de zogenoemde ‘socratische ironie’ – kan 
het verdedigen van een standpunt door middel van het weerleggen van alterna-
tieve standpunten als een indirect doel van de elenchus worden beschouwd.113 De 
socratische elenchus heeft dan als direct doel de houdbaarheid van het standpunt 
van de gespreksgenoot te bepalen en als indirect doel de plausibiliteit van Socrates’ 
eigen standpunt te doen toenemen door de standpunten die zijn gespreksgenoten 
met betrekking tot dezelfde kwestie naar voren hebben gebracht op systematische 
wijze te weerleggen.

 110  Robinson doet recht aan beide opvattingen over het doel van de elenchus door een 
onderscheid te maken tussen elenchus in ruimere zin en elenchus in engere zin: 
‘‘Elenchus’ in the wider sense means examining a person with regard to a statement 
that he has made, by putting to him questions calling for further statements, in the 
hope that they will determine the meaning and the truth-value of  his first statement. 
Most often the truth-value expected is falsehood; and so ‘elenchus’ in the narrower 
sense is a form of  cross-examination or refutation’ (1953/1941: 7).

 111  Zie in verband hiermee Walton en Krabbe (1995: 67) en ook Hasper en Krabbe (te 
verschijnen: Inleiding § 4).

 112  Voor een overzicht van de door Plato gebruikte termen zie Stemmer (1992: 101).
 113  Volgens Vlastos (1999b: 84-86) claimt Socrates soms wel degelijk iets bewezen te 

hebben – hij verwijst daarbij naar Gorgias 508e-509a en Theaetetus 150c en 210c – en 
is er dus sprake van een inconsistentie in Socrates’ uitspraken over het bezit van 
kennis. Vlastos (1999b: 74-81) stelt dat deze inconsistentie kan worden opgelost 
door de socratische ironie als een complexe ironie op te vatten: zij is waar in de ene 
zin, en onwaar in de andere. Als Socrates zegt geen kennis te hebben bedoelt hij geen 
zekere kennis, en als hij zegt wèl kennis te hebben bedoelt hij kennis die bestand is 
gebleken tegen een weerleggingspoging.
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4.2.2 Het doel van de methode van hypothetisering

Zoals hierboven is uiteengezet wordt de gespreksgenoot in de elenchus ‘gereinigd’ 
van verkeerde opvattingen door hem tot het inzicht te brengen dat hij niet weet wat 
hij voorafgaand aan de elenchus wèl dacht te weten. Met deze reinigingsoperatie 
lijkt Socrates te anticiperen op een vervolg van de discussie, waarin de gespreks-
genoot ware kennis over het betreffende onderwerp wordt ‘toegediend’ of  waarin 
hij deze kennis met de hulp van Socrates ‘ontdekt’. Deze werkverdeling wordt 
gereflecteerd in de verschillende vormen die de dialectica in de dialogen van Plato 
aanneemt. Met de eerste vorm van de dialectica – de socratische elenchus – wordt 
als het ware het voorbereidende sloopwerk verricht, terwijl de tweede vorm van de 
dialectica – de methode van hypothetisering – als een instrument fungeert waarmee 
de zoektocht naar zekere kennis op een constructieve manier wordt voortgezet.

Zoals eerder gezegd zijn de beschrijvingen van de methode van hypothetise-
ring vooral te vinden in de dialogen uit de middenperiode – met name in de Meno, 
de Phaedo, De staat en de Parmenides. In de Meno legt Plato een verband tussen de 
‘negatieve’ elenchus en de ‘positieve’ methode van hypothetisering. Beide vormen 
van dialectica worden in deze dialoog apart beschreven, waarbij de overgang van 
de ene naar de andere vorm gemarkeerd wordt door een passage waarin Socrates 
een slaaf  van zijn gastheer Meno assisteert bij het oplossen van een meetkundig 
probleem. In de Phaedo beschrijft Plato de socratische elenchus en de methode 
van hypothetisering niet als twee aparte vormen van dialectica, maar voert hij de 
elenchus op als een integrerend bestanddeel van de methode van hypothetisering. 
In De staat maakt Plato een onderscheid tussen een ‘mathematische’ variant van de 
methode van hypothetisering, die sterke overeenkomsten vertoont met sommige 
van de eerdere beschrijvingen van de methode, en een ‘filosofische’ variant ervan, 
die op significante punten van de eerdere beschrijvingen afwijkt. Deze laatste 
variant wordt expliciet als ‘dialectisch’ aangemerkt. In de Parmenides ten slotte 
beschrijft Plato een specifieke toepassing van de methode zoals hij die in de Phaedo 
heeft beschreven. Hieronder zal ik de doelen van de diverse varianten van de 
methode van hypothetisering afzonderlijk reconstrueren, waarbij ik in zoverre van 
de chronologische volgorde van de dialogen afwijk dat ik de reconstructie van de 
variant uit de Parmenides aan die van de varianten uit de Staat laat voorafgaan.

In de Meno proberen Socrates en zijn gespreksgenoten de vraag te beantwoorden 
of  de deugd te onderwijzen is of  niet. Bij de beantwoording van deze vraag 
bewandelen ze een omweg. Ze proberen eerst een definitie van de deugd te 
geven, om vervolgens te onderzoeken of  de onderwijsbaarheid van de deugd uit 
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deze definitie kan worden afgeleid.114 Nadat een aantal pogingen om de deugd te 
definiëren is mislukt, verplaatst de aandacht van Socrates en zijn gespreksgenoten 
zich naar een algemener probleem, namelijk het probleem of  het überhaupt wel 
mogelijk is iemand te onderwijzen. Hoe kan iemand iets leren kennen – dat wil 
zeggen, iets kennen wat hij tot dan toe niet kende? Socrates brengt naar voren dat 
de oplossing voor dit probleem gezocht moet worden in een verbinding van de 
stelling dat de ziel onsterfelijk is met de stelling dat leren een vorm van herinneren 
is. Wanneer iemand iets leert dan maakt deze persoon zich niet iets eigen dat voor 
hem volslagen nieuw is, maar herinnert hij zich in feite iets wat zijn ziel – die 
onsterfelijk is – al eerder heeft gezien.115 Om deze oplossing van het probleem 
aannemelijk te maken vraagt Socrates vervolgens aan Meno – de gastheer van de 
discussianten – om een slaaf  te halen. Deze slaaf  wordt gevraagd het volgende 
meetkundige probleem op te lossen: vind de lengte (l ) van de zijde van een vierkant 
waarvan de oppervlakte (O) dubbel zo groot is als dat van een gegeven vierkant 
waarvan de zijde twee voet lang is.

De daarop volgende discussie tussen Socrates en de slaaf  heeft in eerste 
instantie de vorm van een elenchus. Nadat Socrates een aantal verkeerde antwoorden 
van de slaaf  heeft weerlegd – en hem op die manier ‘ontvankelijk’ heeft gemaakt 
voor het goede antwoord – komt het moment waarop hij de elenchus verlaat en 
de methode van hypothetisering introduceert.116 Hij breidt het oorspronkelijke 
vierkant uit tot een vierkant met een vier maal zo grote oppervlakte, tekent daar 
vervolgens vier diagonalen in en stelt de hypothese dat deze diagonalen een 
vierkant omgrenzen dat precies de gevraagde oppervlakte heeft (zie figuur 4.1).117 
Na enig nader onderzoek blijkt deze hypothese inderdaad te kloppen, waarop de 
slaaf  zich ‘herinnert’ dat de gevraagde lengte gelijk is aan die van de afzonderlijke 
diagonalen.118

 114  Wellicht is dit het type discussie waar Aristoteles naar verwijst in de eerder aangehaalde 
beschrijving van de bezigheden van Socrates: ‘Socrates occupied himself  with the 
exellences of  character, and in connection with them became the first to raise the 
problem of  universal definitions - [...]. But it was natural that Socrates should seek 
the essence. For he was seeking to deduce, and the essence is the starting-point of  
deductions. For there was as yet none of  the dialectical power which enables people 
even without knowledge of  the essence to speculate about contraries and inquire 
whether the same science deals with contraries’ (Aristoteles, Metaphysica 1078b15-
30).

 115  Zie Plato, Meno 80d-82a.
 116  Zie bijvoorbeeld Vlastos (1991: 118-124), die de overgang van de elenchus naar de 

methode van hypothetisering in Meno 84d localiseert.
 117  Vergelijk de figuren in De Win (1999: I, 546-551).
 118  Volgens Marten (1965: 31-32) komt in deze passage het ‘maieutische’ karakter van 

de methode van hypothetisering naar voren: de antwoorder weet meer te zeggen 
dan waartoe hij vanuit zichzelf  in staat zou zijn geweest. Hij verwijst daarbij naar de 
passages waarin Socrates wordt geportretteerd als een vroedvrouw die de waarheid 
bij de gespreksgenoot geboren laat worden (Plato, Theaetetus 149a-151d, 160e).
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O1 = 2 x 2 = 4 O2 = 4 x 4 = 16 O3 = ½ x 16 = 8

l

Figuur 4.1 Het meetkundige probleem (Plato, Meno 82a-85b)

Even verderop in de Meno constateert Socrates dat er een zekere overeenkomst 
bestaat tussen het mathematische onderzoek – zoals het hierboven beschreven 
onderzoek naar de lengte van de zijde van een vierkant – en het filosofische 
onderzoek – zoals het in het begin van de discussie in een impasse geraakte 
onderzoek naar de onderwijsbaarheid van de deugd. Volgens hem wordt in beide 
typen onderzoek een poging ondernomen om vast te stellen of  aan een bepaalde 
zaak al dan niet een bepaalde eigenschap kan worden toegeschreven, terwijl die 
zaak op dat moment nog niet is gedefinieerd of  de precieze aard ervan nog niet 
is vastgesteld.119 Vanwege deze overeenkomst stelt Socrates voor om de bij het 
mathematische onderzoek gevolgde werkwijze als voorbeeld te nemen en het filo-
sofische onderzoek naar de onderwijsbaarheid van de deugd voort te zetten met 
behulp van een hypothese:

[Socr.] Blijkbaar moeten we dus onderzoeken wat de eigenschappen zijn 
van iets waarvan we de natuur nog niet kennen. Maar als het niet anders 
gaat, vier dan ten minste een beetje de strakke teugel van je gezag en stem 
ermee in dat ik het probleem, of  de deugd onderwezen kan worden of  
van welke aard ze is, vanuit een hypothese onderzoek. Met hypothese 
bedoel ik de methode die meetkundigen dikwijls gebruiken, wanneer zij iets 
onderzoeken. Zo kan iemand hen in verband met een figuur vragen of  het 
mogelijk is in een bepaalde cirkel een gegeven driehoek te beschrijven. (a) 
Dan zal de meetkundige antwoorden: ‘Ik weet nog niet of  die figuur zich 
daartoe leent, maar ik denk dat ik over een hypothese beschik die hierbij 
diensten kan bewijzen, en wel de volgende. Als die driehoek [er zus en zo 
uitziet, JW], dan is dat, denk ik, een ander geval dan wanneer die voorwaarde 
niet vervuld is. 

