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5 Antiek-dialectische opvattingen over de opbouw  
 van argumentatie 

In mijn conceptuele analyse van de pragma-dialectiek is naar voren gekomen dat aan 
de notie ‘kritische discussie’ een dialectisch inzicht met betrekking tot de opbouw 
van argumentatie ten grondslag ligt. Een kritische discussie wordt opgevat als een 
discussie die bestaat uit een systematische uitwisseling van discussiezetten vóór 
en tegen een bepaald standpunt. De auteurs van deze theorie brengen dit inzicht 
onder meer in verband met de dialectische benadering van argumentatie door te 
verwijzen naar Aristoteles’ opvatting van de dialectica: ‘For Aristotle, dialectics is 
about conducting a critical discussion that is dialectical because a systematic interaction 
takes place between moves for and against a particular thesis’ (Van Eemeren & Grooten-
dorst 2004: 43, mijn cursiveringen).

Om te kunnen bepalen in hoeverre de pragma-dialectische opvatting over 
de opbouw van argumentatie gerelateerd is aan de antiek-dialectische opvattingen 
hieromtrent, geef  ik in dit hoofdstuk een reconstructie van deze antieke 
opvattingen. Ik richt me daartoe op het werk van de belangrijkste representanten 
van de antieke dialectica zoals ik die in het vorige hoofdstuk heb geïntroduceerd 
– Zeno, Plato en Aristoteles. In de onderstaande paragrafen analyseer ik achtereen-
volgens de opbouw van de dialectische redenering van Zeno (§ 5.1), de opbouw 
van de filosofische discussies in de dialogen van Plato (§ 5.2) en de opbouw van de 
dialectische discussie in Aristoteles’ Topica en Sophistici elenchi (§ 5.3). Ik zal nagaan 
uit welke uitspraken deze redeneringen en discussies bestaan, door wie (of  door 
welke partij) de betreffende uitspraken worden gedaan en op welke manier ze met 
elkaar samenhangen.

5.1 De opbouw van de dialectische redenering van Zeno

In § 4.1 heb ik naar voren gebracht dat de dialectische werkwijze die Zeno in 
sommige van zijn paradoxen hanteert een tweeledig doel heeft. De in dat hoofdstuk 
geanalyseerde ‘eerste paradox van de veelheid’ heeft in de eerste plaats tot doel 
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de ontologische stelling dat de werkelijkheid uit een veelheid van zijnden bestaat, 
te weerleggen, en in de tweede plaats – door middel van deze weerlegging – de 
ontologische stelling dat de werkelijkheid uit één ondeelbaar geheel bestaat, te 
verdedigen. In de nu volgende reconstructie van de opbouw van deze paradox heb 
ik de tweeledigheid van het doel ervan zichtbaar gemaakt door het gedeelte van de 
paradox waarin de stelling van het Vele wordt weerlegd te onderscheiden van het 
gedeelte waarin de stelling van het Ene wordt verdedigd. Het eerste gedeelte – de 
weerlegging van het Vele – bestaat uit de volgende zes, deels impliciete redeneer-
stappen:

(1)  De stelling van het Vele wordt naar voren gebracht in de vorm van een 
aanname (p1).

(2)  Uit de stelling wordt een consequentie afgeleid (q).
(3)  Uit de stelling wordt een tweede consequentie afgeleid (r).
(4)  Gesteld wordt dat deze consequenties niet tegelijkertijd waar kunnen zijn 

(¬(q ˄ r)).
(5)  Geconstateerd wordt dat handhaving van de stelling van het Vele tot een 

tegenspraak leidt (⏊).
(6)  Geconcludeerd wordt dat de stelling van het Vele onhoudbaar is (¬p1).

Volgens sommige interpretatoren heeft de redeneermethode die Zeno hier (en 
in andere paradoxen) hanteert de logische vorm van een reductio ad absurdum.155 
Deze aanduiding is juist, maar kan nog verder worden gepreciseerd. Omdat de 
‘ongehoordheid’ waarop de weerlegging is gebaseerd in dit geval een ‘onmogelijk-
heid’ betreft, heeft het gedeelte van de paradox waarin de stelling van het Vele 
wordt weerlegd de vorm van een reductio ad impossibile – een subtype van de reductio 
ad absurdum.156

Het tweede gedeelte van de paradox – de verdediging van het Ene – bestaat 
uit drie redeneerstappen, waarbij het resultaat van het eerste gedeelte van de 
paradox – de weerlegging van het Vele – als de eerste stap fungeert:157

 155 Zo bijvoorbeeld in Ryle (1965: 45) en Kirk, Raven en Schofield (1983: 265), maar 
ook in antieke bronnen als Apuleius, Toverkunsten 4-5: ‘Ook de oude Zeno uit Elea, 
de eerste die heel handig reductio ad absurdum argumenten wist te gebruiken, ook 
deze Zeno was volgens Plato’s zeggen een bijzonder knappe man’ (vertaling Hunink 
1992).

 156 Voor de verschillende vormen van ‘ongehoordheid’ zie bijvoorbeeld Ritter, Gründer 
en Gabriel (1971-2007: ‘Reductio ad absurdum’).

 157 In deze reconstructie volg ik Socrates’ weergave van Zeno’s bedoelingen in de 
Parmenides, die erop neerkomt dat de weerlegging van de stelling van het Vele als een 
indirect bewijs voor de stelling van het Ene moet worden opgevat. De voorwaarde 
voor de juistheid van deze interpretatie is dat de relatie tussen de twee ontologische 
stellingen als contradictoir kan worden opgevat en niet als contrair. Zie ook § 4.1.
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(6) Aangenomen wordt dat de stelling van het Vele onhoudbaar is (¬p1 ).
(7) Gesteld wordt dat de stelling van het Vele contradictoir is met de stelling van 

het Ene – dat wil zeggen, dat op elk moment precies één van beide stellingen 
waar moet zijn ((p1 ˅ p2 ) ˄ ¬(p1 ˄ p2 )).

