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6 Antiek-dialectische opvattingen over de normering 
 van argumentatie

In de pragma-dialectiek wordt niet alleen een dialectisch uitgangspunt gehanteerd 
met betrekking tot het doel en de opbouw van argumentatie, maar ook met 
betrekking tot de normering ervan. Een kritische discussie wordt gezien als een 
discussie die genormeerd is door middel van een samenhangend geheel van 
procedurele regels, waarin een specifieke opvatting over de redelijkheid van argu-
mentatie tot uitdrukking is gebracht. De auteurs brengen dit uitgangspunt onder 
meer in verband met de dialectische benadering van argumentatie door te verwijzen 
naar Aristoteles’ opvatting van de dialectica als de kunst van het gereguleerde debat: 
‘For Aristotle, [...] [d]ialectic represented the art of  regulated debate’ (Van Eemeren &
Grootendorst 2004: 42, mijn cursivering).

Om te kunnen bepalen in hoeverre de pragma-dialectische opvatting over de 
normering van argumentatie gerelateerd is aan de antiek-dialectische opvattingen 
hieromtrent, geef  ik in dit hoofdstuk een reconstructie van deze antieke 
opvattingen. Net als in de vorige twee hoofdstukken richt ik me daarbij op de 
relevante gedeelten uit het overgeleverde werk van Zeno, Plato en Aristoteles. Eerst 
onderzoek ik op welke manier de dialectische redenering van Zeno is genormeerd 
(§ 6.1). Vervolgens geef  ik een analyse van de normering van de filosofische 
discussies in de dialogen van Plato (§ 6.2). Ten slotte reconstrueer ik Aristoteles’ 
opvatting van de normering van een dialectische discussie (§ 6.3). Ik zal nagaan 
welke voorwaarden, regels en strategieën volgens deze filosofen op de betreffende 
redenering en discussietypen van toepassing zijn.

6.1 De normering van de dialectische redenering van Zeno

In het overgeleverde werk van Zeno wordt niet gereflecteerd over de normatieve 
aspecten van argumentatie. Mijn reconstructie van de normeringsopvatting van 
Zeno is om die reden gebaseerd op een analyse van de werkwijze die hij volgt om 
de veronderstelde doelen van zijn dialectische redenering te realiseren. Net als bij 
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de eerdere reconstructie van andere aspecten van deze redenering richt ik me bij 
de reconstructie van de normering ervan op de exemplarische ‘eerste paradox van 
de veelheid’.

In mijn eerdere analyses van Zeno’s eerste paradox van de veelheid is naar 
voren gekomen dat deze paradox een tweeledig doel heeft. In de eerste plaats 
heeft de paradox tot doel de stelling te weerleggen dat de werkelijkheid uit een 
veelheid van zijnden bestaat – de stelling van het Vele – en in de tweede plaats door 
middel van die weerlegging de stelling te verdedigen dat de werkelijkheid uit één 
ondeelbaar geheel bestaat – de stelling van het Ene.

Om het eerste doel te bereiken verbindt Zeno aan de stelling van het Vele 
twee consequenties die met elkaar in tegenspraak zijn. Hij stelt dat, wanneer de 
werkelijkheid uit een veelheid van zijnden bestaat, de uitgebreidheid van elk van 
deze zijnden zowel oneindig groot als oneindig klein is. Uit het gegeven dat deze 
consequenties niet tegelijkertijd waar kunnen zijn leidt hij vervolgens de conclusie 
af  dat de stelling van het Vele onhoudbaar is. Deze werkwijze komt in grote lijnen 
overeen met de werkwijze voor het weerleggen van een willekeurig standpunt – 
of  ‘formule’ – zoals die ook in hedendaagse inleidingen in de logica wel wordt 
aanbevolen:

The rule of  thumb for deriving ¬φ […] is found in (11):

(11) Objective  Approach 
 To derive ¬φ   take φ as an assumption and try to derive 
    a pair of  formulas of  the form ψ, ¬ψ. 

(Gamut 1991: 138)

Bij het weerleggen van een formule wordt gebruik gemaakt van twee logische 
regels: de ‘eliminatieregel’ voor de negatie en de ‘introductieregel’ voor de negatie. 
De eliminatieregel voor de negatie houdt in dat wanneer in een redenering zowel 
de negatie van een formule (¬ψ) als die formule zelf  (ψ) voorkomt, het falsum (⊥) 
mag worden ingevoerd (waarmee de negatie wordt geëlimineerd). De introduc-
tieregel voor de negatie houdt in dat wanneer onder aanname van een bepaalde 
formule (φ) het falsum (⊥) kan worden afgeleid, tot de negatie van de betreffende 
formule (¬φ) mag worden geconcludeerd (waarmee de negatie wordt geïntrodu-
ceerd). Uit het gegeven dat Zeno bij het weerleggen van de stelling van het Vele 
een werkwijze hanteert die overeenkomt met de werkwijze die in de hierboven 
geciteerde vuistregel wordt aanbevolen kan worden opgemaakt dat hij in het eerste 
gedeelte van de paradox op impliciete wijze gebruik maakt van de eliminatie- en 
introductieregel van de negatie. Omdat deze regels samen met de introductie- en 
eliminatieregels van de logische connectieven (˅, ˄, →) het zogenoemde ‘systeem 
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van de minimale logica’ constitueren, mag gesteld worden dat zijn redenering 
formaliseerbaar is in dat systeem.156

Om het tweede doel te bereiken neemt Zeno aan dat de stelling van het 
Vele onhoudbaar is en dat er tussen deze stelling en de stelling van het Ene een 
contradictoire – en geen contraire – tegenstelling bestaat.157 Op grond van deze 
aannames concludeert hij dat de stelling van het Ene wèl houdbaar is. Bij het 
volgen van deze werkwijze maakt Zeno impliciet gebruik van het logische inzicht 
dat wanneer van twee stellingen er precies één waar moet zijn ((p ˅ q) ˄ ¬(p ˄ q)), 
uit de onwaarheid van de ene stelling (¬p) tot de waarheid van de andere stelling 
(q) mag worden geconcludeerd. Deze werkwijze kan geformaliseerd worden in het 
zogenoemde ‘systeem van de intuïtionistische logica’, dat bestaat uit de regels van 
het systeem van de minimale logica aangevuld met de EFSQ-regel (ex falso sequitur 
quodlibet ).158 Deze regel houdt in dat uit het falsum (⊥) elke willekeurige formule 
(φ) mag worden afgeleid.

Terwijl Zeno’s werkwijze in het eerste gedeelte van de paradox dus te 
formaliseren is met gebruikmaking van regels uit het systeem van de minimale 
logica, is zijn werkwijze in het tweede gedeelte van de paradox te formaliseren met 
gebruikmaking van regels uit het systeem van de intuïtionistische logica. Omdat 
alle regels uit het systeem van de minimale logica ook tot het systeem van de 
intuïtionistische logica behoren, kan worden gesteld dat hij in de gehele paradox 
op een impliciete manier gebruik maakt van de verzameling regels die samen het 
systeem van de intuïtionistische logica constitueren. Daarnaast maakt Zeno in het 
eerste gedeelte van de paradox op impliciete wijze gebruik van een weerleggings-
strategie. Zijn werkwijze correspondeert met de vuistregel voor het weerleggen 
van een willekeurig standpunt of  ‘formule’ zoals die in hedendaagse handboeken 
over logica wordt uiteengezet.