 119  Behalve deze overeenkomst bestaat er tussen de twee genoemde onderzoeken ook 
een belangrijk verschil. Bij aanvang van het mathematische onderzoek naar de lengte 
van de zijde van een vierkant is een andere dan de gezochte eigenschap van het 
vierkant wel al bekend (namelijk de oppervlakte), terwijl bij aanvang van het filosofi-
sche onderzoek naar de onderwijsbaarheid van de deugd nog geen enkele eigenschap 
van de deugd is vastgesteld. Het valt daarom te betwisten of  het onderzoek naar de 
lengte van de zijde van een vierkant wel een voorbeeld is van het type onderzoek dat 
Socrates in de betreffende passage op het oog heeft.
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Op basis van die hypothese (b) wil ik je zeggen wat er gebeurt, als men die 
figuur in een cirkel beschrijft, of  het mogelijk is of  niet.’
 Laten wij met de deugd hetzelfde doen. Omdat we niet weten wat ze is 
en van welke aard ze is, moeten we met een hypothese onderzoeken of  ze al 
dan niet kan worden onderwezen. (Plato, Meno 86e-87b)

Op basis van deze passages in de Meno kan de methode van hypothetisering 
omschreven worden als een methode die tot doel heeft een eigenschap te bepalen 
van iets waarvan de precieze aard (nog) niet is vastgesteld. Algemener geformuleerd 
is het doel van de methode een bepaalde conclusie af  te leiden uit een ‘hypothese’, 
i.e. een onbewezen stelling die in het onderzoek als een aanname fungeert.120

De tweede dialoog waarin sprake is van ‘hypothesen’ is de Phaedo. De beschrijving 
van de daarmee samenhangende methode verschilt echter op een belangrijk punt 
van die in de Meno. Terwijl de hypothese daar de status van een onbewezen aanname 
heeft, lijkt de hypothese hier de status van een te bewijzen aanname te hebben. De 
hypothese wordt daartoe aan een tweetal operaties onderworpen. De eerste daarvan 
heeft het karakter van een kritisch onderzoek. Geprobeerd wordt de aanvaardbaar-
heid van de hypothese te bepalen door er een aantal consequenties uit af  te leiden 
en deze vervolgens te toetsen op onderlinge consistentie. In de volgende passages 
is achtereenvolgens het ‘stellen’ en het ‘toetsen’ van de hypothese weergegeven:

Bij elk geval neem ik als uitgangspunt het oordeel dat ik als het stevigste 
beschouw. Wat volgens mij daarmee overeenkomt, poneer ik als waar, en dat 
kunnen oorzaken of  allerlei andere dingen zijn; wat er niet mee overeen lijkt 
te komen, beschouw ik als niet waar. (Plato, Phaedo 100a)

Maar als iemand zich enkel aan het beginsel zelf  zou vastklampen, dan zou 
je hem negeren en niet antwoorden voordat je de consequenties van het 
beginsel onderzocht hebt, om te zien of  ze onderling overeenstemmen of  
elkaar tegenspreken. (Plato, Phaedo 101d)

 120  Robinson (1953/1941: 95-97) geeft een nadere uitleg van de hiermee samenhan-
gende terminologie. Tithêmai betekent ‘poneren als conclusie van een redeneer-
proces’, terwijl hupothitêmai inhoudt dat een bepaalde propositie zonder voorafgaand 
redeneerproces wordt aangenomen om op basis daarvan verder te denken of  te 
spreken. Zie ook Marten (1965: 235), die een hypothese omschrijft als een veronder-
stelling over ‘hoe het zich verhoudt’ die ertoe dient de voortgang van het vragen te 
waarborgen (onder verwijzing naar Meno 86f. en Theaetetus 196f.) De ‘wezensbepa-
ling’ geldt in dit verband als één van de mogelijke typen veronderstellingen (onder 
verwijzing naar Euthyphro 9d8ff. en Theaetetus 165d7).
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De tweede operatie heeft het karakter van een deductie. Er wordt een poging 
gedaan de aanvaardbaarheid van de hypothese aan te tonen door deze af  te leiden 
uit ‘hogere principes’:

En als je verplicht was dat grondbeginsel zelf  te verantwoorden, dan zou je 
dat op dezelfde manier doen: je zou een ander grondbeginsel poneren dat je, 
onder de hogere principes, het sterkste lijkt, en zo verder tot je uitkomt bij 
een dat voldoende stevig is. (Plato, Phaedo 101d)

Op basis van deze passages kan het doel van de methode van hypothetisering dus 
worden omschreven als het bepalen van de aanvaardbaarheid van een gestelde 
hypothese door (1) de consequenties die uit de hypothese kunnen worden afgeleid 
te toetsen op onderlinge consistentie en (2) een poging te doen de hypothese af  te 
leiden uit ‘hogere principes’.121

De beschrijving van de methode van hypothetisering in de Parmenides komt voor 
een deel overeen met die in de Phaedo. Ook hier bestaat de methode onder meer uit 
een poging om de aanvaardbaarheid van een hypothese te bepalen door de conse-
quenties die eruit kunnen worden afgeleid te toetsen op onderlinge consistentie. 
Tussen de beschrijvingen bestaat echter ook een belangrijk verschil. Terwijl de 
kritische toetsing in de Phaedo wordt aangevuld met een poging om de hypothese 
af  te leiden uit hogere principes, blijft een dergelijke deductieve operatie in de 
Parmenides achterwege. Wèl wordt voorgesteld om behalve de ter discussie staande 
hypothese ook de daaraan tegengestelde hypothese te onderzoeken op de aanwe-
zigheid van elkaar tegensprekende consequenties:

Als je het bestaan van iets als hypothese poneert, volstaat het niet de gevolgen 
van die hypothese te onderzoeken. (a) Je moet ook nog de hypothese maken 
dat datzelfde niet bestaat, als je de training verder wil doorvoeren.
- Wat bedoel je daarmee?
- Neem bijvoorbeeld, als je wil, de hypothese van Zeno. Als de veelheid 
bestaat, wat is dan het noodzakelijke gevolg voor de vele dingen zelf  in 
betrekking tot elkaar en tot het Ene, en voor het Ene in betrekking tot 
zichzelf  en tot het Vele. Maar als de veelheid niet bestaat, dan moet men 
onderzoeken wat eruit voortvloeit, zowel voor het Ene als voor het Vele, 
telkens ten opzichte van zichzelf  en ten opzichte van elkaar. (b) [...] Kortom, 
van wat men ook het bestaan, het niet-bestaan of  een andere eigenschap 
veronderstelt, (c) steeds moet je onderzoeken welke gevolgen dat heeft voor 
de zaak zelf  en voor de andere: achtereenvolgens afzonderlijk uitgekozen 

 121 Zie ook Robinson (1953/1941: 141 en 144-145).
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elementen, meerdere of  alle. En ook voor die andere dingen zul je nagaan 
hoe ze zich verhouden tot zichzelf  en tot een bepaald gekozen element, 
om het even of  je aanneemt dat het voorwerp van je hypothese bestaat of  
niet bestaat. Dat is de methode als je je perfect wil trainen om de waarheid 
precies te kunnen onderscheiden. (Plato, Parmenides 135e-136c)

De wijze waarop de toetsing van de hypothese volgens de beschrijving in de 
Parmenides dient plaats te vinden verschilt niet wezenlijk van de wijze waarop dat 
volgens de beschrijving in de Phaedo dient te gebeuren.122

De uiteenlopende beschrijvingen van de methode van hypothetisering in de Meno, de 
Phaedo en de Parmenides kunnen mijns inziens met elkaar in verband worden gebracht 
door ze op te vatten als beschrijvingen van de verschillende componenten van één 
en dezelfde methode. In deze interpretatie bestaat de methode uit drie onderling 
samenhangende componenten: (a) een ‘kritische’ component, waarin de aanvaard-
baarheid van een hypothese wordt bepaald door de eruit af  te leiden consequenties 
te toetsen op onderlinge consistentie (Phaedo en Parmenides), (b) een ‘deductieve’ 
component, waarin de aanvaardbaarheid van de hypothese wordt bepaald door te 
proberen deze af  te leiden uit steeds hogere principes (Phaedo) en (c) een ‘conclu-

DEDUCTIEVE COMPONENT

de hypothese (H) a�eiden uit 
steeds hogere principes (P1, ..., Pn)

CONCLUDERENDE COMPONENT

uit de hypothese (H) direct of via 
tussenstappen (t1, ..., tn) 
een conclusie (C) a�eiden

KRITISCHE COMPONENT

de uit de hypothese (H) af te leiden 
consequenties (c1, ..., cn) toetsen 

op onderlinge consistentie

Pn

...

c1

P1

H C

cn...

