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SAMENVATTING

Het doel van deze studie is een systematische uitleg te geven van de wijze waarop 
presentatiekeuzen politici kunnen helpen een prioriteitsonderwerp van hun partij op 
tafel te krijgen in een parlementair debat. Om dit doel te bereiken zijn fragmenten 
geanalyseerd waarin politici van zogenaamde ‘one-issue’ partijen proberen het 
onder werp waar hun partij het meeste belang aan hecht ter discussie te stellen in 
een Nederlands parlementair debat. Deze politici zijn zijn de leider van de Partij 
voor de Dieren, Marianne Thieme, en de leider van de Partij voor de vrijheid, Geert 
Wilders. In de geselecteerde bijdragen van Thieme probeert zij een standpunt te 
introduceren dat gerelateerd is aan het onderwerp milieu- en dierenwelzijn; de 
geselecteerde bijdragen van Wilders illustreren hoe hij probeert de gevaren van de 
islamisering van Nederland op tafel te krijgen.

Het op tafel krijgen van een prioriteitsonderwerp in een parlementair debat kan 
gezien worden als een partijpolitieke strategie die gericht is op het winnen van de 
gunst van de kiezer – zeker wanneer de betreffende manoeuvres plaatsvinden in een 
debat dat veel media-aandacht krijgt, zoals de Algemene Politieke Beschouwingen. 
De strategie is een manier om de kiezer te laten zien dat de partij serieuzer en 
vast beradener dan andere partijen probeert om een specifiek probleem op te lossen. 
In deze studie zijn de presentatiekeuzen waarmee politici deze strategie uitvoeren 
onderzocht met behulp van het pragma-dialectische concept strategisch manoeu-
vreren. Deze pragma-dialectische benadering van argumentatie is bruikbaar omdat 
ze normatief is, rekening houdt met de context waarin de argumentatie plaatsvindt 
en het aspect van de formulering ziet als een middel om de gunst van de luisteraar 
te winnen.

Om de functie van presentatiemiddelen te bepalen in pogingen een bepaald 
onderwerp op tafel te krijgen, wordt eerst uitgelegd welke argumentatieve zetten als 
zulke pogingen gezien mogen worden (hoofdstuk 2). Afhankelijk van wat de politicus 
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precies probeert te bereiken met zijn argumentatieve zetten, kunnen zulke pogingen 
gekarakteriseerd worden als het veranderen van onderwerp of het polariseren van de 
standpunten van partijen (of als een combinatie van beide). Wanneer een politicus 
van onderwerp probeert te veranderen, probeert hij een propositie te introduceren 
die een andere inhoud heeft dan de propositie die door zijn politieke opponent naar 
voren is gebracht. Wanneer een politicus de standpunten van partijen probeert te 
polariseren, probeert hij te laten zien dat de politieke opponent een positie inneemt 
ten opzichte van een propositie die tegengesteld is aan zijn eigen positie. Een poging 
tot polariseren is gericht op het tot stand brengen van een zogenaamd gemengd 
verschil van mening. Een politicus die een discussie wil initiëren over een prioriteits-
onderwerp zal proberen van onderwerp te veranderen wanneer het debat over een 
ander onderwerp gaat dan dit prioriteitsonderwerp; een polariserende manoeuvre 
kan zinvol zijn wanneer de partijen in feite geen verschil van mening hebben of lijken 
te hebben over het prioriteitsonderwerp. Hiermee is niet gezegd dat elke verandering 
van onderwerp of elke polariserende zet bedoeld is om een discussie te initiëren over 
een prioriteitsonderwerp. voorbeelden uit de Algemene Politieke Beschouwingen 
van 2008 laten zien dat het veranderen van onderwerp bijvoorbeeld ook gebruikt 
kan worden om moeilijke vragen uit de weg te gaan of om de politieke opponent 
in een lastig parket te brengen. Polariserende zetten blijken ook te kunnen worden 
gebruikt om een reactie van instemming los te krijgen bij de politieke opponent.

De conventies (regels en gewoontes) van een parlementair debat bepalen hoe het 
op tafel krijgen van een specifiek onderwerp in deze specifieke context gerealiseerd 
kan worden. In overeenstemming met de pragma-dialectische benadering wordt het 
parlementaire debat in deze studie gekarakteriseerd als een specifiek communicatief 
activiteitstype in het domein van de politieke communicatie. Door het bestuderen 
van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer en de parlementaire praktijk zijn 
in de studie de regels en gewoontes vastgesteld die bepalend zijn voor de wijze waarop 
een politicus van onderwerp kan veranderen of de standpunten van partijen kan 
polariseren. Wanneer een politicus van onderwerp probeert te veranderen beperkt 
de regel dat parlementariërs zich moeten houden aan het onderwerp zoals dat is 
vastgesteld door de voorzitter bijvoorbeeld de keuze aan mogelijke proposities die 
naar voren gebracht kunnen worden als het ‘nieuwe onderwerp’. Alleen onderwerpen 
die gerelateerd zijn aan de agenda zijn toegestaan, wat betekent dat het nieuwe 
onderwerp niet te ver van deze agenda mag afwijken. In een poging tot polariseren 
kan een politicus geneigd zijn de opponent of diens electoraat persoonlijk aan te 
vallen, omdat een dergelijke aanval bijna automatisch tot een gemengd verschil 
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van mening leidt. In een parlementair debat kan de voorzitter echter besluiten 
een beledigende bijdrage af te breken en de parlementariër zijn woorden te laten 
terugnemen. Een dergelijke reprimande is gebaseerd op de regel dat een parlemen-
tariër geen beledigende taal mag gebruiken of anderen mag aansporen tot onwettige 
handelingen (wat bijvoorbeeld het geval kan zijn wanneer de beledigende uiting 
discriminerend is).