6.2	 De	normering	van	de	filosofische	discussies	in	de	dialogen	 
 van Plato

Anders dan in de paradoxen van Zeno wordt in de dialogen van Plato wèl expliciet 
gereflecteerd over de normatieve aspecten van argumentatie. Sommige van de 

 156 Over het systeem van de minimale logica zie bijvoorbeeld Gamut (1991: 139).
 157 Wanneer de stelling van het Ene het enige alternatief  vormt voor de stelling van 

het Vele, dan kunnen de stellingen niet tegelijkertijd onwaar zijn en moeten ze als 
contradictoir worden beschouwd. Zou er in de context van het filosofische debat 
over de aard van de werkelijkheid sprake zijn van een derde mogelijkheid (bijvoor-
beeld de ontologische stelling dat er helemaal ‘niets’ is – de stelling van het Niets), 
dan kunnen de stellingen van het Ene en het Vele wèl tegelijkertijd onwaar zijn en 
moeten ze als contrair worden beschouwd.

 158 Voor de bestanddelen van het systeem van de intuïtionistische logica zie bijvoor-
beeld Gamut (1991: 139-140).
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discussiebijdragen die onderdeel uitmaken van de socratische elenchus, de methode 
van hypothetisering en de methode van samenvoeging en verdeling kunnen worden 
geïnterpreteerd als voorstellen voor de normering van de betreffende vorm van 
dialectica. Deze expliciete normen zijn in te delen in twee categorieën. Voor een 
deel hebben ze het karakter van algemene voorwaarden voor het voeren van een filo-
sofische discussie. Zo formuleren de discussianten soms eisen met betrekking tot 
de geschiktheid van de deelnemers aan een dergelijke discussie en de aard van de 
te bediscussiëren kwestie. Voor een ander deel hebben deze normen het karakter 
van regels voor de deugdelijkheid van discussiebijdragen. Zo uiten de deelnemers 
soms hun onvrede over de manier waarop de discussie tot dan toe is verlopen of  
geven ze aan op welke manier de discussie in hun ogen dient te worden vervolgd.159

Behalve expliciet zijn de verschillende typen filosofische discussies in de 
dialogen van Plato ook impliciet genormeerd. Voor een deel betreft het hier 
hetzelfde type normen door middel waarvan ook de eerder besproken paradox 
van Zeno is genormeerd. Zo mag worden aangenomen dat de wijze waarop 
de vragensteller in de socratische elenchus en de concluderende en deductieve 
componenten van de methode van hypothetisering een conclusie of  hypothese 
afleidt, impliciet genormeerd is door middel van dezelfde logische regels als de 
dialectische redenering van Zeno.160 Voor een ander deel betreft het hier strategieën, 
dat wil zeggen normen die gerelateerd zijn aan de specifieke taak die de partijen 
in de discussie vervullen. Zo is de ‘onlogische’ volgorde van de vragen in de 
socratische elenchus te verklaren uit het gegeven dat de vragensteller, die als taak 
heeft het standpunt van de antwoordgever te weerleggen, zo lang mogelijk probeert 
te verbergen op welke wijze hij van plan is dat te doen.

Hieronder geef  ik eerst een reconstructie van de expliciete normen – 
voorwaarden en regels – die in de relevante passages in de dialogen van Plato 
naar voren worden gebracht. In de meeste gevallen valt uit de passages zelf  niet 
op te maken of  de betreffende norm uitsluitend van toepassing wordt geacht op 
de discussie die op dat moment wordt gevoerd, dan wel op alle discussies die tot 
hetzelfde type behoren, dan wel ook nog op één of  meer van de andere discus-
sietypen. Waar mogelijk zal ik aangeven welke vormen van dialectica door middel 
van de betreffende voorwaarde of  regel worden genormeerd. Vervolgens geef  ik 
een reconstructie van de impliciete normen – strategieën – van de discussianten. Ik 
concentreer me daarbij op de strategieën die Socrates in de elenchus hanteert om 
het standpunt van zijn gespreksgenoot te weerleggen.

 159 In sommige gevallen vormen deze opmerkingen de opmaat tot wat in hedendaagse 
termen een ‘metadiscussie’ wordt genoemd, i.e. een discussie waarin de normen voor 
de hoofddiscussie worden gethematiseerd.

 160 Dit betekent uiteraard niet dat de betreffende afleidingen ook altijd logisch geldig 
zijn. Voor een voorbeeld van een ongeldige afleiding zie Stemmer (1992: 86).
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De algemene voorwaarden voor het voeren van een filosofische discussie hebben 
voor een deel betrekking op de geschiktheid van de deelnemers aan een dergelijke 
discussie. Voorbeelden daarvan zijn de diverse leeftijds- en karaktereisen die Socrates 
in de onderstaande passage uit De staat naar voren brengt. Om te voorkomen – zo 
stelt hij – dat de ‘wijsbegeerte en al wat daarop betrekking heeft’ nog verder in 
opspraak raakt, dient men niet iedereen ‘van de dialectiek laten proeven’, maar 
bij voorkeur personen die niet al te jong zijn en daarenboven een ‘fatsoenlijke en 
stabiele natuur’ hebben:

- En is deze éne voorzorgsmaatregel niet heel belangrijk, (b) namelijk dat 
men hen niet van die dialectiek laat proeven, zolang ze nog jong zijn? Je 
zult zelf  ook al gemerkt hebben, denk ik, dat jongelui, als ze voor de eerste 
maal een hapje van het argumenteren geproefd hebben, van dit discussiëren 
een soort spel gaan maken, en de dialectiek gebruiken om door dik en dun 
tegen te spreken? Naar het voorbeeld van de anderen, die hen weerleggen, 
gaan ook zij weer anderen weerleggen, en ze vinden het prachtig om met 
hun argumenten als jonge hondjes te sleuren en te rukken aan wie maar in 
hun buurt komt. 
- Ja, dat is het liefste wat zij doen. 
- En als zijzelf  dan veel mensen vastgepraat hebben, en als ook zij door velen 
zijn vastgezet, zullen wij er dan niet al gauw en (c) regelrecht toe vervallen 
helemaal niets meer te geloven van wat zij vroeger geloofden? Daar ligt de 
oorzaak waarom zijzelf  en al wat op de wijsbegeerte betrekking heeft, in 
opspraak geraakt zijn bij de anderen. 
- Zeer juist. 
- Iemand die echter wat ouder is, zal met zulke dwaze streken niets te 
maken willen hebben. Als voorbeeld zal hij eerder de man nemen die in zijn 
discussies de waarheid wil zoeken, dan de man die er maar een spelletje van 
maakt en alleen voor de grap tegenspreekt. Zo zal hijzelf  beter binnen de 
perken blijven, (d) en tegelijk ook het aanzien van zijn beroep doen groeien 
in plaats van het te verminderen.
- Zeer juist. 
- Trouwens, al wat we voordien gezegd hebben, was ook al als voorzorg 
bedoeld: namelijk dat men alleen fatsoenlijke en stabiele naturen aan de 
studie van de dialectiek mag laten deelnemen, en dat niet, zoals nu het geval 
is, de eerste de beste zonder enige geschiktheid eraan begint. 
- Zeer zeker. (Plato, De staat 539a-d)

Omdat in deze passage over ‘tegenspreken’, ‘weerleggen’, ‘vastpraten’ en ‘vastzetten’ 
wordt gesproken, zijn de genoemde leeftijds- en karaktereisen waarschijnlijk 
van toepassing op die typen filosofische discussies waarin een vragensteller het 
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standpunt van een antwoordgever probeert te weerleggen (zoals de socratische 
elenchus en de kritische component van de methode van hypothetisering).