(8) Uit de vorige stap wordt afgeleid dat minstens één van beide stellingen waar 
moet zijn (p1 ˅ p2 ).

(9) Geconcludeerd wordt dat de stelling van het Ene houdbaar is (p2 ).

Wanneer de twee gedeelten van de paradox worden samengenomen, krijgt het 
aldus ontstane geheel de logische structuur van een indirect bewijs of  demonstratio 
per impossibile – een bewijs dat gebaseerd is op de weerlegging van het tegendeel.

In figuur 5.1 heb ik de gehele dialectische redenering van Zeno in propositie-
logische termen weergegeven. De stappen 1 tot en met 6 representeren de reductio 
van de stelling van het Vele, terwijl de stappen 1 tot en met 9 de demonstratio van de 
stelling van het Ene representeren.

1. p1

2. q

3. r

4.    (q    r)

5. 

6.    p1

7. (p1    p2)        (p1    p2)

8. (p1    p2)

9. p2

 

 

Figuur 5.1 De opbouw van de dialectische redenering van Zeno

Zoals ik in § 4.1 heb aangegeven heeft de eerste paradox van de veelheid weliswaar 
de vorm van een monoloog, maar is zij op te vatten als een discussie tussen Zeno en 
een andere partij – de filosofische tegenstanders van zijn leermeester Parmenides. 
Onder de aanname dat Zeno het standpunt van deze tegenstanders – de stelling 
van het Vele – alleen naar voren brengt om het te weerleggen, mag gesteld worden 
dat hij er zelf  niet aan is gecommitteerd. En onder de aanname dat hij tot doel 
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heeft het standpunt van Parmenides – de stelling van het Ene – te bewijzen, mag 
gesteld worden dat hij wèl aan dit standpunt is gecommitteerd. In verband met de 
stelling van het Ene valt nog op te merken dat Zeno bij het bewijzen ervan een 
andere weg bewandelt dan zijn leermeester. Terwijl Parmenides de stelling van zijn 
tegenstanders ongemoeid laat, ziet men in de dialectica van Zeno, zoals Hegel het 
in zijn Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie verwoordt, ‘den [...] Gedanken [...] 
den Krieg in Feindes Land spielen’.158

  Uit de rapportages van de paradox kan worden opgemaakt dat Zeno 
ervan uitgaat dat de lezer of  toehoorder de door hem genoemde consequenties 
niet zonder meer aanvaardt – hij geeft er immers een aantal argumenten voor – en 
ook dat hij ervan uitgaat dat de lezer of  toehoorder onmiddellijk zal aanvaarden 
dat deze consequenties met elkaar in tegenspraak zijn – dat punt wordt verder niet 
beargumenteerd. Uit de rapportages kan echter niet worden opgemaakt of  Zeno 
bij het weerleggen van de stelling van het Vele gebruik maakt van opvattingen die 
de tegenstanders van Parmenides in een eerder stadium van het filosofische debat 
over de aard van de werkelijkheid naar voren hebben gebracht of  waar zij om 
andere redenen aan gecommitteerd zijn. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of  
bovengenoemde ‘Krieg’ behalve op het grondgebied van de vijand ook met gebruik-
making van de wapens van de vijand wordt gevoerd.

5.2	 De	opbouw	van	de	filosofische	discussies	in	de	dialogen	 
 van Plato

In § 4.2 heb ik naar voren gebracht dat zich in de filosofische discussies in de 
dialogen van Plato drie verschillende vormen van dialectica manifesteren: de 
‘socratische elenchus’, de ‘methode van hypothetisering’ en de ‘methode van 
samenvoeging en verdeling’. In de volgende paragrafen zal ik voor elk van deze 
drie vormen van dialectica afzonderlijk analyseren hoe de argumentatie daarin is 
opgebouwd.

5.2.1 De opbouw van de socratische elenchus

De socratische elenchus is – anders dan de dialectische redenering van Zeno – te 
karakteriseren als een expliciete dialoog. Aan de elenchus nemen doorgaans twee 
personen deel, die om beurten een bijdrage leveren aan het gesprek.159 Hoewel 

 158 Over Hegels interpretatie van Zeno’s dialectica zie bijvoorbeeld Hösle (1998: 162).
 159 Onderstaande reconstructie van de opbouw van de socratische elenchus is mede 

gebaseerd op Robinson (1953/1941: 7-27), Stemmer (1992: H3) en Vlastos (1999a).
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Plato de socratische elenchus soms ensceneert als een gesprek tussen meer dan 
twee personen of  als een gesprek waaraan ook ‘omstanders’ een bijdrage leveren, 
ga ik er in mijn analyse van de opbouw van de elenchus van uit dat deze gesprekken 
te reconstrueren zijn als een discussie tussen twee partijen – een ‘vragensteller’ en 
een ‘antwoordgever’.

In § 4.2.1 heb ik aangegeven dat de socratische elenchus tot doel heeft te 
bepalen of  het standpunt dat de antwoordgever aan het begin van de discussie naar 
voren heeft gebracht aanvaardbaar is in het licht van zijn overige opvattingen. De 
opbouw van de elenchus lijkt in functie te staan van het bereiken van dit argumen-
tatieve doel. Anders dan een ‘gewoon’ gesprek bestaat de elenchus hoofdzakelijk 
uit twee typen discussiebijdragen – vragen en antwoorden – die naar voren worden 
gebracht in een vaste rolverdeling. In het merendeel van de dialogen heeft Socrates 
de rol van vragensteller en zijn gespreksgenoot die van antwoordgever. Verder is 
het karakteristiek voor de elenchus dat de antwoorden erg kort zijn, vaak alleen 
‘ja’ of  ‘nee’ of  andere woorden die een bevestiging of  ontkenning uitdrukken. 
Op een aantal plaatsen in de dialogen benadrukt Socrates dat hij niet gediend is 
van lange, ononderbroken uiteenzettingen van zijn gespreksgenoten – ook niet als 
deze uiteenzettingen bedoeld zijn als een antwoord op één van zijn vragen. Ter 
illustratie een passage uit de Gorgias, waarin Socrates de door hem gewenste wijze 
van antwoorden expliciet aan de orde stelt:

[Socr.] In het begin legde Chaerephon je andere vragen voor, en die heb je 
kort en goed beantwoord. (a) Zeg nu zo ook eens waaruit Gorgias’ kunst 
bestaat en hoe we hem moeten noemen. Of  liever, zeg jijzelf  ons eens, 
Gorgias, hoe we je moeten noemen. In welke kunst ben jij een expert?
GorG. In de redekunst, Socrates.
Socr. Dan moeten we je een redenaar noemen?
GorG. In de goede zin van het woord dan, Socrates, als je me ten minste wil 
noemen volgens wat ik me beroem te zijn, zoals Homerus dat zegt.
Socr. Maar dat wil ik zeker.
GorG. Noem me dan zo. (b)
Socr. En moeten we ook zeggen dat jij anderen tot redenaar kan opleiden?
GorG. Ja, dat pretendeer ik, niet alleen hier maar ook elders.
Socr. Zou je ervoor te vinden zijn ons gesprek voort te zetten zoals we nu 
bezig zijn, met vragen en antwoorden, en zonder die omhaal van woorden 
waarmee Polus begon en die we tot later uitstellen? Maar wat je beloofd hebt, 
moet je ook doen. En wees zo goed op mijn vragen bondig te antwoorden. 
(Plato, Gorgias 448e-449b)

Behalve vragen waarop uitsluitend bevestigend of  ontkennend kan worden 
geantwoord, stelt Socrates zijn gespreksgenoot soms ook een open vraag. Een 
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voorbeeld daarvan staat in bovenstaande passage: ‘In welke kunst ben jij een 
expert?’ Zulke vragen worden meestal alleen aan het begin van de elenchus gesteld 
en dienen ter inleiding op het gespreksonderwerp. Eén van deze inleidende vragen 
heeft een bijzondere functie, omdat de vragensteller daarin de kwestie aansnijdt die 
in de verdere discussie centraal zal staan – de ‘hoofdvraag’ (in figuur 5.2 hieronder 
weergegeven als ?).160 Door deze vraag te beantwoorden neemt de antwoordgever 
een standpunt in met betrekking tot het centrale onderwerp van de discussie – het 
‘hoofdstandpunt’ (p). Dit is het standpunt dat gedurende de rest van de discussie 
aan een kritisch onderzoek zal worden onderworpen en waarvan de aanvaardbaar-
heid aan het eind van de discussie zal worden vastgesteld.

Nadat de antwoordgever de hoofdvraag heeft beantwoord stelt de vragen-
steller een aantal ‘vervolgvragen’ (c1?, ..., cn?). Anders dan de hoofdvraag kunnen 
deze vervolgvragen uitsluitend bevestigend of  ontkennend beantwoord worden. 
Door dat te doen committeert de antwoordgever zich aan een aantal uitspraken die 
in het licht van de latere weerlegging van het standpunt als concessies (c1, ..., cn) 
kunnen worden beschouwd. Of  de antwoorden al dan niet in overeenstemming 
zijn met de opvattingen die de antwoordgever er met betrekking tot het thema van 
de discussie werkelijk op nahoudt, doet daarbij niet ter zake.

Aan het eind van de elenchus wordt een aantal van de uitspraken waarop 
de antwoordgever zich in de loop van de discussie heeft vastgelegd door de 
vragensteller bij elkaar gebracht. Deze operatie, die in de dialogen meestal met 
de term ‘syllogiseren’ (sullogizomai) wordt aangeduid, heeft tot doel de antwoord-
gever duidelijk te maken dat zijn standpunt niet aanvaardbaar is in het licht van 
de opvattingen waar hij zich tijdens de discussie aan heeft gecommitteerd.161 
Het standpunt kan op een directe of  een indirecte manier weerlegd worden, op 
grond waarvan in de literatuur een onderscheid wordt gemaakt tussen een ‘directe 
elenchus’ en een ‘indirecte elenchus’.162 In een directe elenchus trekt de vragen-
steller op basis van een aantal concessies een conclusie die tegengesteld is aan 
het hoofdstandpunt (hij syllogiseert ¬p op basis van c1, ..., cn). In een indirecte 
elenchus leidt de vragensteller uit het hoofdstandpunt én de concessies eerst een 
onwaarheid af  (hij syllogiseert ⊥ op basis van p, c1, ..., cn), waarna hij eventueel 

 160 De hoofdvraag is meestal een vraag naar een definitie en heeft als algemene vorm 
‘Wat is X?’ In een aantal vroege dialogen, waarin over de definitie van bepaalde 
deugden wordt gediscussieerd, heeft de hoofdvraag de algemene vorm ‘Wat is deugd 
X?’

 161 Zie Robinson (1953/1941: 7 en 21). Behalve als ‘syllogiseren’ wordt de operatie 
ook aangeduid als ‘analogiseren’ (Protagoras 332d, De staat 330e en 524d). Soms ook 
wordt de operatie met meerdere woorden omschreven, bijvoorbeeld als ‘Wat is de 
consequentie van onze beweringen?’ (Euthydemus 281e). Zie Robinson (1953/1941: 
7 en 21).

 162 Zie Robinson (1953/1941: 23). Vlastos (1999a: 46) gebruikt in plaats van ‘directe 
elenchus’ de term ‘standaardelenchus’.
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nog expliciet aangeeft dat het standpunt daarmee is weerlegd (¬p).163 In sommige 
elenchi geeft de antwoordgever daarop meteen toe dat dit het geval is (¬p). In de 
elenchi waarin dat niet gebeurt wordt de antwoordgever soms nog gevraagd het 
resultaat van de elenchus te bevestigen (¬p?), hetgeen in een aantal gevallen ook 
daadwerkelijk gebeurt (¬p).164

A   V

   ?

p

   c1?
c1
   cn?
cn

   c1, ..., cn          p

   [   p?]