...[t1 tn]

Figuur 4.2 De componenten van de ‘geïntegreerde’ methode van hypothetisering

 122  Voor een uitvoerige bespreking van de relevante passages uit deze dialoog zie Robinson 
(1953/1941: 223-280). Volgens hem verschaft Plato zijn leerlingen in de Parmenides 
vooral een oefening in de dialectica en in het ontdekken van redeneerfouten.
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derende’ component, waarin aan de hypothese hetzij direct, hetzij via één of  meer 
tussenstappen een conclusie wordt verbonden (Meno). In figuur 4.2 heb ik de 
onderlinge samenhang van de bij deze ‘geïntegreerde’ methode van hypothetisering 
betrokken hypothese (H), consequenties (c1, …, cn), hogere principes (P1, …, Pn), 
tussenstappen (t1, …, tn) en conclusie (C) op een schematische manier weergegeven.

In de diverse uiteenzettingen van de methode van hypothetisering lijkt Plato 
te suggereren dat deze methode moet worden opgevat als een zoektocht naar 
waarheid of  zekere kennis. Tegelijkertijd lijkt hij – in een passage in de Phaedo – 
het inzicht naar voren te brengen dat de methode in haar huidige vorm niet tot 
waarheid of  zekere kennis kan leiden. Ook wanneer een bepaalde hypothese talloze 
weerleggingspogingen heeft overleefd, volgt daaruit nog niet dat de aanvaardbaar-
heid ervan met absolute zekerheid vaststaat. In de betreffende passage wordt de 
‘moeilijkst te weerleggen menselijke leer’ gecontrasteerd met de ‘uitspraak van een 
god’:123

Ik denk, Socrates, net als jijzelf  wellicht, dat het onmogelijk of  toch heel 
moeilijk is, iets met zekerheid over die problemen te weten in dit leven. En 
toch zou men een grote slappeling moeten zijn om de theorieën die daarover 
uiteengezet werden, niet op alle mogelijke manieren te onderzoeken; men 
mag de zaak niet opgeven voordat men al zijn krachten heeft uitgeput om 
het probleem van alle kanten te bekijken. Hierbij moet men ertoe komen 
een van deze twee dingen te bereiken: ofwel van een ander te leren of  
zelf  te vinden hoe de zaken staan, ofwel als dat niet lukt, zich ten minste 
vastklampen aan de beste (d) en moeilijkst te weerleggen menselijke leer. 
Dan moet men het maar wagen daarmee, als op een vlot, de levenszee over 
te varen, bij gebrek aan een steviger vaartuig, namelijk de uitspraak van 
een god waarmee men veiliger en met minder gevaar de reis zou kunnen 
afleggen. (Plato, Phaedo 85c-d)

In de laatste van de hier te bespreken dialogen – De staat – lijkt Plato erop gericht 
te zijn deze epistemische onvolkomenheid weg te nemen door de methode op 
zodanige wijze uit te breiden dat zij niet slechts tot ‘moeilijk te weerleggen’ kennis 
leidt, maar tot ware of  zekere kennis. Hij maakt in deze dialoog een onderscheid 
tussen een ‘mathematische’ variant van de methode van hypothetisering – de 
meetkunde en aanverwante vakken – en een ‘filosofische’ variant ervan – de 
dialectica – en stelt dat de mathematische variant van de methode van een zekere 

 123  Robinson (1953/1941: 139-140) stelt dat het bij deze ‘beste hypothese’ gaat om 
een hypothese die door een serie van modificaties immuun is geworden voor alle 
weerleggingen tot dusver.
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naïveteit getuigt, die in de filosofische variant ervan is overwonnen. Volgens 
Plato leidt de mathematische variant slechts tot een ‘droomgezicht […] van het 
zijnde’, terwijl de filosofische variant ‘door het uitschakelen van de hypothesen, 
tot dat absolute uitgangspunt doordringt teneinde een solide basis te vinden [om 
wetenschap te doen ontstaan]’ (De staat 533c).124

Het onderscheid tussen de twee varianten van de methode van hypothetise-
ring komt zowel in de ‘lijnvergelijking’ (De staat 509d-511e) als in de ‘grotvergelij-
king’ (De staat 514a-517a) aan de orde. Ik beperk me hier tot een bespreking van de 
lijnvergelijking, omdat de verschillen tussen de mathematische en de filosofische 
variant daarin op de meest gedifferentieerde manier tot uiting zijn gebracht.125

In de lijnvergelijking worden vier verschillende manieren van weten afgebeeld 
op een rechte lijn (zie figuur 4.3). Socrates, bij monde van wie Plato hier spreekt, 
verdeelt de lijn in eerste instantie in twee ongelijke delen. Het kleinste deel repre-
senteert de manier van weten die betrekking heeft op de wereld voor zover die 
kan worden waargenomen – het domein van ‘het zichtbare’ – en het grootste 
deel representeert de manier van weten die betrekking heeft op de wereld voor 
zover die gedacht kan worden – het domein van ‘het kenbare’. Vervolgens verdeelt 
Socrates elk van beide delen opnieuw in twee ongelijke delen, en wel in dezelfde 
verhouding als bij de eerste verdeling. Er ontstaan zodoende vier lijnstukken, die 
elk een specifieke manier van weten representeren (in de figuur weergegeven als 
L1, L2, L3 en L4).126

De vier manieren van weten worden in de betreffende passages op tweevoudige 
wijze gekarakteriseerd. In de eerste plaats wordt aangegeven op welk domein elk 
van de manieren van weten betrekking heeft – zie het bovenste gedeelte van figuur 

 124  Dat Plato de dialectica daarmee de hoogste plaats in de hiërarchie van de weten-
schappen toekent, blijkt uit het hierboven in § 4.2 aangehaalde vervolg op deze 
passage: ‘En vind je niet dat de plaats, die we aan de dialectiek toekennen, helemaal 
bovenaan is, als de sluitsteen die de leervakken kroont; dat het verkeerd zou zijn 
een ander vak nog boven haar te plaatsen en dat we hiermee de kwestie van de 
leervakken hebben afgehandeld?’ (Plato, De staat 534e).

 125  Voor een bespreking van het onderscheid tussen de mathematica en de dialectica 
in de grotvergelijking zie bijvoorbeeld Robinson (1953/1941: 183-186) en Fine  
(1999b: 234). Volgens Fine correspondeert de mathematica in de grotvergelijking 
met het moment dat de gevangene in de grot, die tot dan toe alleen door een 
vuur geprojecteerde schaduwen van nagemaakte, boven een muurtje gehouden 
voorwerpen heeft kunnen waarnemen, door een schacht naar buiten is gegaan en 
daar in eerste instantie – verblind door het felle zonlicht – alleen schaduwen en weer-
spiegelingen van mensen en dingen kan waarnemen en correspondeert de dialectica 
in deze vergelijking met de fase waarin de verblindende werking van het zonlicht is 
opgeheven en de bevrijde gevangene de werkelijkheid buiten de grot (de ‘ideeën’) en 
de zon (de idee van het Goede) op een rechtstreekse manier kan waarnemen.

 126  Omdat de tweede verdeling heeft plaatsgevonden in dezelfde verhouding als 
de eerste, geldt voor de verhoudingen tussen de lijnstukken L1 : L2 = L3 : L4 =  
(L1 + L2) : (L3 + L4).
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4.3. In de wereld van het zichtbare is er het domein van de ‘schaduwen, reflecties 
e.d.’ (corresponderend met L1) en het domein van de ‘levende wezens, planten en 
artefacten’ (corresponderend met L2). De objecten in deze domeinen verhouden 
zich als beelden tot originelen. In de wereld van het kenbare is er het domein van 
de ‘visuele representaties van ideeën’ (corresponderend met L3) en het domein van 
de ‘ideeën’ (corresponderend met L4), waarbij de objecten zich op dezelfde wijze 
tot elkaar verhouden. In de tweede plaats wordt in de passage aangegeven met 
welke toestand van de ziel elke manier van weten gepaard gaat – zie het onderste 
gedeelte van figuur 4.3. Uit de daarbij gebruikte termen kan worden opgemaakt dat 
de epistemische kwaliteit van de kennis die de ziel met betrekking tot de objecten 
in de betreffende domeinen kan verwerven varieert van laag tot hoog – van een 
vermoeden of  voorstelling van de werkelijkheid (corresponderend met L1) tot een 
werkelijk begrip ervan (corresponderend met L4).
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Figuur 4.3 De lijnvergelijking (Plato, De staat 509d-511e)

Ik richt me nu op de verschillen die Plato aanbrengt tussen de mathematische 
manier van weten, die gerepresenteerd wordt door het derde deel van de lijn (L3), 
en de dialectische manier van weten, die gerepresenteerd wordt door het vierde 
deel van de lijn (L4). Volgens Plato worden hypothesen in de mathematica slechts 
gebruikt om er een bepaalde conclusie uit af  te leiden: ‘Zij [de mathematica, JW] 
is genoodzaakt bij haar onderzoek van hypothesen uit te gaan, en in plaats van 
op te klimmen naar een principe, bereikt ze slechts een conclusie’ (Plato, De staat 
510b). Deze beschrijving komt overeen met de beschrijving van de methode van 
hypothetisering in de Meno, die niet tot doel heeft de aanvaardbaarheid van de 
hypothese zelf  te bepalen, maar uit de hypothese een bepaalde conclusie af  te 
leiden. Verder zegt hij dat de mathematici gebruik maken van visuele representaties 
van de vormen (ideeën) waarop hun onderzoek gericht is: ‘En je weet ook wel dat 
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ze de zichtbare vormen gebruiken en daarover praten, ook al denken ze niet aan 
die zichtbare vormen, maar aan de vormen waarop die zichtbare lijken’ (Plato, De 
staat 510d).127

Plato’s kritiek op de werkwijze van de mathematici is drieledig.128 Het eerste 
punt van kritiek is dat deze werkwijze niet adequaat is voor het bereiken van het 
doel dat de mathematici voor ogen staat. Terwijl zij erop gericht zijn iets te weten 
te komen over ideële objecten (zoals een cirkel), maken ze gebruik van visuele 
representaties van die objecten (zoals een in het zand getekende cirkel).129 Het 
tweede punt van kritiek is dat aan de gebruikte hypothesen een verkeerde epistemi-
sche status wordt toegekend. De hypothesen worden niet behandeld als voorlopige 
standpunten, die worden aangenomen totdat men iets beters gevonden heeft, maar 
als onmiddellijk inzichtelijke uitgangspunten, waarover verder geen verantwoor-
ding hoeft te worden afgelegd. Het derde punt van kritiek is direct verbonden 
met het tweede. Omdat de mathematici geen verantwoording afleggen over hun 
uitgangspunten, is de zekerheid die zij met deze methode menen te bereiken 
illusoir. Zolang ze geen rekenschap afleggen over de gebruikte hypothesen, krijgen 
de mathematici geen ‘echte kijk’ op de werkelijkheid:

Toch zijn er wel een paar uitzonderingen, waarvan we zeiden dat ze in zekere 
mate het Zijnde vatten, namelijk de meetkunde (c) en de aanverwante vakken. 
Van deze zien we hoe ze wel een droomgezicht hebben van het zijnde, maar 
tevens hoe zij er niet toe kunnen komen een echte kijk te krijgen op dit 
zijnde, zolang zij hypothesen gebruiken en die zomaar ongemoeid laten, 
uit onmacht om daar rekenschap van te geven. Waar men immers uitgaat 
van wat men niet juist kent, en waar de conclusie en de tussenschakels een 
samenvlechtsel zijn van dingen die men niet juist kent: <daar zal wellicht 
geen innerlijke tegenspraak voorkomen, maar> om uit een dergelijke over-
eenstemming wetenschap te doen ontstaan, zie jij daar enige kans toe? 
- Geen enkele. (Plato, De staat 532b-533c)

Alle drie deze kritiekpunten zijn verdisconteerd in Plato’s ontwerp van de filosofi-
sche variant van de methode van hypothetisering – de dialectica (corresponderend  
 

 127  In het vervolg op de hier aangehaalde passage licht Socrates de betreffende 
werkwijze toe aan de hand van een voorbeeld: ‘Wanneer ze redeneren is het hun om 
het absolute vierkant, om een absolute diagonaal te doen, en niet om de diagonaal 
die ze tekenen; en dit geldt ook voor de overige figuren’ (Plato, De staat 510d).

 128  De reconstructie van deze kritiek is niet alleen gebaseerd op de lijnvergelijking in De 
staat 509d-511e, maar ook op de bespreking van de dialectica in De staat 532c-535a.

 129  Wellicht ziet Plato deze werkwijze als problematisch omdat de representaties van 
mathematische objecten nooit precies overeenkomen met die objecten zelf.
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met L4). Ten eerste maakt de dialectica exclusief  gebruik van ideeën, en niet van 
visuele representaties daarvan:130

In het tweede onderdeel [de dialectica, JW] daarentegen – waarin men naar 
een beginsel opklimt dat niet hypothetisch is – gaat de ziel van een hypothese 
uit, en zonder een beroep te doen op beelden, zoals in het vorige geval [de 
mathematica, JW], wendt ze een eigen werkwijze aan, uitsluitend met en 
door de ideeën zelf. (Plato, De staat, 510b)

Ten tweede behandelt de dialectica de hypothesen niet als uitgangspunten, maar als 
echte hypothesen: ‘In plaats van in de hypothesen eerste beginselen te zien, neemt 
het die voor wat ze zijn: louter hypothesen, zoiets als trappen of  springplanken 
om te komen tot het universele beginsel, dat zelf  boven alle hypothesen verheven 
is’ (Plato, De staat 511b). En ten derde, zoals in bovenstaande passages wordt 
verwoord, bereikt de dialectica met behulp van deze hypothesen uiteindelijk een 
universeel beginsel dat boven alle hypothesen verheven is – de idee van het Goede.

Anders dan bij de beschrijving van de methode van hypothetisering in de 
Phaedo lijkt Plato bij de beschrijving van de methode in De staat dus op het standpunt 
te staan dat de dialectica (als de filosofische variant van deze methode) niet slechts 
moeilijk te weerleggen hypothesen oplevert, maar zekere kennis genereert.131 Dit 
beeld wordt bevestigd in de volgende passage uit De staat, waarin geïmpliceerd 
wordt dat wetenschap van het Goede tot stand komt op basis van ‘een gevecht 
door alle tegenwerpingen heen’:132

En noem jij ook ‘dialecticus’ iemand die rekenschap aflegt van het wezen 
van elk ding? En van iemand die dat niet doet, zul je toch beweren dat hij, 
in de mate waarin hij voor zichzelf  en voor anderen deze rekenschap niet 
kan afleggen, in dezelfde mate ook de kennis daarvan mist? […] met het 
Goede is het net zo. Wie de Idee van het Goede niet kan definiëren door 
haar theoretisch te onderscheiden van al het andere; wie zich niet, (c) als in 

 130  Zie ook de eerder geciteerde passage: ‘[M]en probeert door de praktijk van de 
dialoog, zonder de tussenkomst van de zintuigen, uitsluitend door middel van de 
redenering, te komen tot het wezen van elk ding en men geeft het niet op voordat 
men (b) het wezen van het Goede heeft gevat met het zuivere verstand. En zo bereikt 
men hier het hoogste in de denkwereld […]’ (Plato, De staat 532a-b).

 131  Vergelijk Marten (1965: 233), die stelt dat de dialectische methode zoals die in de 
Phaedo is weergegeven als een approximatieve onderneming moet worden gezien, 
maar dat Plato op andere plaatsen in de dialogen voldoende aanwijzingen geeft dat 
de methode ook werkelijk bij de idee van het Goede ‘aankomt’ (onder verwijzing 
naar Symposium 209e-212a, De staat VI/VII en Phaedrus 247c ff.)

 132  Zie ook Marten (1965: 240), die stelt dat in deze passage wordt aangegeven dat een 
hypothese de status van veronderstelling verliest wanneer deze niet ten val komt en 
zo ‘het einde van de strijd’ haalt.
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een gevecht, een weg kan banen door alle <eigengemaakte> tegenwerpingen 
heen, waarbij hij ernaar streeft die tegenwerpingen te maken, niet volgens de 
schijn, maar volgens het zijn; wie bij dat alles het eind van zijn weg niet weet 
te bereiken zonder dat zijn argument onder de voet gelopen wordt – van 
hem zul je zeggen dat hij noch het absoluut Goede, noch enig ander goed 
kent. Nee, als hij er toch hier of  daar een glimp van zou opvangen, dan is het 
door opinie, en niet door wetenschap. (Plato, De staat 534b-c)

Plato’s beschrijving van de methode van hypothetisering in De staat verschilt op 
twee punten van de beschrijving van de deductieve component van deze methode 
in de Phaedo. Het eerste verschilpunt betreft de ‘richting’ waarin geredeneerd wordt. 
Terwijl in de deductieve component van de methode getracht wordt de hypothese 
uit hogere principes af  te leiden – van boven naar beneden – worden de hogere 
hypothesen hier gebruikt als ‘trappen of  springplanken’ om de idee van het Goede 
te bereiken – van beneden naar boven. Het tweede verschilpunt betreft de episte-
mische status van de hogere principes die in de methode worden gebruikt. Terwijl 
de hogere principes in de Phaedo, hoe ‘stevig’ deze ook mogen zijn, toch slechts de 
epistemische status van onbewezen aanname lijken te bezitten, heeft het hoogste 
principe in De staat de epistemische status van zekere kennis. De methode van 
hypothetisering wordt in deze laatste dialoog beschreven als een methode die tot 
doel heeft een niet-hypothetisch uitgangspunt van alle kennis te vinden – de idee van 
het Goede.133

Volgens sommige interpretaties staat de zoektocht naar de idee van het Goede 
uiteindelijk in dienst van het aantonen van de aanvaardbaarheid van de onderlig-
gende hypothesen. In deze interpretatie wordt de weg omhoog nog gevolgd door 
een weg omlaag, waarbij de hypothesen die op de weg omhoog als ‘trappen of  
springplanken’ hebben gefungeerd, op de weg omlaag worden ‘uitgeschakeld’: ze 
verliezen de epistemische status van veronderstelling en krijgen de status van zekere 
kennis, omdat ze uit de idee van het Goede zijn afgeleid.134 De methode genereert 
zo niet alleen zekere kennis van de idee van het Goede, maar ook van de overige 

 133  Zie ook Stenzel (1961/1931: 17), volgens wie de socratisch-platonische ethiek een 
categorisch bepaald hoogste goed vereist, dat niet-hypothetisch (anhupotheton) van 
aard is. In dit licht fungeren de diverse omschrijvingen van de deugden in de dialogen 
van Plato als voorlopige aannames (hupotheseis), die pas hun definitieve betekenis 
krijgen wanneer ze worden verankerd in de idee van het Goede (idea tou agathou).

 134  Zie hierover Robinson (1953/1941: 146), Marten (1965: 238) en Fine (1999b: 230 en 
240). Deze interpretatie van ‘uitschakelen’ (anaireô = ‘opheffen en wegdragen’) is 
enigszins omstreden. In de betreffende passage staat dat ‘de dialectische methode 
de enige [is] die, door het uitschakelen van hypothesen, tot dat absolute uitgangs-
punt doordringt teneinde een solide basis te vinden’ (Plato, De staat 533c). Met het 
‘uitschakelen’ lijkt dus in eerste instantie op de weg omhoog gedoeld te worden, dat 
wil zeggen, op het gebruik van de hypothesen als ‘trappen en springplanken’ om de 
idee van het Goede te bereiken.
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ideeën.135 In deze interpretatie is de methode van hypothetisering in De staat op te 
vatten als een epistemisch geavanceerde variant van de deductieve component van 
de methode zoals die is beschreven in de Phaedo.

In figuur 4.4 heb ik de beschrijving van de methode van hypothetisering in 
De staat op een schematische manier weergegeven. In de figuur is te zien op welke 
wijze de in deze beschrijving figurerende hypothese (H), hoger gelegen hypothesen 
(H1, …, Hn-1) en idee van het Goede (G) met elkaar samenhangen.

OPWAARTSE WEG

van de hypothese (H) via de 
tussenliggende hypothesen (H1, ..., Hn-1)

 naar de idee van het Goede (G)

Hn-1

...