In het vervolg op de hierboven aangehaalde passage delibereren Socrates en 
Glauco over het aantal jaren dat de daarvoor geschikt bevonden personen aan de 
studie van de dialectica dienen te wijden:

- Is voor het onafgebroken en energiek en uitsluitend bestuderen van de 
dialectiek, – behalve dan, bij wijze van tegenwicht, van de lichamelijke 
oefeningen – het dubbele aantal jaren voldoende van wat men daarvoor aan 
de gymnastiek besteed heeft?
- (e) Wat bedoel je, zes of  vier?
- Laten we zeggen: vijf. Want na die tijd zul je hen opnieuw moeten doen 
afdalen naar hun vroegere spelonk, en zul je hen ertoe moeten verplichten 
militaire of  andere posten te bekleden, zoals men aan jongelui toevertrouwt. 
[...]
- Hoeveel tijd wens je daaraan te besteden?
- Vijftien jaar, zei ik. Als ze dan vijftig geworden zijn, overal ongeschonden 
doorheen gekomen zijn, en in alle opzichten hebben uitgemunt in werk en 
wetenschap, dan dienen ze ten slotte naar dit einddoel geleid te worden. Dan 
moeten wij hen dwingen de lichtstraal van hun ziel naar boven te richten, 
recht naar datgene wat aan alles licht verschaft. En zo, na het absoluut Goede 
gezien te hebben, en dit als model gebruikend, zullen ze, ieder op hun beurt, 
heel hun verdere leven lang, orde scheppen in de staat, in de individuen 
en (b) in zichzelf, maar het grootste deel van hun tijd aan de wijsbegeerte 
besteden. (Plato, De staat 539d-540b)

In de slotzinnen van deze passage wordt gesproken van een ‘weg omhoog’ die de 
betreffende persoon de mogelijkheid biedt de idee van het Goede te aanschouwen. 
Uit dit gegeven kan worden opgemaakt dat de genoemde leeftijdsaanduidingen 
waarschijnlijk betrekking hebben op het type discussie dat ik in § 4.2.2 heb 
aangeduid als de geavanceerde variant van de deductieve component van de 
methode van hypothetisering.

Behalve in De staat wordt ook in De sofist een voorwaarde geformuleerd met 
betrekking tot de geschiktheid van de deelnemers aan een filosofische discussie. In 
de onderstaande passage stelt de Vreemdeling uit Elea dat het beoefenen van de 
dialectica is voorbehouden aan personen die ‘filosoof ’ zijn:

Vreemd. Nu zal je, meen ik, de taak van de dialectiek aan niemand anders 
toevertrouwen dan aan wie zuiver en rechtmatig wijsbegeerte beoefent. 
TheaeT. Hoe zou men dit aan iemand anders kunnen toekennen? 
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Vreemd. Nu of  later, daar ergens zullen we de filosoof  aantreffen, als we 
hem willen zoeken. (Plato, De sofist 253e).

Omdat de dialectica in deze dialoog de vorm heeft van de methode van samenvoe-
ging en verdeling en het bijbehorende discussietype is opgebouwd als een exposé 
van de vragensteller in de vorm van een dialoog, heeft de genoemde voorwaarde 
waarschijnlijk uitsluitend betrekking op de rol van vragensteller in de methode 
van samenvoeging en verdeling. Voor de antwoordgever, die in deze vorm van 
dialectica alleen hoeft aan te geven of  hij de redeneerstappen van de vragensteller 
kan volgen, geldt een andere voorwaarde. Hij dient bij voorkeur een ‘jong’ en 
‘gewillig’ persoon te zijn: 

Socr. Komaan, vreemdeling! Dit is nu de eerste gunst die we van jou vragen. 
Die zal je ons toch niet weigeren, zeker! Antwoord alvast hierop: waar hou je 
gewoonlijk het meest van: zelf, voor eigen rekening, in een breed opgezette 
redevoering de thesis ontwikkelen, die je iemand wil voorhouden? Ofwel de 
ondervragende methode gebruiken? Dat was destijds ook de methode van 
Parmenides. En ik heb het nog meegemaakt, toen ik nog een jonge man was, 
dat hij, die toen reeds hoogbejaard was, op die wijze prachtige argumenten 
ontwikkelde.
Vreemd. Met een partner die er geen bezwaar tegen maakt en die zich 
gewillig laat leiden, is de laatste methode van heen en weer praten de gemak-
kelijkste. (d) Maar anders is het het best zelf  aan het woord te blijven. 
Socr. Wel, je kan vrij om het even wie van de aanwezigen uitkiezen: allen 
zullen ze zich bereidwillig naar jou schikken. Maar als je naar een raad van 
mij wilt luisteren: neem dan een van de jongeren. Theaetetus hier, bijvoor-
beeld, of  iemand anders die je aanstaat. (Plato, De sofist 217c-d)

Een zelfde soort voorwaarde stelt Parmenides in de onderstaande passage wanneer 
hij de jongste van zijn gespreksgenoten als de meest geschikte antwoordgever 
aanwijst. Deze zal naar verwachting ‘het minst drukte maken’ en ‘het eerlijkst 
zeggen wat hij denkt’:

- [...] Waarmee zullen we dan beginnen (b) en wat wordt onze eerste 
hypothese? Vinden jullie het goed, nu je toch een moeizaam spel wil spelen, 
dat ik bij mezelf  begin en bij mijn eigen hypothese? Als ik mijn hypothese 
over het absolute Ene formuleer, wat moet er dan noodzakelijk uit voort-
vloeien, in het geval het Ene is en in het geval het niet is?’
- Precies wat we verlangen, zei Zeno. 
- Wie zal me dan antwoorden? vroeg hij. Wil de jongste dat doen? Die zal 
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wel het minst drukte maken, en het eerlijkst zeggen wat hij denkt. (Plato, 
Parmenides 137a-b)

Voor een ander deel hebben de algemene voorwaarden voor het voeren van een 
filosofische discussie betrekking op de aard van het onderwerp van een dergelijke 
discussie. In de Euthyphro (7b-e) merkt Socrates op dat meningsverschillen over 
aantal, grootte en gewicht op een snelle en eenduidige manier tot een oplossing 
kunnen worden gebracht (namelijk door te tellen, de maat te nemen of  te wegen), 
terwijl meningsverschillen over recht of  onrecht, mooi of  lelijk en goed of  kwaad 
de mensen tot vijanden van elkaar kunnen maken. De discussies die Plato in zijn 
dialogen heeft weergegeven hebben veelal betrekking op kwesties van het laatste 
type. Hieruit kan worden opgemaakt dat Plato kwesties die langs ‘kwantitatieve’ 
weg kunnen worden opgelost niet geschikt acht voor een filosofische discussie, of  
althans minder geschikt dan kwesties die langs ‘kwalitatieve’ weg kunnen worden 
opgelost.