[   p]

A   V

   ?

p

   c1?
c1
   cn?
cn

   p, c1, ..., cn 

   [   p], [   p?]

[   p]

directe variant indirecte variant

SOCRATISCHE ELENCHUS

Figuur 5.2 De opbouw van de socratische elenchus

 163 Volgens Robinson (1953/1941: 26) komen er in de (indirecte) elenchus twee vormen 
van onwaarheid voor, te weten absurditeit en contradictie, en is de laatste van deze 
vormen favoriet (Laches 196b, Meno 82a, Apologie 27a en Gorgias 460-461, 488-489 en 
498).

 164 Volgens Vlastos (1999a: 46-47) geldt alleen een directe elenchus als een zekere 
weerlegging van het standpunt, omdat Socrates bij een indirecte elenchus slechts 
zou aantonen dat de verzameling opvattingen van de gespreksgenoot inconsistent is. 
Mijns inziens hangt het van de regulering met betrekking tot de concessies af  in welke 
gevallen het standpunt van de gespreksgenoot als weerlegd kan gelden. Als het niet 
is toegestaan eerder gedane concessies weer in te trekken, dan gelden beide varianten 
als een weerlegging van het standpunt (p, c1, ..., cn ⇒ ^ is logisch equivalent met c1, 
..., cn ⇒ p → ^). En als het wèl is toegestaan eerder gedane concessies weer in te 
trekken, dan heeft de antwoorder in beide varianten de mogelijkheid om de consi-
stentie van zijn verzameling opvattingen te herstellen (en daarmee te voorkomen dat 
zijn standpunt wordt weerlegd).
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De socratische elenchus onderscheidt zich niet alleen van de dialectische redenering 
van Zeno door het expliciet dialogische karakter, maar ook door het gebruik dat 
erin gemaakt wordt van opvattingen van de andere partij. Zoals eerder opgemerkt 
betrekt Zeno alleen het standpunt van de tegenstander in zijn redenering en is 
het onduidelijk of  hij voor de weerlegging ervan gebruik maakt van opvattingen 
waaraan die tegenstander is gecommitteerd. In de socratische elenchus daarentegen 
is de weerlegging expliciet gebaseerd op de opvattingen die de antwoordgever 
in de loop van de discussie naar voren heeft gebracht. Zowel in de directe als 
in de indirecte variant van de elenchus maakt de vragensteller duidelijk dat de 
verzameling opvattingen van de antwoordgever inconsistent is. Het standpunt van 
de antwoordgever is daarmee weerlegd of  kan, preciezer gezegd, niet tegelijk met 
de concessies worden gehandhaafd zonder dat er een inconsistentie optreedt.

Zoals ik in § 4.2.1 heb aangegeven heeft de socratische elenchus volgens 
sommige interpretatoren mede tot doel de plausibiliteit van het standpunt van 
de vragensteller te doen toenemen door het standpunt van de antwoordgever te 
weerleggen. In deze interpretatie zou de elenchus – net als de dialectische redenering 
van Zeno – uit louter negatieve argumentatie bestaan. De verdediging van het 
standpunt van de vragensteller vindt dan niet plaats door er argumenten voor aan 
te voeren, maar door een alternatief  standpunt met betrekking tot dezelfde kwestie 
te weerleggen.

Ten slotte geldt voor de socratische elenchus dat de discussiebijdragen van 
de antwoorder in het algemeen niet kunnen worden opgevat als de argumenten 
die deze ter verdediging van zijn standpunt naar voren brengt. Feitelijk verdedigt 
de antwoordgever zijn standpunt door te proberen de vervolgvragen op een 
zodanige wijze te beantwoorden dat het de vragensteller niet lukt het standpunt 
te weerleggen. Om de verdediging te doen slagen dient de antwoordgever ervoor 
te zorgen dat zijn verzameling opvattingen, bestaande uit het standpunt en de 
concessies, consistent blijft.

5.2.2 De opbouw van de methode van hypothetisering

In § 4.2.2 heb ik naar voren gebracht dat Plato’s uiteenlopende beschrijvingen van 
de methode van hypothetisering kunnen worden geïnterpreteerd als beschrijvingen 
van drie verschillende componenten van die methode. Volgens deze interpretatie 
bestaat de methode van hypothetisering uit (a) een ‘kritische’ component, waarin 
de aanvaardbaarheid van een hypothese wordt bepaald door de eruit af  te leiden 
consequenties te onderzoeken op onderlinge consistentie, (b) een ‘deductieve’ 
component, waarin de aanvaardbaarheid van een hypothese wordt bepaald door 
te proberen deze hypothese af  te leiden uit hogere principes of  de idee van het 
Goede en (c) een ‘concluderende’ component, waarin uit een gestelde hypothese 
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een conclusie wordt afgeleid. Ik zal de opbouw van deze componenten hieronder 
afzonderlijk reconstrueren.

De opbouw van de kritische component van de methode van hypothetisering komt 
voor een belangrijk deel overeen met de opbouw van de socratische elenchus. Aan 
het begin van de discussie wordt een hypothese naar voren gebracht (in figuur 
5.3 hieronder weergegeven als H), die vervolgens kritisch wordt getoetst. Net als 
in de elenchus bestaat de kritische toetsing van het standpunt uit het controleren 
van de onderlinge consistentie van een verzameling opvattingen, die in het geval 
van de kritische component van de methode van hypothetisering bestaat uit de 
consequenties (c1, ..., cn) die uit de hypothese kunnen worden afgeleid. Als deze 
consequenties onderling consistent zijn wordt de hypothese aangenomen, en als ze 
onderling inconsistent zijn wordt de hypothese verworpen.

In figuur 5.3 heb ik de opbouw van de kritische component van de methode 
van hypothetisering in dialooglogische termen weergegeven. Voor de aanduidingen 
geldt dezelfde legenda als voor die in de vorige figuur. Van discussiebijdragen die 
op meerdere manieren kunnen worden ingevuld, heb ik de varianten gescheiden 
door een Duitse komma.