H1

H

 NEERWAARTSE WEG

van de idee van het Goede (G) via de 
tussenliggende hypothesen (Hn-1, ..., H1) 
naar de hypothese (H)

Hn = G

Figuur 4.4 De methode van hypothetisering in Plato’s De staat

Uit de hierboven besproken passages komt geen eenduidig beeld naar voren van 
de methode van hypothetisering. Zo de beschrijvingen al betrekking hebben op 
één en dezelfde methode, lijkt Plato telkens een andere component daarvan te 
hebben willen belichten. In de Meno wordt beschreven hoe via het stellen van een 
bepaalde hypothese tot een conclusie kan worden gekomen – de ‘concluderende’ 

 135  Zo opgevat komt de methode van hypothetisering overeen met de dialectica als 
‘a supreme method for reaching ultimate truth (ultimate truth being truth about 
“essences” or “forms”) which would operate solely by conversation in the form of  
question-and-answer’ (Robinson 1953/1941: 88).
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component. In de Phaedo en de Parmenides wordt beschreven hoe de aanvaardbaar-
heid van een hypothese kan worden bepaald door de eruit af  te leiden consequen-
ties te onderzoeken op onderlinge consistentie – de ‘kritische’ component. In de 
Phaedo wordt daarnaast beschreven hoe de aanvaardbaarheid van een hypothese kan 
worden bepaald door te proberen deze hypothese af  te leiden uit hogere principes 
– de ‘deductieve’ component. In De staat ten slotte wordt een epistemisch geavan-
ceerde variant van deze ‘deductieve’ component beschreven, waarbij voorafgaand 
aan de deductie via een aantal tussenliggende hypothesen een hoogste principe 
wordt bereikt dat niet de epistemische status van hypothese heeft, maar die van 
zekere kennis.

Aan elk van de zojuist genoemde componenten kan een eigen (sub)doel 
worden toegeschreven. Kort gezegd hebben de verschillende componenten ofwel 
tot doel de aanvaardbaarheid van een standpunt (de ‘hypothese’) te bepalen door 
dat te onderwerpen aan een kritische toets, ofwel tot doel de aanvaardbaarheid van 
een standpunt (de ‘conclusie’ of  de ‘hypothese’) te bewijzen door dat standpunt 
af  te leiden uit andere standpunten (de ‘hypothese’, de ‘hogere principes’ of  de 
‘tussenliggende hypothesen’ en ‘de idee van het Goede’).

4.2.3 Het doel van de methode van samenvoeging en verdeling

De derde en laatste vorm van dialectica in de dialogen van Plato is te omschrijven 
als een methode waarin de onderlinge relaties tussen de ‘ideeën’ (‘vormen’, ‘zuivere 
begrippen’) aan een nader onderzoek worden onderworpen. Deze methode wordt 
aangekondigd in de Phaedrus, geïllustreerd in De sofist en verder toegelicht in De 
staatsman.136 De methode bestaat uit twee operaties, te weten de ‘samenvoeging’ 
(sunagôgê) van begrippen en de ‘verdeling’ (diairesis) ervan. Hoewel de laatste van  
deze operaties als de belangrijkste geldt, zal ik de methode volledigheidshalve 
aanduiden als de ‘methode van samenvoeging en verdeling’.137

In de onderstaande passage uit de Phaedrus geeft Socrates een korte beschrij-
ving van de genoemde operaties, waarbij hij de personen die de betreffende 
methode beheersen expliciet als ‘dialectici’ aanmerkt. Uit de passage blijkt dat de 
eerste operatie – de samenvoeging – bestaat uit het samenbrengen van een aantal 

 136  Ik laat de opmerkingen over de dialectica in de Philebus (57e-59d) hier buiten 
beschouwing, omdat deze uitsluitend betrekking hebben op de status van de 
dialectica als hoogste wetenschap.

 137  De Griekse term diairesis betekent ‘verdeling’ of  ‘splitsing’. Omdat het hier de 
splitsing van begrippen betreft, wordt de methode ook wel aangeduid als de ‘methode 
van begripssplitsing’ of  als de ‘diairetische methode’. Over de precieze interpretatie 
van de methode is veel discussie. Mijn reconstructie ervan is mede gebaseerd op 
Cornford (1979/1935), Stenzel (1961/1931), Meinhardt (1990) en McCabe (2004).
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begrippen onder een generiek begrip en dat de tweede operatie – de verdeling – 
bestaat uit het op de juiste wijze verdelen van dit generieke begrip in de eronder 
vallende soorten en ondersoorten:138

Socr. In zijn geheel genomen lijkt dit betoog mij, in de grond, een spel 
geweest te zijn. Toch zijn er hier en daar in die uitspraken die we zomaar 
lukraak deden, (d) twee redeneerwijzen, en het zou de moeite lonen als we 
er op een wetenschappelijke manier de betekenis van konden achterhalen. 
Phaedr. Welke twee soorten zijn dat? 
Socr. In de eerste plaats het overzichtelijk samenbrengen onder één 
hoofdbegrip van wat overal verspreid ligt, teneinde van elk ding, waarover 
men iets wil vertellen, een definitie te geven om het duidelijk te maken. Dat 
hebben we zojuist gedaan voor de liefde: dat begrip werd eerst gedefinieerd. 
En of  die definitie nu goed of  slecht geweest is, in ieder geval verkreeg ons 
betoog daardoor duidelijkheid en innerlijke samenhang.
Phaedr. En wat is de tweede redeneerwijze, die je bedoelt, Socrates? (e) 
Socr. In staat te zijn, in tegenstelling met het voorgaande, het genus volgens 
zijn natuurlijke geledingen in species te ontleden, en er zorg voor te dragen dat 
men daarbij niet, als een slechte slager, een of  ander lid breekt.
[…]
Socr. En hierop, Phaedrus, ben ik verliefd: op deze procédés namelijk van 
verdeling en samenvoeging, teneinde in staat te zijn te spreken en te denken. 
En vind ik iemand anders, waarin ik de natuurlijke begaafdheid meen te 
ontdekken om het ene en het menigvuldige te zien, dan ga ik achter hem aan, 
als in het spoor van een god. En voor hen die dat vermogen bezitten heb ik – 
terecht of  ten onrechte, dat weet god – een naam uitgekozen: (c) vooralsnog 
noem ik hen dialectici. (Plato, Phaedrus 265c-266c)

In een passage uit de De staatsman worden beide operaties in net iets andere 
bewoordingen weergegeven, waarbij bovendien gesuggereerd wordt dat ze niet 
altijd in dezelfde volgorde hoeven te worden uitgevoerd:

 138  Vergelijk de korte beschrijving die verderop in de Phaedrus van deze dialectische 
methode wordt gegeven (als één van de karakteristieken van een ‘wijsgerige’ 
retorica): ‘Zolang ik de waarheid niet weet over elk van de dingen waarover ik spreek 
of  schrijf, zolang ik niet in staat ben van elk ding de eigen definitie te geven, zolang 
ik, na het geven van de definitie, de dingen niet weet in te delen in soorten, en wel 
zo dat verdere onderverdeling onmogelijk is; [...] (c) [...] zal ik niet in staat zijn [...] het 
oratorische genre kunstvaardig te beoefenen’ (Plato, Phaedrus 277b-c). Zie ook een 
passage die ik eerder uitvoeriger heb geciteerd, waarin Plato de methode expliciet als 
‘dialectisch’ aanmerkt: ‘Onderscheiden volgens het genus, dezelfde vorm niet voor 
een verschillende of  een verschillende niet voor eenzelfde nemen: zullen we die taak 
niet toekennen aan de dialectische wetenschap?’ (Plato, De sofist 253d).
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[...] heeft men, op het eerste gezicht, in een bepaald aantal dingen verwant-
schap ontdekt, (b) dan mag men de zaak niet opgeven voordat men in die 
verwantschap al de verschillen heeft gezien, die er tussen de soorten bestaan 
[en daarmee de verdeling heeft uitgevoerd, JW]. Heeft men daarentegen in 
een aantal dingen eerst de vele verschillen gezien, dan zou men zich niet 
mogen laten ontmoedigen en dan zou men niet mogen rusten, voordat 
men binnen één gelijkheid alle trekken van overeenkomst heeft omsloten 
en ze in één klasse heeft ondergebracht [en daarmee de samenvoeging heeft 
uitgevoerd, JW]. (Plato, De staatsman 285a-b)

Terwijl het in de Phaedrus en De staatsman bij een aantal korte beschrijvingen van 
de methode van samenvoeging en verdeling blijft, wordt de methode in De sofist 
uitvoerig geïllustreerd – althans, het deel van de methode dat de verdeling genoemd 
wordt. Aan het begin van deze dialoog doet de Vreemdeling uit Elea aan Theaetetus 
het voorstel een gezamenlijk onderzoek te verrichten naar de activiteiten van de 
sofist, om er zodoende achter te komen wat er precies onder het begrip ‘sofist’ 
verstaan moet worden (Plato, De sofist 218b-c). De methode van samenvoeging 
en verdeling wordt hier gepresenteerd als een onderzoek naar de definitie van een 
bepaald begrip.

Om beter uiteen te kunnen zetten hoe dit onderzoek in zijn werk gaat heb 
ik in figuur 4.5 een schematisch overzicht opgenomen van de verdeling met 
betrekking tot de ‘hengelkunst’, die in deze dialoog fungeert als een voorbeeld 
of  model voor de manier waarop het aangekondigde onderzoek naar de sofist zal 
worden uitgevoerd.139 De modelverdeling bestaat uit een serie begripssplitsingen 
die uitgaat van het generieke begrip – ‘kunst’ – en eindigt bij het begrip waarvan de 
definitie wordt gezocht – ‘hengelkunst’.140

 139  Vergelijk het schematisch overzicht in Meinhardt (1990: 257). De vertaling van 
de begrippen is die van De Win (1999), met tussen haakjes de varianten die in de 
betreffende passage voorkomen.