Dat de mogelijke onderwerpen voor een filosofische discussie beperkt 
zijn sluit niet uit dat de deelnemers de vrijheid hebben ten aanzien van een 
eenmaal gekozen onderwerp een willekeurig standpunt in te nemen. Zo heeft de 
‘hoofdvraag’ aan het begin van de elenchus altijd het karakter van een open vraag 
en worden er doorgaans geen inhoudelijke beperkingen gesteld aan het standpunt 
dat de antwoordgever in reactie op deze vraag naar voren brengt. In de onder-
staande passage, waarin Socrates de voor hem ongebruikelijke rol van antwoord-
gever vervult, wordt de vrijheid tot het innemen van een willekeurig standpunt 
expliciet aan de orde gesteld. Wanneer Thrasymachus zich beklaagt over het feit dat 
Socrates weigert antwoord te geven op de vraag wat rechtvaardigheid is en alleen 
maar vragen wil stellen over andermans definities ervan, antwoordt Socrates dat de 
reden van zijn weigerachtigheid is dat Thrasymachus een aantal van de mogelijke 
definities van rechtvaardigheid van tevoren heeft uitgesloten:161

- [...] Wist ik het niet, en had ik het niet van tevoren gezegd tegen de anderen 
hier, dat je niet zou willen antwoorden, maar dat je je van de domme zou 
houden, en alles doen behalve antwoorden als men je een vraag zou stellen?
- Natuurlijk wist je dat, Thrasymachus! Je bent niet voor niets een geleerde. 
Je wist dan ook heel goed dat, als je iemand zou vragen: ‘Hoeveel is twaalf ? 
‘(b) en bij je vraag zou zeggen: ‘Probeer me nu niet te antwoorden, dat twaalf  
tweemaal zes, of  driemaal vier of  zesmaal twee of  viermaal drie is, want 
zulke kletspraat laat ik me door jou niet wijsmaken!’ – dan was het voor 
jou vanzelfsprekend, denk ik, dat niemand op zo’n vraag een antwoord zou 
geven. Maar veronderstel nu eens dat hij zou zeggen: ‘Wat bedoel je, Thra-

 161 Zie ook Stemmer (1992: 100-101).
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symachus? Mag ik absoluut niets antwoorden van wat jij zopas zei? Ook 
niet als het juiste antwoord daar toevallig tussen zit? Die is goed! Ben ik dan 
verplicht toch iets anders te zeggen? Dus een onwaarheid! Of  wat bedoel 
je?’ (c) Wat zou je hem daarop antwoorden?
- Kom, kom, zei hij. Alsof  die twee gevallen enige gelijkenis vertonen!
- En waarom niet? vroeg ik. Maar aangenomen zelfs, dat de twee gevallen 
verschillen, wat dan, indien de ondervraagde dénkt dat ze overeenkomen? 
Denk je dan dat zoiets hem zal verhinderen te antwoorden wat hij ervan 
vindt, of  wij het hem verbieden of  niet?
- Anders gezegd dus: wil je het ook zo doen en me een van die verboden 
antwoorden geven?
- Het zou me niets verbazen als ik, na rijp beraad, tot die conclusie kwam. 
(Plato, De staat 337a-c).

Uit deze passage kan worden opgemaakt dat de vragensteller in de socratische 
elenchus geen eisen mag stellen met betrekking tot de inhoud van het standpunt 
dat de antwoordgever ten aanzien van een bepaalde kwestie wenst in te nemen. In 
deze vorm van dialectica bepaalt de vragensteller het onderwerp van de discussie, 
terwijl de antwoordgever bepaalt welk standpunt aan een kritische toetsing zal 
worden onderworpen.

Onder de tweede categorie van expliciete normen versta ik de regels voor de deug-
delijkheid van de discussiebijdragen. In deze regels wordt gespecificeerd welke 
bevoegdheden of  verplichtingen het vervullen van de rol van vragensteller of  
antwoordgever met zich meebrengt.

Voor de filosofische discussies in de dialogen van Plato lijkt als algemene 
regel te gelden dat wanneer de rolverdeling aan het begin van de discussie eenmaal 
is vastgelegd, daar binnen één en dezelfde discussie niet meer van kan worden 
afgeweken.162 Dit betekent dat de vragensteller zich in principe dient te beperken 
tot het stellen van vragen (en het trekken van een conclusie) en de antwoord-
gever tot het geven van antwoorden. In mijn reconstructie van de opbouw van 
de filosofische discussies heb ik al aangegeven welke vraag- en antwoordvormen 
voor de verschillende discussies geëigend zijn. Hieronder concentreer ik me op een 
belangrijke uitzondering op bovenstaande algemene regel, die bedoeld lijkt te zijn 
de redelijkheid van de discussiebijdragen te waarborgen.

In een aantal passages lijkt de antwoordgever in een socratische elenchus het 
recht te worden toegekend zich niet te beperken tot het geven van antwoorden. 
Wanneer hij een bepaalde vraag niet goed begrijpt, mag hij de vragensteller 

 162 Zie Stemmer (1992: 97-99) onder verwijzing naar Plato, Charmides 163e5 ff., Protagoras 
330e3-332a1 en Alcibiades I 112e-113c en 116d5.
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een wedervraag stellen. Zo’n wedervraag dient ter vaststelling van de precieze 
betekenis van één of  meer van de termen die de vragensteller heeft gebruikt.163 
Deze bevoegdheid tot het stellen van een wedervraag doet de socratische elenchus 
op een essentiële manier verschillen van een discussietype dat veel overeenkomsten 
vertoont met de elenchus en dat door Plato fel wordt gekritiseerd – de ‘eristische’ 
discussie.164 Het gegeven dat de antwoordgever in een dergelijke discussie alleen met 
‘ja’ of  ‘nee’ mag antwoorden biedt de vragensteller de mogelijkheid de discussie te 
winnen door op een listige manier gebruik te maken van termen met meer dan één 
betekenis. Wanneer een vraag een meerduidige term bevat, kan de vragensteller bij 
het trekken van een conclusie deze term een andere betekenis geven dan die welke 
de antwoordgever bij het beantwoorden ervan in gedachten had. De conclusie van 
de vragensteller is in dit geval gebaseerd op een concessie die inhoudelijk verschilt 
van die welke de antwoordgever bereid was te doen.

In veel van de voorbeelden van eristische discussies die Plato in zijn dialogen 
geeft is de weerlegging van het standpunt van de antwoordgever uitsluitend 
gebaseerd op een dergelijk misbruik van meerduidige termen. Zo weerleggen 
Euthydemus en Dionysodorus in de Euthydemus de jongeling Clinias door gebruik 
te maken van de meerduidigheid van de term ‘leren’, die zowel ‘studeren’ als 
‘begrijpen’ kan betekenen:165

Als ik me goed herinner begon Euthydemus ongeveer als volgt: ‘Zeg eens, 
Clinias, de mensen die iets leren, wie zijn dat: degenen die verstandig zijn of  
die dom zijn?’
 Dat was een moeilijke vraag voor de jongen. Hij kreeg dan ook een 
kleur en keek mij verlegen aan. Zijn verwarring ziende, zei ik: ‘Kalm aan, 
Clinias, wees niet bang om te zeggen waar het volgens jou op staat. (e) Want 
misschien heb je er wel veel profijt van.’
 Intussen had Dionysodorus zich naar mij overgebogen en met een 
brede glimlach op zijn gezicht fluisterde hij mij in het oor: ‘Daar gaat-ie! Ik 

 163 Zie Stemmer (1992: 99) onder verwijzing naar Plato, Euthydemus 295b3-9 en Meno 
75c8-d7. Overigens mag ook de vragensteller om opheldering vragen wanneer hij 
het antwoord niet begrijpt. Stemmer noemt als voorbeelden daarvan Plato, Euthrypho 
11e7-12d3 en 13a1-b6, Meno 77b6-78c2 en De staat 338c4-339a5.