KRITISCHE COMPONENT

  

A     V

     H, [H?]

[H]

     c1?
c1
     cn?
cn

     c1, ..., cn            , [   H?] / c1, ..., cn            , [H?]

[   H] / [H]

Figuur 5.3 De opbouw van de kritische component van de methode van 
 hypothetisering

Behalve de genoemde overeenkomst bestaat er tussen de kritische component van 
de methode van hypothetisering en de socratische elenchus ook een significant 
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verschil, dat betrekking heeft op de gebondenheid van de partijen aan de discus-
siebijdragen. In de socratische elenchus wordt het te toetsen standpunt naar voren 
gebracht door de antwoordgever en is deze de enige die eraan gecommitteerd is. In 
de kritische component wordt het standpunt naar voren gebracht door de vragen-
steller, waarop de antwoordgever dat standpunt ‘for the sake of  the argument’ 
aanneemt. Daarmee zijn beide partijen – voor de duur van de toetsing – aan het 
betreffende standpunt gecommitteerd. Dit verschil in gebondenheden geldt niet 
alleen met betrekking tot het standpunt, maar ook met betrekking tot de overige 
discussiebijdragen. Terwijl in de socratische elenchus alleen de antwoordgever aan 
de concessies is gecommitteerd, zijn in de kritische component beide partijen aan 
de consequenties gecommitteerd. Omdat deze consequenties uit de hypothese 
worden afgeleid, kan de hypothese worden opgevat als een argument voor elk 
van de afzonderlijke consequenties. Of  alle consequenties samen ook gezien 
kunnen worden als een argument voor de hypothese is uiteraard afhankelijk van de 
uitkomst van de toetsing. 

Van de deductieve component van de methode van hypothetisering bestaan twee 
varianten, die van elkaar verschillen wat betreft de epistemische kwaliteit van de 
deductie. In de eerste, reguliere variant wordt de hypothese (H) door de vragen-
steller afgeleid uit een aantal hogere principes (P1, …, Pn ). In mijn reconstructie 
van de opbouw van deze variant ben ik ervan uitgegaan dat de antwoordgever deze 
hogere principes net zolang impliciet betwijfelt (?P1, …, ?Pn-1 ) totdat de vragen-
steller uitkomt bij een principe dat als ‘voldoende stevig’ wordt beschouwd (Pn ).

In de tweede, geavanceerde variant van de deductieve component wordt 
eerst een ‘weg omhoog’ bewandeld, die vanaf  de hypothese (H) via een aantal 
tussenliggende hypothesen (H1, …, Hn-1 ) uitkomt bij een hoogste principe dat 
niet-hypothetisch van aard is – de idee van het Goede (G). Vervolgens wordt 
een ‘weg omlaag’ bewandeld, waarin de hypothese (H) via de tussenliggende 
hypothesen (H1, … , Hn-1 ) uit het hoogste principe (G) wordt afgeleid. Zowel 
de hypothese (H) als de tussenliggende hypothesen (H1, …, Hn-1 ) verliezen 
daarmee hun epistemische status van ‘onbewezen aanname’ en verkrijgen die 
van ‘zekere kennis’. In mijn reconstructie van de opbouw van deze variant ben ik 
ervan uitgegaan dat de antwoordgever de tussenliggende hypothesen net zolang 
impliciet betwijfelt (?H1, …, ?Hn-1 ) totdat de vragensteller het hoogste principe 
naar voren heeft gebracht (G).

In figuur 5.4 heb ik de opbouw van de twee varianten van de deductieve 
component van de methode van hypothetisering in dialooglogische termen 
weergegeven. De aanduiding ‘?X’ betekent dat een positie van twijfel ten aanzien 
van X wordt ingenomen. Voor de overige aanduidingen geldt dezelfde legenda als 
voor die in de vorige figuur.
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Figuur 5.4 De opbouw van de deductieve component van de methode van 
 hypothetisering

In beide varianten bestaan de discussiebijdragen van de vragensteller voor een 
belangrijk deel uit vragen om bevestiging van de stappen waaruit de afleiding 
bestaat en die van de antwoordgever uit impliciete twijfel ten aanzien van deze 
stappen (met uitzondering van de laatste stap). Deze afleidingsstappen kunnen 
worden opgevat als de argumenten die de vragensteller ter ondersteuning van zijn 
standpunt – de hypothese – naar voren brengt.

De opbouw van de concluderende component van de methode van hypotheti-
sering lijkt in die zin op die van de deductieve component dat in beide gevallen 
een bepaald standpunt uit andere opvattingen wordt afgeleid. In de concluderende 
component gebeurt dat echter op een net iets andere manier dan in de deductieve  
component. De conclusie (C) wordt direct of  via één of  meerdere tussenstappen 
(t1, …, tn) uit de hypothese (H) afgeleid, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de 
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vragensteller de antwoordgever vraagt de hypothese, de eventuele tussenstappen 
en/of  de conclusie te bevestigen.

In figuur 5.5 heb ik de opbouw van de concluderende component van de 
methode van hypothetisering in dialooglogische termen weergegeven. Voor de 
aanduidingen geldt dezelfde legenda als voor die in de vorige figuur.

A           V

             H, [H?]

[H]

             [t1?]
[t1]
             [tn?]
[tn]
 

             [H      C] / [H      t1       ...       tn       C]
             C, [C?]