 140  In deze modelverdeling worden de begrippen telkens in tweeën gesplitst. Volgens 
Cornford (1979/1935: 171) houdt dit verband met het gegeven dat met deze 
verdeling beoogd wordt een definitie te geven van één enkele soort. Bij verdelingen 
die erop gericht zijn een classificatie te geven van alle species (en subspecies) die onder 
een bepaald genus vallen, kan het nodig zijn een meervoudige begripssplitsing te 
maken.
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kunsten (of technieken)

producerende kunsten verwervende kunsten

bezitsverandering bemachtiging(skunst)

strijd jacht

jacht op levenloze wezens jacht op dieren (of levende wezens)

landjacht waterjacht

vogelvangst visvangst

aflsluitingsjacht slagjacht

vuurjacht angeljacht

drietandjacht hengelkunst

Figuur 4.5 De verdeling met betrekking tot de hengelkunst (Plato, De sofist 218e-221c)

Dit laatste begrip wordt aan het eind van de verdeling gedefinieerd door op te 
sommen langs welke begrippen de verdeling vanaf  het hoogste generieke begrip 
is verlopen. De definitie bestaat uit een samenvatting van de verdelingsoperatie, 
waarin de ‘afgesplitste’ begrippen buiten beschouwing worden gelaten en alleen 
die begrippen worden vermeld waarvan het gezochte begrip een (onder)soort is:141

 141  Deze wijze van definiëren wijkt op twee punten af  van de later gebruikelijk geworden 
wijze van definiëren waarbij het dichtstbijzijnde geslacht (genus proximum) en het 
soortelijke verschil (differentia specifica) worden genoemd – bijvoorbeeld: de mens is 
een met verstand begiftigd levend wezen (animal rationale). Ten eerste worden in de 
definitie aan het eind van de verdeling alle bovenliggende geslachten genoemd en 
niet alleen het dichtstbijzijnde geslacht, en ten tweede wordt het soortelijke verschil 
niet genoemd.



 Antiek-dialectische opvattingen over het doel van argumentatie 103

TheaeT. Wel, ik denk dat we nu precies datgene bereikt hebben wat we ons 
voorgenomen hadden te ontdekken.
Vreemd. Zo zijn we het dus eens geworden, jij en ik, over de hengelkunst, 
(b) en niet alleen wat de naam betreft, want we hebben ook een voldoende 
verklaring bereikt van de zaak zelf. Zoals we gezien hebben, heeft binnen 
het geheel van de techniek, de helft betrekking op het verwerven; de helft 
van de verwerving gebeurt door bemachtiging; de helft van de bemachti-
ging gebeurt door jacht; de helft van de jacht heeft betrekking op levende 
wezens; de helft van de jacht op levende wezens is jacht op dieren in het 
water. Als onderverdeling van de jacht in het water hebben we de hele klasse 
van de visvangst; in de visvangst hebben we de slagjacht; in de slagjacht, de 
angeljacht. In deze laatste hebben we dan de techniek waarbij de slag van 
onder naar boven wordt toegebracht door een optrekkende beweging. (c) Op 
grond van die praktijk werd de naam gevormd van de kunst waarnaar we aan 
het zoeken waren: het is de ‘hengelkunst’.
TheaeT. Wel, dat is zeker voldoende duidelijk geworden.
Vreemd. Komaan dan. Laten we proberen volgens dat model ook te vinden 
wat de sofist wel mag zijn. (Plato, De sofist 221a-c)

In een passage aan het eind van De sofist staat een beschrijving van de algemene 
werkwijze die bij het verdelen van de generieke term in soorten en ondersoorten 
wordt gevolgd. In de betreffende passage, die aan de zevende en laatste verdeling 
in de dialoog voorafgaat, wordt uitgelegd langs welke weg de definitie van de sofist 
gevonden kan worden:

[Vreemd.] We willen het genus, dat we voor ons hebben, in tweeën splitsen 
en dan maar verder gaan met steeds de rechtse helft van onze splitsingen te 
volgen. Als we dat vasthouden waarmee de sofist gemeenschap vertoont, 
zullen we er ten slotte toe komen hem te ontdoen van al wat hij <met 
anderen> gemeen heeft, zodat hij alleen zijn eigen natuur overhoudt: die 
kunnen we dan aanwijzen [...]. (Plato, De sofist 264e)

Als de Vreemdeling (samen met Theaetetus) het betreffende onderzoek naar 
de definitie van de sofist heeft afgerond, presenteert hij het resultaat ervan op 
een andere manier dan in het geval van het onderzoek naar de definitie van de 
hengelkunst. Het begrip wordt nu niet gedefinieerd door de relevante andere 
begrippen op te sommen in de volgorde waarin ze tijdens het onderzoek aan de 
orde zijn gekomen, maar door ze in de omgekeerde volgorde achter elkaar te zetten 
– dat wil zeggen, te beginnen bij het onderzochte begrip en te eindigen met de 
generieke term:
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[TheaeT.] Ik heb het dan ook zo goed als begrepen: van hem dienen we te 
zeggen dat hij waarlijk de man is die we zoeken, de sofist zoals hij helemaal 
werkelijk is.
Vreemd. Zullen we dan hier, zoals we het reeds vroeger deden, de ketting, 
die zijn naam is, aaneensluiten, na eerst nog even de elementen samenge-
vlochten te hebben, van achteren naar voren?
TheaeT. Zeker.
Vreemd. Ziehier dan: (1) de nabootsingskunst die tegenspraak tot stand 
weet te brengen (2) door een ironische houding (3) gebaseerd op een loutere 
opinie (4) die nabootsingskunst welke zelf  (5) behoort tot de schijnbeelden-
kunst, (6) die zelf  een onderdeel is van de kunst om beelden te maken (7) 
die op haar beurt behoort tot de voortbrenging, (8) waarvan een deel (d) het 
niet-goddelijke maar menselijke – zich ertoe beperkt (9) in woorden (10) 
goocheltoeren voort te brengen – als iemand zou zeggen dat dit het geslacht 
en het bloed is waaruit de authentieke sofist stamt, dan zou hij blijkbaar de 
zuivere waarheid spreken.
TheaeT. Beslist. (Plato, De sofist 268c-d)

Uit de hier besproken passages uit de Phaedrus, De sofist en De staatsman kan worden 
opgemaakt dat de methode van samenvoeging en verdeling tot doel heeft het eens 
te worden over de precieze betekenis of  definitie van een bepaald begrip 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’). Het subdoel 
van de samenvoeging kan daarbij omschreven worden als het vinden van de 
generieke term waaronder de verzamelde begrippen kunnen worden samenge-
bracht en het subdoel van de verdeling als het definiëren van het onderzochte 
begrip in termen van alle bovenliggende genera.142

4.3 Aristoteles’ opvatting van het doel van een dialectische  
 discussie

Uit de eerder aangehaalde opmerkingen van Aristoteles in de Sophistes en de 
Metaphysica valt op te maken dat hij Zeno, Socrates en Plato een belangrijke rol 
toekent in de ontwikkeling van de dialectica. In de Sophistici elenchi – het apart 
uitgegeven negende en laatste boek van de Topica – lijkt Aristoteles de bijdragen 
van deze filosofen aan de dialectica echter te negeren en presenteert hij zichzelf  als 
degene die de dialectica heeft ‘uitgevonden’. In een passage waarin hij terugblikt 

 142  Zie ook Cornford (1979/1935: 184).
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op de inzichten die hij in de Topica en de Sophistici elenchi naar voren heeft gebracht 
stelt Aristoteles dat zijn werk op het gebied van de dialectica volstrekt origineel is 
en niet kan worden opgevat als een voortzetting van het werk van anderen:143

Van alle ontdekkingen zijn sommige de vrucht van eerdere inspanningen 
en van anderen overgenomen; op hun beurt hebben zij die ze later hebben 
overgenomen ze verder ontwikkeld. [...] Echter, wat onze onderneming 
betreft, is het niet zo dat er gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet reeds werk 
verricht was – er was helemaal niets. (Aristoteles, Sophistici elenchi 183b17-36)

Een nadere beschouwing wijst uit dat een aantal van de inzichten die Aristoteles in 
de Topica en de Sophistici elenchi verwoordt wel degelijk in de dialectica van Plato zijn 
‘geprefigureerd’. De meeste interpretatoren zijn het erover eens dat de dialectica 
van Aristoteles gezien kan worden als een verdere explicitering en systematisering 
van de discussiekunst zoals die in de dialogen van Plato is beschreven en zoals 
die in diens Academie – waar Aristoteles een aantal jaren heeft gedoceerd – is 
gepraktiseerd en geïnstitutionaliseerd.144

Hieronder geef  ik een reconstructie van Aristoteles’ opvatting van het doel 
van het type discussie waarop de inzichten uit de Topica en de Sophistici elenchi 
betrekking hebben – de ‘dialectische’ discussie.145 Omdat Aristoteles nergens 
expliciet naar voren brengt wat het doel is van een dergelijke discussie, zal ik zijn 
opvatting hieromtrent reconstrueren aan de hand van zijn opvattingen over een 
aantal zaken die aan dat doel zijn gerelateerd (zoals de doelstelling en het nut van 
de verhandeling over de dialectica, de taken van de deelnemers aan een dialectische 
discussie en de wijze waarop deze taken dienen te worden uitgevoerd).

 143  Algemeen wordt aangenomen dat Aristoteles met de term ‘onderneming’ niet alleen 
naar de Sophistici elenchi verwijst, maar naar de gehele Topica. Zie het commentaar 
van Hasper en Krabbe (te verschijnen: noot 203) bij Sophistici elenchi 34 en ook het 
commentaar van Wagner en Rapp (2004: 356) bij Topica VIII, 5, waarin Aristoteles 
een soortgelijke opmerking maakt over de originaliteit van zijn werk: ‘Inasmuch as no 
rules are laid down for those who argue for the sake of  training and of  examination 
[...] inasmuch, then, as we have no tradition bequeathed to us by others, let us try to 
say something upon the matter for ourselves’ (Aristoteles, Topica 159a25-b1).