 164 Volgens Robinson (1953/1941: 78) en Vlastos (1991: 111 en 1999a: 42-45) onder-
scheidt de socratische elenchus zich ook nog van de eristische discussie doordat de 
antwoordgever in de socratische elenchus alleen mag antwoorden wat hij werkelijk 
gelooft (de ‘say what you believe’-regel). Voor een kritische bespreking van deze inter-
pretatie zie Stemmer (1992: 96-113).

 165 Zie De Win (1999: 131, noot 14). Voor een ander voorbeeld zie Plato, Euthydemus 
283c-d, waarin Dionysodorus de predicatieve betekenis van het woordje ‘is’ aan het 
eind van de discussie vervangt door de existentiële betekenis ervan. Dit stelt hem in 
staat zijn gespreksgenoten te verwijten dat zij hun vriend Clinias niet wijs willen zien 
worden, maar dood willen hebben.
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verzeker je al van tevoren, Socrates, wat de jongen ook antwoordt, hij wordt 
weerlegd!’
 Hij was nog niet uitgesproken of  Clinias was al bezig te antwoorden. Zo 
was het me niet mogelijk de jongen nog tot voorzichtigheid te manen. (a) 
Zijn antwoord was: ‘De verstandigen zijn de mensen die leren.’
 Daarop vroeg Euthydemus: ‘Zijn er ook mensen die je leraren noemt, of  
niet?’
 Clinias erkende dat dat zo was.
- En leraren zijn toch mensen die anderen iets leren? Net zoals naar ik meen 
de citerleraar en de taalleraar onderwijzers waren voor jou en de andere 
kinderen. En jullie waren leerlingen?
 Hij beaamde het.
- Maar toen jullie aan het leren waren, droegen jullie toen al kennis van wat 
je leerde?
- Nee, zei hij. (b)
- En waren jullie dan al knap zolang je dat nog niet wist?
- Nee, dat niet, antwoordde hij.
- En als jullie dan nog niet knap waren, waren jullie dan nog dom?
- Zeker.
- Dus toen jullie leerden wat jullie nog niet wisten, waren jullie nog dom?
 De jongen knikte van ja.
- Dus zijn het de dommen die leren, Clinias, en niet de verstandigen zoals 
jij denkt.
 Zoals een koor reageert op het teken van de dirigent, barstte heel het 
gezelschap van Dionysodorus en Euthydemus tegelijk uit in luid geschreeuw 
en geschater. (c) En nog voordat de jongen goed en wel tot zichzelf  gekomen 
was, had Dionysodorus de ondervraging al overgenomen.
- Zeg eens, Clinias, wanneer jullie onderwijzer jullie iets voorzei, wie van de 
kinderen leerden dan wat hij zei, de verstandigen of  de dommen?
- De verstandigen, antwoordde Clinias.
- Dan zijn het ook de verstandigen die leren, en niet de dommen. Het 
antwoord dat je Euthydemus net gaf, was dus fout. (d)
 Voor de tweede keer barstten de vereerders van de twee mannen uit in 
onbedaarlijk gelach en gebrul, uit pure bewondering voor hun knapheid. Wij, 
de anderen, zaten er verslagen bij en zwegen. (Plato, Euthydemus 275d-276d)

Als de antwoordgever in de hierboven weergegeven discussie het recht had gehad 
te informeren naar de betekenis waarin de vragensteller de meerduidige term 
‘leren’ telkens gebruikte, dan had hij kunnen voorkomen dat zijn standpunt op 
deze manier was weerlegd. In dit licht moet het protest van Dionysodorus – later  
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in dezelfde dialoog – worden begrepen, wanneer Socrates hem tegen de regels in 
een wedervraag stelt:166

- Zeg dan eens, Socrates: ben je wetend op een of  ander gebied? Of  niet?
- Jawel.
- En waaraan dank je dat, dat je een kenner bent? Want daardoor komt het 
toch dat je weet? Of  heeft dat een andere oorzaak? 
- Nee, geen andere. Begrijp ik goed dat je doelt op de ziel? Of  bedoel je wat 
anders? 
- Schaam je je niet, Socrates, dat je mijn vraag beantwoordt met een 
tegenvraag? 
- O ja, zei ik, je hebt gelijk. Maar wat moet ik dan doen? Ik wil graag doen 
wat je zegt, maar als ik niet precies weet wat je vraagt, wil je dan dat ik toch 
antwoord geef, zonder vragen te stellen? (c) 
- Je begrijpt toch wel íets van wat ik zeg, is het niet? vroeg hij.
- Ja, dat wel, zei ik. 
- Geef  dan antwoord naar wat je van de vraag begrijpt. 
- Maar wat dan wanneer je bij je vraag iets anders in gedachten hebt dan ik 
eruit begrijp en ik geef  je dan antwoord naar wat ik ervan snap, ben je er dan 
tevreden mee als ik een antwoord geef  dat slaat als een tang op een varken? 
- Ik wel, zei hij, maar jij vast niet, denk ik.
- Ik zal dan, besloot ik, beslist geen antwoord geven voordat ik daar 
behoorlijk achter ben. 
- Jij wil mij alleen maar telkens niet antwoorden op wat je van mij begrijpt 
omdat je een leuteraar bent en een onnozele hals. (d) 
Ik zag dat hij kwaad werd op mij omdat ik wat hij zei telkens toegelicht wou 
zien: hij was erop uit mij in het nauw te drijven door de betekenis van de 
woorden telkens iets te veranderen. (Plato, Euthydemus 295b-d)

Uit deze passage valt op te maken dat de uitzondering op de regel dat de antwoord-
gever de vragen alleen met ‘ja’ of  ‘nee’ mag beantwoorden bedoeld lijkt te zijn 
om te voorkomen dat de vragensteller een concessie met een meerduidige term 
‘misbruikt’. Door de antwoordgever de bevoegdheid toe te kennen een wedervraag 
te stellen heeft deze een middel in handen waarmee hij kan voorkomen dat 
‘eristische’ discussianten op onredelijke wijze hun doel bereiken. Of  de antwoord-
gever alleen om opheldering mag vragen vóórdat hij antwoord geeft of  dat hij 
daarnaast ook het recht heeft eenmaal gedane concessies in een later stadium van 
de discussie weer in te trekken, wordt uit deze passage niet duidelijk. Dionysodorus 
lijkt – in een eerdere passage in dezelfde dialoog – van een dergelijk recht gebruik 

 166 Zie ook Stemmer (1992: 107).
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te willen maken wanneer Socrates hem herinnert aan een concessie die hij in het 
begin van de discussie heeft gedaan:

- […] Kijk, als onwaarheid zeggen niet kan bestaan, en onwaarheid denken 
niet, en ook onwetend zijn niet, is het dan niet ook onmogelijk een fout te 
maken wanneer men iets doet? Want wie iets doet, kan onmogelijk fouten 
maken bij wat hij doet – bedoelen jullie het niet zo? 
- Inderdaad, zei hij. 
- En hier komt dan, vervolgde ik, mijn domme vraag. Want als wij geen fouten 
maken, bij het handelen niet, bij het spreken niet, en ook bij het denken niet, 
wat komen jullie, als de zaken er zo voorstaan, ons dan in hemelsnaam leren? 
Want jullie zeiden net toch, dat jullie beter dan alle andere mensen in staat 
waren deugdzaamheid te leren aan wie dat wil? (b) 
- Hoezo, Socrates, viel nu Dionysodorus in, ben jij dan zo’n aftandse Cronus, 
dat je ons nu nog komt herinneren aan wat wij in het begin hebben gezegd? 
Als ik vorig jaar iets had gezegd, dan zou je zelfs daar nog mee voor de dag 
komen! Maar met wat we nu zeggen weet je geen weg! (Plato, Euthydemus 
287a-b)

Dionysodorus’ beroep op ‘verjaring’ van een concessie lijkt echter eerder te moeten 
worden begrepen als een onredelijke discussiezet die tot doel heeft de weerlegging 
van zijn standpunt te voorkomen. Wellicht zou Socrates een dergelijk beroep alleen 
honoreren als het een concessie uit een andere discussie betreft.