[C]

CONCLUDERENDE COMPONENT

Figuur 5.5 De opbouw van de concluderende component van de methode van 
 hypothetisering

Net als in de deductieve component vallen de meeste discussiebijdragen van de 
vragensteller in de concluderende component te karakteriseren als vragen om 
bevestiging van de stappen waaruit de afleiding bestaat en die van de antwoord-
gever als het al dan niet geven van deze bevestiging. Elk bevestigend antwoord 
kan worden opgevat als een aanvaarding van een argument ter verdediging van de 
conclusie en elk ontkennend antwoord kan worden opgevat als een verwerping 
van een dergelijk argument. Omdat de antwoordgever de afleidingsstappen alleen 
dan niet meteen bevestigt wanneer hij ze nog niet begrijpt, is de concluderende 
component van de methode van hypothetisering – net als de deductieve component 
ervan – te karakteriseren als een exposé in de vorm van een dialoog, waarbij in dit 
geval de hypothese en de eventuele tussenstappen fungeren als argumenten en de 
conclusie als het te bewijzen standpunt.
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5.2.3 De opbouw van de methode van samenvoeging en verdeling

In § 4.2.3 heb ik aangegeven dat de methode van samenvoeging en verdeling tot 
doel heeft het eens te worden over de precieze betekenis of  definitie van een 
bepaald begrip. De methode bestaat uit twee operaties, te weten een ‘samenvoe-
ging’ en een ‘verdeling’. In de samenvoeging wordt het te definiëren begrip met 
een aantal verwante begrippen samengebracht onder een generieke term en in de 
verdeling wordt de onderlinge verhouding tussen de samengebrachte begrippen 
geëxpliciteerd in termen van genus en species.

De opbouw van de samenvoeging heeft een enigszins diffuus karakter. In 
de samenvoeging worden bepaalde ‘verspreid liggende’ begrippen, die op een nog 
nader te bepalen wijze met het te definiëren begrip zijn geassocieerd, door de 
gespreksgenoten verzameld en onder één generiek begrip gebracht. Plato geeft 
nergens in de dialogen een stapsgewijze beschrijving van het precieze verloop 
van dit deel van de methode. In mijn reconstructie ben ik ervan uitgegaan dat de 
vragensteller eerst het te definiëren begrip (in figuur 5.6 hieronder weergegeven 
als B) naar voren brengt, vervolgens de geassocieerde begrippen (A1, …, An) naar 
voren brengt, en ten slotte een voorstel doet voor een generiek begrip waaronder de 
tot dan toe verzamelde begrippen kunnen worden samengebracht (G). Daarnaast 
ben ik ervan uitgegaan dat deze stappen telkens door de antwoordgever worden 
bevestigd.

De opbouw van de verdeling vertoont grote overeenkomsten met die van 
de deductieve en de concluderende component van de methode van hypotheti-
sering. Net als deze componenten bestaat de verdeling uit een alternerende serie 
van vragen en antwoorden die op te vatten is als een exposé van de vragensteller 
dat onderbroken wordt door de – meestal bevestigende – antwoorden van de 
antwoordgever.165 De verdeling verschilt van deze componenten doordat de 
vragensteller in dit geval geen stapsgewijze afleiding geeft van een hypothese of  
een conclusie, maar het generieke begrip stapsgewijs verdeelt in soorten en onder-
soorten. Bij elke verdeling vraagt hij om een bevestiging, die alleen dan uitblijft 
wanneer de antwoordgever de voorgestelde verdeling niet helemaal begrijpt. 
Ter nadere illustratie van de betreffende gang van zaken citeer ik hieronder een 
gedeelte van een eerder besproken passage uit De sofist, waarin een definitie van de 
hengelkunst wordt gezocht:

Vreemd. Tussen het zwemmend wild nu, (b) zien we dat er, naast een 
gevleugelde familie, ook een bestaat die in het water leeft.
TheaeT. Natuurlijk!

 165 Zie ook Marten (1965: 32), die stelt dat de vragensteller in de verdeling zijn reeds 
verworven en gedidactiseerde kennis presenteert in de vorm van een gesprek.
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Vreemd. En wanneer we het hebben over de ganse jacht op de gevleugelde 
familie, spreken we van ‘vogelvangst’, nietwaar?
TheaeT. Dat is inderdaad de gebruikelijke benaming.
Vreemd. En de jacht op wat in het water leeft, valt bijna helemaal onder de 
benaming ‘visvangst’?
Theaet. Ja.
Vreemd. Kunnen we verder deze jacht op haar beurt niet volgens twee grote 
indelingen onderscheiden?
TheaeT. Volgens welke indelingen?
Vreemd. Al naar gelang de jacht enkel en alleen gebeurt door middel van 
afsluitingen, ofwel door de vis te treffen.
TheaeT. Wat bedoel je daarmee? Hoe onderscheid je de een van de andere?
Vreemd. Enerzijds mag men al wat een prooi omvat en insluit met de 
bedoeling haar tegen te houden, (c) ‘afsluiting’ noemen.
TheaeT. Zeker.
Vreemd. Welke andere naam dan afsluiting kunnen we dan geven aan fuiken, 
netten, stroppen, korven en dergelijke?
TheaeT. Geen.
Vreemd. Dit onderdeel van de jacht zullen we dus ‘afsluitingsjacht’ noemen 
of  iets van dien aard.
TheaeT. Inderdaad. (Plato, De sofist 220a-c)

In mijn reconstructie van de opbouw van dit gedeelte van de methode ben ik ervan 
uitgegaan dat de eerste verdeling betrekking heeft op het generieke begrip (G) en 
resulteert in twee soorten (S1 en S2), dat de daarop volgende verdeling betrekking 
heeft op één van deze soorten (S2) en resulteert in twee nieuwe soorten (S3 en S4), 
enzovoort. Deze verdelingen gaan net zolang door totdat de vragensteller bij het 
te definiëren begrip (B) is aanbeland. Zoals ik in § 4.2.3 heb uiteengezet wordt 
aan het eind van de verdeling een definitie (D) gegeven van dat begrip in de vorm 
van een opsomming van alle begrippen waarvan het te definiëren begrip een  
(onder)soort is.

 In figuur 5.6 heb ik de opbouw van de methode van samenvoeging en 
verdeling in dialooglogische termen weergegeven. De stippellijn tussen de samen-
voeging en de verdeling geeft aan dat het in de samenvoeging gevonden generieke 
begrip (G) het vertrekpunt vormt voor de erop volgende verdeling. De legenda 
voor de aanduidingen is dezelfde als die in de vorige figuren, met dit verschil dat 
de in de beschrijving voorkomende variabelen begrippen representeren en geen 
proposities.
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A         V

           Is B het te de�niëren begrip?