 144  Zie Ryle (1965), Slomkowski (1997: 11-13) en Hasper en Krabbe (te verschijnen: 
Inleiding § 2).

 145  Aristoteles gebruikt de term ‘dialectisch’ nergens ter aanduiding van een type discussie. 
Wel spreekt hij van ‘dialectische’ samenkomsten (Aristoteles, Topica 159a30-35) en 
gebruikt hij de term ter aanduiding van een type redenering: ‘Dialectisch zijn die 
redeneringen welke uitgaande van aanvaardbare opvattingen sluitend concluderen tot 
het tegengestelde van een these’ (Aristoteles, Sophistici elenchi 165b1-5; vergelijk Topica 
100a25-30). In het type discussie waarop de inzichten uit de Topica en de Sophistici 
elenchi betrekking hebben spelen deze ‘dialectische’ redeneringen een centrale rol. 
Ik zal dit type discussie daarom aanduiden als een ‘dialectische’ discussie. Zie ook 
Hasper en Krabbe (te verschijnen: Inleiding § 4).



106 Hoofdstuk 4

In de openingszin van de Topica geeft Aristoteles aan dat deze verhande-
ling ten doel heeft de lezer een methode te verschaffen waarmee hij (1) op basis 
van aanvaardbare opvattingen een gevolgtrekking kan maken ten aanzien van een 
willekeurig probleem en (2) een standpunt kan verdedigen zonder zichzelf  tegen 
te spreken:

Our treatise proposes to find a line of  inquiry whereby we shall be able to 
reason from reputable opinions about any subject presented to us, and also 
shall ourselves, when putting forward an argument [defending a standpoint, 
JW], avoid saying anything contrary [contradictory, JW] to it. First, then, 
we must say what deduction is, and what its varieties are, in order to grasp 
dialectical deduction; for this is the object of  our search in the treatise before 
us. (Aristoteles, Topica 100a18-24)

In deze beschrijving is geïmpliceerd dat een dialectische discussie een discussie 
is tussen twee partijen, waarbij de ene partij erop gericht is ‘een gevolgtrekking 
te maken’ en de andere partij probeert ‘een standpunt te verdedigen’.146 Op 
diverse plaatsen in de Topica duidt Aristoteles deze partijen respectievelijk aan 
als de ‘vragensteller’ (erôtôn, punthanomenos) en de ‘antwoordgever’ (apokrinomenos, 
erôtômenos, êrôtêmenos).147

De taak van de vragensteller – een gevolgtrekking maken – wordt in de 
onderstaande passages wat preciezer omschreven:

The business of  the questioner is so to develop the argument as to make the 
answerer utter the most implausible of  the necessary consequences of  his 
thesis; […]. (Aristoteles, Topica 159a18-20)

[T]he conclusion which the questioner tries to draw is always the opposite 
of  the thesis. (Aristoteles, Topica 159b5-6).

In combinatie met het gegeven dat in de openingszin van de Topica sprake is van 
het ‘vermijden van tegenspraak’ kan uit deze passages worden opgemaakt dat de 
vragensteller in een dialectische discussie erop gericht is het standpunt van de 
antwoordgever te weerleggen door (a) de antwoordgever zichzelf  te laten tegen-
spreken, (b) de antwoordgever de meest onaanvaardbare van de noodzakelijke 
consequenties van zijn standpunt te laten toegeven en (c) een gevolgtrekking te 

 146  Aristoteles lijkt niet uit te sluiten dat beide taken door één en dezelfde persoon 
worden uitgevoerd. Zie ook Wagner en Rapp (2004: 36), die in verband hiermee 
verwijzen naar Aristoteles, De caelo 294b7-10 en Topica 155b7-16.

 147  Voor de precieze vindplaatsen van deze termen in de Sophistici elenchi zie Hasper en 
Krabbe (te verschijnen: Register).
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maken met als conclusie een standpunt dat tegengesteld is aan het standpunt dat 
de antwoordgever verdedigt.148

Over de taak van de antwoordgever zegt Aristoteles in het vervolg op de 
eerste van de hierboven aangehaalde passages het volgende:

[The business] of  the answerer is to make it appear that it is not he who 
is responsible for the impossibility or paradox, but only his thesis; for one 
may, no doubt, distinguish between the mistake of  taking up a wrong thesis 
to start with, and that of  not maintaining it properly, when once taken up. 
(Aristoteles, Topica 159a20-24)

In deze passage komt naar voren dat de antwoordgever als taak heeft het standpunt 
dat hij aan het begin van de discussie heeft ingenomen zo goed mogelijk te 
verdedigen – een taakomschrijving die in overeenstemming is met wat Aristoteles 
in de openingszin van de Topica heeft opgemerkt. In combinatie met de hierboven 
genoemde mogelijkheden voor de vragensteller om dat standpunt te weerleggen 
kan de taak van de antwoordgever nog wat preciezer worden gereconstrueerd. De 
antwoordgever in een dialectische discussie is erop gericht te voorkomen (a) dat hij 
zichzelf  tegenspreekt, (b) dat hij iets toegeeft dat in hogere mate onaanvaardbaar 
is dan in verband met de verdediging van het standpunt noodzakelijk is en (c) 
dat de vragensteller een gevolgtrekking maakt met het tegengestelde standpunt als 
conclusie.149

Een dialectische discussie is in de opvatting van Aristoteles dus een discussie 
tussen twee personen – een vragensteller en een antwoordgever – die als taak hebben 
een standpunt te weerleggen respectievelijk te voorkomen dat dit gebeurt. Behalve 
aan de deelnemers aan een dergelijke activiteit lijkt Aristoteles ook een doel toe te 
kennen aan de activiteit als zodanig. Dit blijkt met name uit een passage waarin hij  
 

 148  Anders dan het woordje ‘always’ in het laatste van deze drie citaten suggereert, lijkt 
de vragensteller het standpunt van de antwoordgever dus op meerdere manieren te 
kunnen ‘weerleggen’ – al geldt alleen mogelijkheid (c) als een weerlegging in strikte 
zin. Zie ook Aristoteles, Sophistici elenchi 165b13-22: ‘First we must grasp the number 
of  aims entertained by those who argue as competitors and rivals. These are five in 
number: refutation, falsity, paradox, solecism, and fifthly to reduce the opponent 
in the discussion to babbling (i.e. to constrain him to repeat himself  a number of  
times); or it is to produce the appearance of  each of  these things without the reality. 
For they choose if  possible plainly to refute the other party, or as the second best to 
show that he is saying something false, or as a third best to lead him into paradox, 
or fourthly to reduce him to solecism, i.e. to make the answerer, in consequence of  
the argument, use some barbarous mode of  expression; or, as a last resort, to make 
him repeat himself.’

 149  Van deze mogelijkheden lijkt Aristoteles in de geciteerde passage alleen mogelijk-
heid (a) te noemen – ‘impossibility or paradox’.
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beschrijft wat het nut is van de Topica. Volgens Aristoteles vinden de inzichten uit 
deze verhandeling hun toepassing op een viertal verschillende terreinen:150

Next in order after the foregoing, we must say for how many and for what 
purposes the treatise is useful. They are three – intellectual training, casual 
encounters, and the philosophical sciences. That it is useful as a training is 
obvious on the face of  it. The possession of  a plan of  inquiry will enable 
us more easily to argue about the subject proposed. For purposes of  casual 
encounters, it is useful because when we have counted up the opinions held 
by most people, we shall meet them on the ground not of  other people’s 
convictions but of  their own, shifting the ground of  any argument that they 
appear to us to state unsoundly. For the study of  the philosophical sciences 
it is useful, because the ability to puzzle on both sides of  a subject will make 
us detect more easily the truth and error about the several points that arise. 
It has a further use in relation to the principles used in the several sciences. 
For it is impossible to discuss them at all from the principles proper to the 
particular science in hand, seeing that the principles are primitive in relation 
to everything else: it is through reputable opinions about them that these 
have to be discussed, and this task belongs properly, or most appropriately, 
to dialectic; for dialectic is a process of  criticism wherein lies the path to the 
principles of  all inquiries. (Aristoteles, Topica 101a25-b4)

Het eerste van deze toepassingsgebieden – dat van de ‘oefening’ – betreft de in 
Plato’s Academie gangbare oefendiscussies die ook wel als ‘disputaties’ worden 
aangeduid.151 Het tweede toepassingsgebied – dat van de ‘alledaagse ontmoetingen’ 
– betreft de situatie waarin de filosoof  of  de vakman discussieert met een leken-
publiek. Het nut van de inzichten uit de Topica houdt in dit geval verband met 
het gegeven dat mensen gemakkelijker overtuigd raken wanneer er geredeneerd 
wordt op basis van algemeen geaccepteerde opvattingen dan wanneer er gebruik 
gemaakt wordt van specialistische kennis.152 Het derde toepassingsgebied – dat van 
de ‘filosofische wetenschappen’ – betreft de discussies tussen filosofen onderling. 
Bij deze discussies zijn de inzichten uit de Topica van nut omdat ze betrekking 
hebben op het onderzoeken van twee kanten van een bepaalde zaak, waardoor 

 150  Aristoteles kondigt drie toepassingen aan, maar noemt er vier. Als mogelijke 
verklaring daarvoor noemen Wagner en Rapp (2004: 272): ‘Man könnte daher 
durchaus einen späteren Einschub vermuten, andererseits lässt sich dieser vierte 
Nutzen auch als Fortführung oder Differenzierung des dritten Programmpunktes 
verstehen.’