Tot de derde categorie normen in de dialogen van Plato reken ik de strategieën die 
de discussianten volgen om hun specifieke taak in de discussie op een succesvolle 
manier uit te voeren. Bij wijze van voorbeeld bespreek ik hieronder een aantal van 
de strategieën die Socrates volgt in zijn rol van vragensteller in de elenchus.

In de socratische elenchus heeft de vragensteller de taak het standpunt te 
weerleggen dat de antwoordgever in het begin van de discussie heeft ingenomen. 
Om deze taak te volbrengen dient de vragensteller te voorkomen dat de antwoord-
gever tijdens de discussie in de gaten krijgt welke concessies tot de weerlegging van 
zijn standpunt leiden. In het ideale geval weet de vragensteller te bewerkstelligen dat 
het de antwoordgever pas aan het eind van de discussie – als de vragensteller zijn 
conclusie trekt – duidelijk wordt op basis van welke concessies hij het standpunt 
weerlegt. Socrates lijkt daartoe gebruik te maken van twee verschillende ‘vraagstra-
tegieën’. De eerste strategie heeft betrekking op de volgorde van de vervolgvragen. 
Deze vragen, die tot doel hebben de voor de weerlegging benodigde concessies te 
verkrijgen, worden in sommige elenchi in een ‘onlogische’ volgorde gepresenteerd. 
Voor de antwoordgever is het daardoor moelijker te doorzien welke vragen hij 
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bevestigend en welke hij ontkennend moet beantwoorden.167 De tweede strategie 
heeft betrekking op de relatie van een vervolgvraag tot de hoofdvraag en de overige 
vervolgvragen. In sommige elenchi lijkt Socrates nu eens een vervolgvraag te stellen 
die rechtstreeks in verband staat met de hoofdvraag (of  met andere vervolgvragen) 
en dan weer een vervolgvraag te stellen die niet of  nauwelijks met het onderwerp 
van de discussie in verband staat.

In het begin van een elenchus wordt soms onderhandeld over de vraag wie 
de rol van vragensteller op zich neemt en wie die van antwoordgever. In dergelijke 
onderhandelingen ontkent Socrates vaak dat hij ergens een opvatting over heeft, 
of  beweert hij dat hij niets weet behalve dàt hij niets weet – de socratische ironie. 
Door aan zijn gespreksgenoot een bepaald standpunt te ontlokken en zelf  te 
blijven ontkennen ergens iets van af  te weten manoeuvreert Socrates zich in de 
positie van vragensteller. De socratische ironie valt dus te begrijpen als een ‘rolver-
delingsstrategie’ die tot doel heeft te voorkomen dat Socrates zijn eigen opvatting 
moet verdedigen ten overstaan van zijn gespreksgenoot. Deze interpretatie lijkt 
in overeenstemming te zijn met een observatie van Aristoteles: ‘Socrates stelde 
vragen maar gaf  geen antwoorden: want hij bekende dat hij geen kennis had’ 
(Sophistici elenchi 183b5-10). 

Samenvattend kan gesteld worden dat in de dialogen van Plato sprake is van 
verschillende typen normen, die ik hierboven heb onderscheiden als ‘voorwaarden’, 
‘regels’ en ‘strategieën’. Of  deze normen Plato’s opvatting over de normering 
van argumentatie reflecteren is om verschillende redenen onduidelijk. Wat 
de voorwaarden en regels betreft is dat het geval omdat deze normen door de 
dialoogfiguren naar voren worden gebracht. Ze vallen daardoor niet noodzakelijk 
samen met de voorwaarden en regels die Plato zelf  toepasselijk acht. En wat de 
impliciete strategieën betreft is dat het geval omdat deze normen zijn afgelezen uit 
de werkwijze die Socrates in de elenchus hanteert. Ze kunnen daardoor verschillen 
van Plato’s eigen opvattingen over een succesvolle uitvoering van de taken in een 
dergelijke discussie.

6.3 Aristoteles’ opvatting van de normering van een dialectische 
  discussie

Terwijl de normeringsopvatting van Plato uit de opmerkingen en werkwijzen van 
zijn dialoogfiguren moet worden gedistilleerd, is de normeringsopvatting van 
Aristoteles te reconstrueren op basis van de expliciete beschrijvingen die hij in de 

 167 Zie ook Robinson (1953/1941: 22), die als voorbeeld van deze strategie Protagoras 
332a-333b noemt.
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Topica en de Sophistici elenchi geeft van een aantal voorwaarden, regels en strategieën 
voor een dialectische discussie. Ik zal deze verschillende typen normen hieronder 
afzonderlijk bespreken.

De voorwaarden die Aristoteles stelt met betrekking tot de geschiktheid van de 
deelnemers aan een dialectische discussie lijken minder stringent te zijn dan de 
voorwaarden die daarvoor in de dialogen van Plato worden geformuleerd. In de 
dialogen van Plato worden allerlei eisen geformuleerd met betrekking tot de leeftijd, 
het karakter, het aantal studiejaren en het ‘beroep’ van de eventuele deelnemers aan 
een filosofische discussie. Aristoteles laat het wat de kwalificatie van de deelnemers 
betreft bij een ‘waarschuwing’ om niet met elke willekeurige persoon een discussie 
aan te gaan:

Do not argue with every one, nor practise upon the man in the street; for 
there are some people with whom any argument is bound to degenerate. 
For against anyone who is ready to try all means in order to seem not to be 
beaten, it is indeed fair to try all means of  bringing about one’s conclusion; 
but it is not good form. Therefore the best rule is, not lightly to engage with 
the man in the street, or bad argument is sure to result. For you see how 
in practising together people cannot refrain from contentious argument. 
(Aristoteles, Topica 164b8-15)

Zoals ik eerder heb aangegeven vertoont de dialectische discussie een groot aantal 
overeenkomsten met de socratische elenchus. De discussietypen verschillen echter 
van elkaar wat betreft de voorwaarden met betrekking tot het in te nemen standpunt. 
Ten eerste bestaat er een verschil in vorm tussen de ‘hoofdvraag’ in een socratische 
elenchus en de ‘openingsvraag’ in een dialectische discussie. De hoofdvraag in 
de elenchus is een open vraag, die de gespreksgenoot naar believen kan beant-
woorden. Aristoteles stelt daarentegen dat de openingsvraag in een dialectische 
discussie een gesloten vraag dient te zijn. Er zijn maar twee mogelijke antwoorden, 
waarvan de antwoordgever er één moet kiezen. Ten tweede geldt in een dialecti-
sche discussie een beperkende voorwaarde met betrekking tot de mogelijke inhoud 
van een openingsvraag. De kwestie die in een dialectische discussie aan de orde 
wordt gesteld dient betrekking te hebben op onderwerpen van praktische dan wel 
theoretische aard waarover bij de geleerden nog geen kennis bestaat of  waarover 
zij het oneens zijn.168 En ten derde stelt Aristoteles dat een kwestie pas een dialec-
tische kwestie is wanneer er een zekere mate van twijfel bestaat over welk van de 
twee mogelijke antwoorden het meest aannemelijk is:

 168 Zie Aristoteles, Topica 104b1-105a1, waarin ook enkele voorbeelden van dialectische 
kwesties worden genoemd.
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Not every problem, nor every thesis, should be examined, but only one 
which might puzzle one of  those who need argument, not punishment or 
perception. For people who are puzzled to know whether one ought to 
honour the gods and love one’s parents or not need punishment, while those 
who are puzzled to know whether snow is white or not need perception. 
The subjects should not border too closely upon the sphere of  demonstra-
tion, nor yet be too far removed from it: for the former cases admit of  no 
doubt, while the latter involve difficulties too great for the art of  the trainer. 
(Aristoteles, Topica 105a3-9)

Aristoteles’ beschrijving van regels en strategieën voor een dialectische discussie 
begint met een opmerking over het verschil in werkwijze tussen een filosoof, die 
in zijn eentje nadenkt, en een deelnemer aan een dialectische discussie, die zijn 
argumenten altijd ten overstaan van iemand anders naar voren brengt:

Next there fall to be discussed the problems of  arrangement and method 
in putting questions. Any one who intends to frame questions must, first 
of  all, select the ground from which he should make his attack; secondly, 
he must frame them and arrange them one by one to himself; thirdly and 
lastly, he must proceed actually to put them to the other party. Now so 
far as the selection of  his ground is concerned the problem is one alike 
for the philosopher and the dialectician; but how to go on to arrange his 
points and frame his questions concerns the dialectician only; for in every 
problem of  that kind a reference to another party is involved. Not so with 
the philosopher, and the man who is investigating by himself: the premisses 
of  his reasoning, although true and familiar, may be refused by the answerer 
because they lie too near the original statement and so he foresees what will 
follow if  he grants them; but for this the philosopher does not care. Indeed, 
he may possibly be even anxious to secure axioms as familiar and as near to 
the question in hand as possible; for these are the bases on which scientific 
deductions are built up. (Aristoteles, Topica 155b1-16) 

Uit deze passage wordt duidelijk dat Aristoteles het gebruik van vraagstrategieën 
– zoals die van Socrates in de elenchus – typerend acht voor de dialecticus in 
onderscheid tot de filosoof. Hij lijkt van opvatting te zijn dat het bij een redenering 
die niet ten overstaan van een andere partij gepresenteerd wordt alleen om de 
inhoud van de premissen gaat, terwijl het er bij het weerleggen van standpunten  
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in een dialectische discussie ook om gaat in welke volgorde en in welke bewoor-
dingen de premissen worden gevraagd.169

Wanneer de vragensteller zijn taak goed wil uitvoeren, zo blijkt uit de 
hierboven geciteerde passage, dan dient hij (1) een gezichtspunt (topos) te vinden 
van waaruit hij het standpunt van de antwoordgever kan aanvallen, (2) de vragen 
alvast voor zichzelf  te formuleren en ze in een geschikte volgorde te zetten, en  
(3) de vragen op een geschikte manier tegenover de antwoordgever te verwoorden.170 

Ten behoeve van het eerste punt, de vinding, heeft Aristoteles in de boeken 
die aan deze passage voorafgaan – boek II tot en met VII van de Topica – lijsten 
met ‘topen’ opgesteld. Deze lijsten hebben een heuristische functie: ze stellen de 
vragensteller in staat de premissen te vinden die noodzakelijk zijn voor het trekken 
van een conclusie die de weerlegging van het standpunt van de antwoordgever 
impliceert. Door deze premissen, die in een dialectische discussie de vorm van 
een vraag of  een voorstel hebben, voorafgaand aan de discussie te formuleren en 
in een geschikte volgorde te zetten, is de vragensteller tijdens de discussie beter 
in staat te verbergen op welke manier hij het standpunt van de antwoordgever 
wil weerleggen. Om deze reden doet Aristoteles met betrekking tot het tweede 
punt, de volgorde, de aanbeveling om de voor de weerlegging noodzakelijke 
vragen niet allemaal in het begin of  allemaal na elkaar te stellen, maar ze af  te 
wisselen met vragen waarop het antwoord geen specifieke functie heeft bij het 
weerleggen van het standpunt. Verder raadt hij de vragensteller aan om te proberen 
de antwoordgever zand in de ogen te strooien door meer concessies te vragen 
dan voor de weerlegging strikt genomen noodzakelijk zijn. Ook het derde punt, 
de verwoording, houdt verband met de taak van de vragensteller om de voor de 
weerlegging noodzakelijke concessies te verkrijgen. Volgens Aristoteles is het 
strategisch handig om de benodigde concessies niet rechtstreeks te vragen, maar ze 
te ‘verpakken’ in andere vragen. Verder merkt hij op dat de antwoordgever eerder 
geneigd zal zijn een concessie te doen wanneer hem iets gevraagd wordt in de vorm 
van een gelijkenis of  analogie, wanneer bij de vraag vermeld wordt dat een bepaald 
antwoord algemeen geaccepteerd is, of  wanneer de vragensteller zijn geloofwaar-
digheid heeft vergroot door af  en toe een bezwaar tegen zijn eigen standpunten 
naar voren te brengen. Ook is het handig, aldus Aristoteles, als de vragensteller niet 

 169 Zie ook Wagner en Rapp (2004: 347): ‘Wer sich zur philosophischen Forschung der 
Dialektik bedient [...], wird sich ebenso der Listen anerkennter Meinungen und der 
Topen bedienen wie der Teilnehmer eines Streitgesprächs, aber kann sich naturlich 
die strategischen Überlegungen sparen, die zur Durchsetzung im Streitgespräch 
unerlässlich sein.’

 170 Zekl (1997: 644, noot 370) merkt op dat deze taken retorisch te beschrijven zijn als 
inventio, praeparatio en elocutio. Bij mijn weten is Zekl de enige die heeft gewezen op 
de parallellen tussen deze passage en de retorische behandeling van de taken van de 
redenaar (officia oratoris). Ik zou de tweede taak van de vragensteller overigens eerder 
opvatten als de dialectische pendant van de retorische dispositio of  ordo.
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laat doorschemeren welk antwoord hij graag zou willen horen of  hoe belangrijk 
een bepaald antwoord is in het licht van de beoogde weerlegging.171

Aan het eind van de discussie, als de vragensteller voldoende concessies 
heeft verzameld om het standpunt van de antwoordgever te weerleggen, brengt de 
vragensteller een redenering naar voren waarvan de premissen gevormd worden 
door de genoemde concessies en de conclusie gevormd wordt door een standpunt 
dat tegengesteld is aan het standpunt van de antwoordgever. Deze conclusie 
kan volgens Aristoteles beter niet in de vorm van een vraag naar voren worden 
gebracht, omdat de antwoordgever in dat geval een ‘ontsnappingsmogelijkheid’ 
wordt geboden. De antwoordgever zou in dat geval namelijk kunnen voorkomen 
dat hij de discussie verliest door niet met de conclusie in te stemmen:

The conclusion should not be put in the form of  a question; if  it be, and 
the man shakes his head, it looks as if  the reasoning had failed. For often, 
even if  it be not put as a question but advanced as a consequence, people 
deny it, and then those who do not see that it follows upon the previous 
admissions do not realize that those who deny it have been refuted: when, 
then, the one man merely asks it as a question without even saying that it so 
follows, and the other denies it, it looks altogether as if  the reasoning had 
failed. (Aristoteles, Topica 158a7-13)

Behalve voor de vragensteller geeft Aristoteles in boek VIII van de Topica ook 
een aantal strategische aanbevelingen voor de antwoordgever. Uit een eerder in 
§ 4.3 geciteerde passage valt op te maken dat de antwoordgever erop gericht is te 
voorkomen dat zijn standpunt wordt weerlegd of  – genuanceerder – te voorkomen 
dat de indruk ontstaat dat hij de discussie door zijn eigen toedoen verliest:

With regard to the giving of  answers, we must first define what is the 
business of  a good answerer, as of  a good questioner. 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; while that 
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, perhaps, 
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 159a16-24)

Uit deze passage blijkt dat Aristoteles het minder laakbaar vindt wanneer de 
antwoordgever de discussie verliest doordat hij in het begin van de discussie een 

 171 Voor deze en andere vraagstrategieën zie Aristoteles, Topica VIII, 1.
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standpunt heeft gekozen dat onverdedigbaar (of  onhoudbaar) is gebleken dan 
dat hij de discussie verliest doordat hij het standpunt niet op een goede manier 
verdedigd heeft.