Ja.

           Is A1 een met B geassocieerd begrip?
Ja.

           Is An een met B geassocieerd begrip?
Ja.

           Is G de generieke term?

Ja.

SAMENVOEGING

VERDELING

A        V

           Kan G verdeeld worden in S1 en S2?

Ja.

           Kan S2 verdeeld worden in S3 en S4?
Ja.

           Kan Sx verdeeld worden in Sx+1 en B?
Ja.

           Is D de de�nitie van B?

Ja.

Figuur 5.6 De opbouw van de methode van samenvoeging en verdeling

Uit deze reconstructie is duidelijk dat de propositie ‘G is de generieke term’ kan 
worden opgevat als het standpunt van de samenvoeging en de propositie ‘D is de 
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definitie van B’ als dat van de verdeling. De overige discussiebijdragen kunnen 
worden opgevat als de argumenten die ter ondersteuning van het betreffende 
standpunt worden aangevoerd. Voor de samenvoeging geldt dat de overige discus-
siebijdragen samen de argumentatie voor het standpunt vormen. Omdat uit het 
gewoonweg ‘verzamelen’ van de met B geassocieerde begrippen niet kan worden 
afgeleid dat G als de generieke term moet worden beschouwd, kan deze argu-
mentatie als onvolledig worden beschouwd. Voor de verdeling geldt ook dat de 
overige discussiebijdragen samen de ondersteuning van het standpunt vormen. Uit 
de explicitering van de precieze relatie tussen de in de samenvoeging genoemde 
begrippen kan worden opgemaakt dat D de definitie van B is.166

5.3 Aristoteles’ opvatting van de opbouw van een dialectische  
 discussie

Uit Aristoteles’ opmerkingen over het verloop van een dialectische discussie in de 
Topica valt op te maken dat de opbouw van een dergelijke discussie in grote lijnen 
overeenkomt met die van de socratische elenchus. Onderstaande reconstructie 
van de opbouw van een dialectische discussie zal ik daarom alleen toelichten voor 
zover het bestanddelen betreft die niet in de elenchus voorkomen of  die daar een 
net iets andere inhoud hebben.167

Een dialectische discussie wordt gevoerd door twee partijen in een vaste 
rolverdeling – de vragensteller en de antwoordgever – en bestaat uit een alterne-
rende reeks van vragen en antwoorden, eventueel afgesloten met een conclusie van 
de vragensteller. De vragensteller opent de discussie door een bepaalde kwestie 
naar voren te brengen – het ‘probleem’ (problêma). Anders dan de socratische 
elenchus, die met een open vraag van het type ‘Wat is X?’ begint, begint de 
dialectische discussie met een gesloten vraag van het type ‘Is X wel of  niet het 
geval?’168 Door deze vraag (in figuur 5.7 hieronder weergegeven als (p, ¬p)?) te 
 

 166 Anders dan in de eerder gereconstrueerde discussietypen (zoals de deductieve en de 
concluderende component van de methode van hypothetisering) is er in de methode 
van samenvoeging geen sprake van onderschikkende argumentatie, maar van nevenschik-
kende argumentatie.

 167 Mijn reconstructie van de opbouw van een dialectische discussie is mede gebaseerd 
op Slomkowski (1997: 14-42), Wagner en Rapp (2004: 17-18) en Hasper en Krabbe 
(te verschijnen: Inleiding § 3).

 168 Zie onder meer Aristoteles, Topica 101b25-35. In De interpretatione 20b25-30 geeft 
Aristoteles aan dat een vraag van het type ‘Wat is X?’ niet geschikt is als openings-
vraag in dialectische discussies: ‘It is also clear that “What is it?” is not a dialectical 
question either; for the question must give one the choice of  stating whichever side 
of  the contradiction one wishes.’ Voor een bespreking van Aristoteles’ inhoudelijke 
specificatie van ‘dialectische problemen’ zie Slomkowski (1997: 17-18).
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beantwoorden neemt de antwoordgever een standpunt (p/¬p) in met betrekking 
tot het onderwerp van de discussie.

In het vervolg van de discussie doet de vragensteller een aantal ‘voorstellen’ 
(protaseis) die hij naar voren brengt in de vorm van een vraag van het type ‘Is X het 
geval?’169 De antwoordgever kan een dergelijk voorstel (c?) al dan niet aannemen 
door de betreffende vragen met ‘ja’ of  ‘nee’ te beantwoorden.170 Wanneer de 
antwoordgever een vraag bevestigend beantwoordt, committeert hij zich aan een 
uitspraak die in het licht van de weerleggingspoging van de vragensteller als een 
concessie (c) geldt.

Aan het eind van de discussie probeert de vragensteller op basis van de door 
hem verzamelde concessies (c1, ..., cn) een ‘conclusie’ (sumperasma) te trekken die 
tegengesteld is aan het standpunt van de antwoordgever (¬p/p). Aristoteles geeft 
de vragensteller het advies deze conclusie niet naar voren te brengen in de vorm van 
een vraag, omdat deze anders het risico loopt dat de antwoordgever niet met het 
resultaat van de discussie instemt.171 Als het de vragensteller niet lukt de concessies 
te verkrijgen die voor de weerlegging van het standpunt van de antwoordgever 
nodig zijn, dan blijft de conclusie noodgedwongen uit.

In figuur 5.7 heb ik de opbouw van de dialectische discussie in dialoog-
logische termen weergegeven. De legenda voor de aanduidingen is dezelfde als die 
in de vorige figuren.