 151  Zie Ryle (1965: 43), Wagner en Rapp (2004: 38, 272) en Hasper en Krabbe (te 
verschijnen: Inleiding § 4).

 152  Zie hierover Wagner en Rapp (2004: 272-273) en Hasper en Krabbe (te verschijnen: 
Inleiding § 4).
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waarheid en onwaarheid gemakkelijker van elkaar kunnen worden onderscheiden. 
Het vierde toepassingsgebied ten slotte – dat van de ‘fundering van de weten-
schappen’ – betreft de discussies over de eerste principes of  uitgangspunten van 
de wetenschappen. De dialectica is daarbij van nut omdat deze principes uit de aard 
der zaak niet met behulp van de in die wetenschappen zelf  ontwikkelde inzichten 
kunnen worden bediscussieerd.153

Mijns inziens kunnen al deze toepassingen zo worden begrepen dat ze voor-
onderstellen dat een dialectische discussie tot doel heeft te onderzoeken of  een 
bepaald standpunt aanvaardbaar is of  niet. In de context van een oefendiscussie 
leidt het uitvoeren van dat onderzoek tot een grotere vaardigheid in het discus-
siëren, in de context van een discussie tussen een filosoof  en een lekenpubliek tot 
een effectievere overdracht van specialistische kennis, in de context van de filoso-
fische discussies tot een gemakkelijkere bepaling van de waarheid of  onwaarheid 
van een standpunt en in de context van de fundering van de wetenschappen tot een 
nadere bepaling van de eerste principes of  uitgangspunten van die wetenschappen.

Aristoteles’ opvatting met betrekking tot het doel van een dialectische 
discussie kan ten slotte nog worden afgeleid uit zijn beschrijving van de verschil-
lende doeleinden die mensen hebben wanneer ze in een bepaald type discussie zijn 
geëngageerd:

[T]he aim of  those engaged in teaching or learning is quite different from 
that of  those engaged in a competition; as is the latter from that of  those 
who discuss things together in the spirit of  inquiry; for a learner should 
always state what he thinks (for no one tries to teach what is false); whereas 
in a competition the business of  the questioner is to appear by all means to 
produce an effect upon the other, while that of  the answerer is to appear 
unaffected by him; on the other hand, in dialectical meetings held in the 
spirit not of  a competition but of  an examination and inquiry, there are as 
yet no articulated rules about what the answerer should aim at, and what 
kind of  things he should and should not grant for the correct or incorrect 
defence of  his position – [...]. (Aristoteles, Topica 159a26-36)

In deze passage lijkt Aristoteles een onderscheid te maken tussen drie discussie-
typen: de ‘didactische’, de ‘eristische’ en de ‘dialectische’ discussie. In een didactische 
discussie zijn de uitspraken van de discussianten in overeenstemming met de 
waarheid (als het een uitspraak van de leraar betreft) of  met hun eigen overtuiging 
(als het een uitspraak van de leerling betreft), terwijl dat in een eristische discussie 
niet het geval hoeft te zijn. Maar ook in een dialectische discussie – zo blijkt uit het 

 153  Over deze laatste toepassingen zie Ryle (1965: 59-60), Slomkowski (1997: 13-14), 
Wagner en Rapp (2004: 273) en Hasper en Krabbe (te verschijnen: Inleiding § 4).
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vervolg van deze passage – zijn de discussianten soms genoodzaakt om uitspraken 
te doen die niet in overeenstemming zijn met de waarheid of  hun eigen overtuiging. 
Het is immers hun taak om het te toetsen standpunt zo goed mogelijk aan te vallen 
of  te verdedigen, en de uitvoering van deze taak kan met zich meebrengen dat ze 
een uitspraak doen die niet aan de genoemde criteria voldoet. In dit opzicht lijkt 
de dialectische discussie dus op de eristische. Maar in een ander opzicht – zo blijkt 
uit de hieronder aangehaalde passage – bestaat er tussen deze discussietypen een 
belangrijk verschil. Terwijl de deelnemers aan een eristische discussie er uitsluitend 
op gericht zijn de discussie te winnen, hebben de deelnemers aan een dialectische 
discussie daarnaast nog de verplichting te handelen in het belang van de ‘gemeen-
schappelijke zaak’:

The principle that a man who hinders the common business is a bad partner, 
clearly applies to an argument as well; for in arguments as well there is a 
common aim in view – except with mere contestants, for these cannot both 
reach the same goal; for more than one cannot win. It makes no difference 
whether he effects this as answerer or as questioner; for both he who asks 
contentious questions is a bad dialectician, and also he who in answering fails 
to grant the obvious answer or to accept whatever question the questioner 
wishes to put. (Aristoteles, Topica 161a37-b5)

Uit deze passage kan worden opgemaakt dat een dialectische discussie net als een 
eristische discussie een competitief  karakter heeft. De discussianten kunnen hun 
taken – het aanvallen dan wel het verdedigen van een bepaald standpunt – niet 
allebei op een succesvolle manier afronden. Maar anders dan de deelnemers aan 
een eristische discussie maken de deelnemers aan een dialectische discussie hun 
gerichtheid om de discussie te winnen ondergeschikt aan een ‘gemeenschappelijke 
zaak’, hetgeen erop neerkomt dat ze proberen om hun discussiebijdragen in over-
eenstemming te laten zijn met bepaalde deugdelijkheidsnormen.154

4.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik de belangrijkste representanten van de antieke dialectica 
geïntroduceerd – Zeno, Plato en Aristoteles. Ik heb aangegeven wat hun plaats 
en betekenis is in de ontwikkeling van de antieke dialectica en op welke van hun 
werken mijn reconstructies in dit tweede deel van het proefschrift zijn gebaseerd.

Wat het overgeleverde werk van Zeno betreft, heb ik een reconstructie 
gegeven van het doel van de zogenoemde ‘eerste paradox van de veelheid’. In 

 154  Zie ook Wlodarczyk (2000) en het daarin besproken ‘Overarching Principle’.
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deze paradox, die representatief  is voor Zeno’s dialectische wijze van redeneren, 
wordt een standpunt weerlegd door er twee consequenties uit af  te leiden die 
elkaar tegenspreken. Uit de diverse rapportages van deze dialectische redenering 
(en van de bedoelingen die Zeno ermee heeft) kan worden opgemaakt dat het doel 
ervan tweeledig is. In de eerste plaats heeft de redenering tot doel een standpunt te 
weerleggen en in de tweede plaats – 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 de aanvaardbaarheid van een standpunt te bepalen door 
dat standpunt te onderwerpen aan een kritisch onderzoek. In dit onderzoek heeft 
de ene partij – meestal Socrates – de taak om het standpunt te weerleggen, terwijl 
de andere partij de taak heeft om te voorkomen dat dit gebeurt. Behalve dit argu-
mentatieve doel kunnen aan de elenchus allerlei psychische, sociale en didactische 
doelen worden toegeschreven. Deze doelen zijn afgeleid van de effecten die het 
weerleggen van het standpunt heeft op respectievelijk de geestesgesteldheid, 
de sociale status en de kennis van de partij die het standpunt naar voren heeft 
gebracht. Zo is het psychische doel van de elenchus om iemand in woede te doen 
ontsteken, het sociale doel om hem te ontmaskeren als een praatjesmaker en het 
didactische doel om hem te louteren van zijn verkeerde opvattingen (en zodoende 
ontvankelijk te maken voor juiste opvattingen). Ten slotte zou aan de elenchus nog 
een epistemisch doel kunnen worden toegeschreven, dat erin bestaat de plausibi-
liteit van een standpunt te doen toenemen door een eraan tegengesteld standpunt 
te weerleggen. Deze interpretatie is alleen van toepassing wanneer de betreffende 
elenchus onderdeel uitmaakt van een hele serie van elenchi die alle betrekking 
hebben op dezelfde kwestie.

Aan de tweede vorm van dialectica – de methode van hypothetisering – 
kunnen verschillende (sub)doelen worden toegeschreven, die gerelateerd zijn aan 
de verschillende componenten waaruit de methode bestaat. In mijn interpretatie 
bestaat de methode uit drie componenten: een ‘kritische component’, een ‘deductieve 
component’ en een ‘concluderende component’. De kritische component heeft tot 
doel om de aanvaardbaarheid van een hypothese te bepalen door de consequen-
ties die uit deze hypothese kunnen worden afgeleid te onderzoeken op onderlinge 
consistentie. De deductieve component heeft twee varianten. De ‘reguliere’ variant 
heeft tot doel om de aanvaardbaarheid van een hypothese aan te tonen door deze 
hypothese af  te leiden uit hogere principes en de ‘geavanceerde’ variant heeft tot 
doel om de aanvaardbaarheid van een hypothese aan te tonen door deze hypothese 
via een aantal tussenliggende hypothesen af  te leiden uit een niet-hypothetisch 
principe – de idee van het Goede. De concluderende component ten slotte heeft 
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tot doel om uit de hypothese (eventueel via een aantal tussenstappen) een conclusie 
af  te leiden.

De derde vorm van dialectica in de dialogen van Plato – de methode van 
samenvoeging en verdeling – heeft tot doel het eens te worden over de precieze 
betekenis of  definitie van een bepaald begrip. Dat gebeurt door het betreffende 
begrip met een aantal verwante begrippen samen te brengen onder een generiek 
begrip – de ‘samenvoeging’ – en de onderlinge verhouding tussen de samenge-
brachte begrippen te expliciteren in termen van genus en species – de ‘verdeling’.

Aristoteles’ opvatting over het doel van een ‘dialectische discussie’ heb ik 
gereconstrueerd uit de opmerkingen die hij in de Topica maakt over de doelstelling 
en het nut van zijn verhandeling over de dialectica, de taken van de deelnemers aan 
een dergelijke discussie en de wijze waarop deze taken dienen te worden uitgevoerd. 
Een dialectische discussie in aristotelische zin is een discussie waarin een vragen-
steller en een antwoordgever de aanvaardbaarheid van een standpunt onderzoeken 
in het licht van, in relatie tot of  met gebruikmaking van algemeen aanvaarde en/
of  door de antwoordgever tijdens de discussie aanvaarde opvattingen. De vragen-
steller heeft als taak het standpunt te weerleggen en de antwoordgever heeft als 
taak het standpunt te verdedigen door te voorkomen dat het op basis van de 
zojuist genoemde opvattingen kan worden weerlegd. Anders dan in een eristische 
discussie, waar de partijen dezelfde taken hebben, is in een dialectische discussie 
het nastreven van persoonlijk succes bij de uitvoering van deze taken ondergeschikt 
aan de ‘gemeenschappelijke zaak’ – het uitvoeren van een kwalitatief  hoogstaande 
bepaling van de aanvaardbaarheid van het betreffende standpunt.