Om zijn doel te bereiken dient de antwoordgever te weten onder welke 
voorwaarden hij de hem gestelde vragen met ‘ja’ dan wel met ‘nee’ moet beant-
woorden. Of  de antwoordgever iets wel of  niet moet toegeven hangt onder meer 
af  van de plausibiliteit van het standpunt dat hij verdedigt en van de plausibi-
liteit van datgene wat de vragensteller hem op dat moment voorhoudt.172 Ook 
geeft Aristoteles de antwoordgever het advies om bij onduidelijkheden altijd om 
opheldering te vragen, het gevraagde alleen toe te geven na eventuele meerdui-
digheden te hebben geëxpliciteerd, en reeds gedane concessies in te trekken als 
de vragensteller aan één of  meer van de termen die in de betreffende concessie 
zijn gebruikt opeens een andere betekenis blijkt te geven.173 Deze adviezen 
komen tot op zekere hoogte overeen met de bevoegdheden waarmee Plato de 
socratische elenchus afbakent ten opzichte van de eristische discussie. Anders dan 
in de dialogen van Plato worden deze bevoegdheden in Aristoteles’ Topica op een 
expliciete manier verwoordt:

The questioner should be met in a like manner also in the case of  terms used 
obscurely and in several ways. For the answerer, if  he does not understand, 
is always permitted to say ‘I do not understand’, and he is not compelled to 
reply ‘Yes’ or ‘No’ to a question which may mean different things. Clearly, 
then, in the first place, if  what is said is not clear, he ought not to hesitate to 
say that he does not understand it; for often people encounter some difficulty 
from assenting to questions that are not clearly put. If  he understands the 
question and yet it covers many senses, then supposing what it says to be 
universally true or false, he should give it an unqualified assent or denial; if, 
on the other hand, it is partly true and partly false, he should add a comment 
that it bears different senses, and also that in one it is true, in the other 
false; for if  he leave this distinction till later, it becomes uncertain whether 
originally he perceived the ambiguity. If  he does not foresee the ambiguity, 
but assents to the question having in view the one sense of  the words, then, 
if  the questioner takes it in the other sense, he should say, ‘That was not what 
I had in view when I admitted it; I meant the other sense’ – for if  a name 
or account covers more than one thing, disputes easily arise. If, however, 
the question is both clear and simple, he should answer either ‘Yes’ or ‘No’. 
(Aristoteles, Topica 160a17-34)

 172 Zie Aristoteles, Topica VIII, 5 en 6. 
 173 Zie ook Aristoteles, Sophistici elenchi 176a3-8, waar het geven van één antwoord ook 

wordt afgewezen wanneer de vraag in beide lezingen hetzelfde antwoord vereist.
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De strategieën voor de antwoordgever omvatten behalve adviezen met betrekking 
tot het doen van concessies ook adviezen met betrekking tot het voorkomen dat de 
vragensteller een bepaalde conclusie trekt. Volgens Aristoteles kan de antwoord-
gever verhinderen dat een bepaalde conclusie wordt getrokken door (1) aan te 
geven waarom de conclusie niet mag worden getrokken, (2) op de man te spelen, 
(3) bezwaar te maken tegen de vragen en (4) tijd te rekken.174 Aristoteles lijkt een 
voorkeur te hebben voor de eerste van deze mogelijkheden: ‘There are then, as 
we said, four ways of  making objections; but of  them the first alone is a solution: 
the others are just hindrances and stumbling-blocks to prevent the conclusions’ 
(Aristoteles, Topica 161a12-15). In de Sophistici elenchi lijkt Aristoteles dit advies 
aan de antwoordgever verder uit te werken door een overzicht te presenteren van 
verkeerde conclusies of  drogredenen.175

6.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik een reconstructie gegeven van de normeringsopvatting 
van de belangrijkste representanten van de antieke dialectica – Zeno, Plato en 
Aristoteles.

In het overgeleverde werk van Zeno wordt niet expliciet gereflecteerd over de 
normering van argumentatie. Zijn opvatting hieromtrent moet worden afgeleid uit 
de manier waarop hij in zijn dialectische redenering te werk gaat om de daaraan toe 
te schrijven doelen te bereiken. Mijn analyse van deze werkwijze heeft uitgewezen 
dat Zeno bij het weerleggen en verdedigen van stellingen impliciet gebruik maakt 
van de verzameling regels die samen het systeem van de intuïtionistische logica 
constitueren. Daarnaast is gebleken dat de door Zeno in het eerste gedeelte van 
zijn dialectische redenering gevolgde weerleggingsstrategie in overeenstemming is 
met het advies dat daarover in hedendaagse handboeken over logica wordt gegeven.

De verschillende typen filosofische discussies in de dialogen van Plato zijn 
zowel expliciet als impliciet genormeerd. In mijn reconstructie van deze normen 
heb ik een onderscheid gemaakt tussen ‘voorwaarden’, ‘regels’ en ‘strategieën’ en 
van elk van deze typen normen een aantal voorbeelden besproken. De voorwaarden 
hebben betrekking op de geschiktheid van de discussiedeelnemers en op de aard 
van de te bediscussiëren kwesties, de regels op de geldigheid en de redelijkheid van 

 174 Zie Aristoteles, Topica VIII, 10.
 175 Net als van het overzicht van topen in Topica II-VII kan mijns inziens ook van het 

overzicht van drogredenen in Sophistici elenchi (= Topica IX) gezegd worden dat het een 
heuristische functie heeft. Aristoteles’ drogredentheorie wordt in dit geval geïnter-
preteerd als een instrumentarium dat de antwoordgever in staat stelt te voorkomen 
dat de vragensteller de discussie wint (door te verhinderen dat deze een conclusie 
trekt die tegengesteld is aan het standpunt dat de antwoordgever verdedigt).
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de discussiebijdragen en de strategieën op de uitoefening van de specifieke taak die 
de discussianten in de betreffende vorm van dialectica vervullen.

Aristoteles ten slotte beschrijft in zijn Topica zowel ‘voorwaarden’, ‘regels’ 
als ‘strategieën’ voor het voeren van een dialectische discussie. Sommige van deze 
normen kunnen begrepen worden als een expliciete versie van de normen zoals 
die in de dialogen van Plato zijn beschreven – met name waar het de normen voor 
de socratische elenchus betreft. De door Aristoteles beschreven normen hebben 
veelal een heuristische functie. Het zijn aanbevelingen die de discussianten in staat 
stellen op een redelijke en tevens succesvolle manier hun taak in een dialectische 
discussie te vervullen.