Uit deze reconstructie is duidelijk dat een dialectische discussie – anders dan 
de dialectische redenering van Zeno, maar net als de drie vormen van dialectica 
in de dialogen van Plato – uit discussiebijdragen van twee partijen bestaat. Verder 
is duidelijk dat de opbouw van de dialectische discussie op een belangrijk punt 
overeenkomt met de socratische elenchus en de kritische component van de 
methode van hypothetisering. In al deze antiek-dialectische discussietypen zijn 
de discussiebijdragen van de antwoordgever niet zonder meer te interpreteren als 
argumenten die hij ter verdediging van zijn standpunt naar voren brengt. Met de 
socratische elenchus heeft de dialectische discussie bovendien nog gemeen dat er 
slechts in die zin sprake is van een verdediging van het standpunt dat de antwoord-
gever de hem gestelde vragen op een zodanige manier probeert te beantwoorden 
dat het de vragensteller niet lukt dat standpunt op basis van de verkregen concessies 
te weerleggen.

 169 Zie onder meer Aristoteles, Topica 101b25-102a1. Dit vervolg van de discussie is 
vereenvoudigd weergegeven. De vragensteller kan zijn ‘voorstellen’ onder meer 
baseren op een voorafgaande deductieve redenering, inductieve redenering of  
analogieredenering. Voor een bespreking van Aristoteles’ verdere specificatie van 
‘dialectische vragen’ zie Slomkowski (1997: 17-18).

 170 Alvorens de vraag te beantwoorden kan de antwoordgever ook om een nadere 
toelichting vragen. Zie de bespreking van ‘regels’ voor een dialectische discussie in  
§ 6.3.

 171 Zie de bespreking van ‘strategieën’ voor een dialectische discussie in § 6.3.
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DIALECTISCHE DISCUSSIE

  

A V

 (p,    p) ? 

p /    p 

 c1?
c1
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 [c1, ..., cn           p / p]

Figuur 5.7 De opbouw van de dialectische discussie

5.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik de belangrijkste antiek-dialectische opvattingen over de 
opbouw van argumentatie gereconstrueerd door aan te geven uit welke uitspraken 
de betreffende redeneringen of  discussies precies bestaan, wie (of  welke partij) 
deze uitspraken naar voren brengt en op welke manier de verschillende onderdelen 
of  discussiebijdragen met elkaar samenhangen.

De dialectische redenering in Zeno’s ‘eerste paradox van de veelheid’ heeft 
feitelijk een monologisch karakter, maar is te reconstrueren als een discussie tussen 
Zeno en een andere partij. Het eerste deel van de redenering – de weerlegging van 
het Vele – is opgebouwd als een reductio ad impossibile, terwijl de gehele redenering is 
opgebouwd als een demonstratio per impossibile (althans, wanneer Socrates’ interpre-
tatie van Zeno’s bedoelingen in Plato’s Parmenides wordt gevolgd). Het is onduidelijk 
of  het in de redenering weerlegde standpunt gezien moet worden als de enige 
discussiebijdrage van de andere partij of  dat Zeno daarnaast nog gebruik maakt 
van andere opvattingen waaraan die partij is gecommitteerd.

De socratische elenchus is te karakteriseren als een expliciete dialoog die 
bestaat uit een alternerende serie van vragen en antwoorden. De vragensteller – 
meestal Socrates – probeert het standpunt van de antwoordgever te weerleggen met 
gebruikmaking van de opvattingen waaraan deze zich in de loop van de discussie 
heeft gecommitteerd. De discussiebijdragen van de antwoordgever kunnen in het 
algemeen niet worden opgevat als de argumenten die deze ter verdediging van het 
standpunt naar voren brengt, maar maken wel onderdeel uit van zijn poging om te 
voorkomen dat de vragensteller het standpunt weerlegt.
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De kritische component van de methode van hypothetisering heeft nagenoeg 
dezelfde opbouw als de socratische elenchus, met dit verschil dat de antwoord-
gever en de vragensteller beide zijn gecommitteerd aan de hypothese en de conse-
quenties die daaruit kunnen worden afgeleid. De hypothese kan worden opgevat 
als het argument dat voor elk van deze consequenties afzonderlijk wordt gegeven. 
Daarnaast kan – bij een positief  resultaat van de kritische toetsing – de onderlinge 
consistentie van de verzameling consequenties fungeren als een argument ter 
ondersteuning van de aanvaardbaarheid van de hypothese.

De deductieve en de concluderende component van de methode van 
hypothetisering hebben met de voorgaande discussietypen gemeen dat ook hier 
sprake is van een expliciete dialoog die uit een alternerende serie van vragen en 
antwoorden bestaat. De discussiebijdragen van de vragensteller zijn op te vatten 
als de argumenten die ter ondersteuning van de hypothese respectievelijk conclusie 
naar voren worden gebracht. Omdat de antwoordgever deze vragen meestal 
bevestigend beantwoordt zijn deze componenten feitelijk opgebouwd als een 
exposé van de vragensteller in de vorm van een dialoog.

Ook de methode van samenvoeging en verdeling is te karakteriseren als een 
exposé in de vorm van een dialoog. In plaats van een stapsgewijze afleiding van een 
hypothese of  conclusie geeft de vragensteller een stapsgewijze definitie van een 
bepaald begrip. Dit gebeurt door de met dit begrip samenhangende begrippen te 
verzamelen onder een generiek begrip en dat vervolgens te verdelen in soorten en 
ondersoorten. Net als in de genoemde componenten van de methode van hypothe-
tisering worden de verschillende stappen ofwel direct, ofwel nadat de vragensteller 
opheldering heeft verschaft door de antwoordgever bevestigd. 

De opbouw van de dialectische discussie in aristotelische zin vertoont grote 
overeenkomsten met die van de socratische elenchus. De discussie is opgebouwd 
als een expliciete dialoog tussen twee partijen – de vragensteller en de antwoord-
gever. De discussiebijdragen van de vragensteller staan in functie van de poging om 
het standpunt van de antwoordgever te weerleggen op basis van de concessies die 
deze tijdens de discussie doet en de discussiebijdragen van de antwoordgever staan 
in functie van de poging om te voorkomen dat dit gebeurt. Net als in de socratische 
elenchus is er in de dialectische discussie dus wel sprake van een standpunt, maar 
niet van argumenten die ter ondersteuning ervan naar voren worden gebracht.