De methode die in deze studie geïntroduceerd wordt om de strategische functie 
van presentatiekeuzen te analyseren (hoofdstuk 3) is gebaseerd op het pragma-dialec-
tische uitgangspunt dat elke argumentatieve zet geïdentificeerd kan worden als een 
specifieke taalhandeling. De componenten van een taalhandeling (communicatieve 
functie en propositionele inhoud) kunnen op een expliciete of een impliciete wijze 
worden gepresenteerd. Dit onderscheid verwijst naar de mogelijkheid van een keuze 
tussen, aan de ene kant, het volledig verwoorden van de inhoud van een zet en, 
aan de andere kant, het suggeren van de inhoud van deze zet met behulp van de 
omringende discourse of de algemene context. Een presentatietactiek bestaat uit het 
creëren van een specifiek patroon van verwoorde en gesuggereerde zetten en de keuze 
van specifieke presentatiemiddelen. Zowel voor het veranderen van onderwerp als 
voor polariseren worden in de studie twee tactieken behandeld die effectief kunnen 
zijn in de context van een parlementair debat. Deze tactieken zijn opportuun omdat 
ze de politicus in staat stellen om met minimale inspanning op een redelijke wijze 
van onderwerp te veranderen of de standpunten van de partijen te polariseren.

Met behulp van fragmenten uit parlementaire debatten wordt in de studie 
aangetoond op welke wijze de verschillende presentatietactieken die gericht zijn op 
het veranderen van onderwerp (hoofdstuk 4) of polarisatie (hoofdstuk 5) precies 
worden toegepast in de parlementaire praktijk. De gekozen fragmenten zijn alle 
discussiebijdragen waarin Wilders een discussie probeert te initiëren over de gevaren 
die verbonden zijn aan de islamisering van Nederland. Zijn bijdragen kunnen gezien 
worden als gericht op het winnen van de gunst van de kiezer omdat ze afkomstig 
zijn uit debatten waarvan op voorhand duidelijk was dat de media er aandacht 
aan zou besteden, zoals de Algemene Politieke Beschouwingen en het Fitna-debat 
over het verschijnen van Wilders’ anti-islamfilm. De analyses van de fragmenten 
laten zien dat voor elke tactiek verschillende combinaties van presentatiemiddelen 
worden gebruikt. Deze gebruikte combinaties dragen bij aan het op een redelijke 
wijze veranderen van onderwerp of polariseren van standpunten – of wekken 
tenminste de indruk dat dit op redelijke wijze gebeurt. De analyses laten zien dat 
zelfs een politicus met extreme politieke opvattingen zoals Wilders probeert te 
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handelen in overeenstemming met algemene redelijkheidsnormen en de conventies 
die het parlementaire debat reguleren. De gemaakte analyses van de fragmenten 
van Wilders worden in de studie vergeleken met de observaties van anderen die 
Wilders’ taalgebruik hebben geanalyseerd. Op die manier kan worden aangegeven in 
hoeverre Wilders’ presentatiekeuzen gezien kunnen worden als ‘typisch Wilders’ of 
als typerend voor het veranderen van onderwerp of het polariseren van standpunten 
in een politieke context in het algemeen.

Op basis van de analyses worden overwegingen gegeven voor de evaluatie van de 
betreffende fragmenten. De evaluatie is bedoeld om aan te geven in hoeverre het doel 
van een politicus om de gunst van de kiezer te winnen door een discussie te initiëren 
over een prioriteitsonderwerp een redelijke uitkomst van het verschil van mening 
met de politieke opponent in de weg staat. De overwegingen maken duidelijk dat een 
poging een prioriteitsonderwerp op tafel te krijgen zowel een redelijke als onredelijke 
argumentatieve bijdrage kan zijn en dat het oordeel hierover niet afhankelijk is van 
de gekozen presentatietactiek. Wel is het zo dat voor elke tactiek bepaalde pragma-
dialectische discussieregels zijn aan te wijzen die eerder geschonden worden dan 
andere. Critici die menen dat een partijpolitieke strategie zoals het op tafel krijgen 
van een prioriteitsonderwerp per definitie onredelijk is, krijgen op basis van deze 
studie geen gelijk. In die gevallen echter dat het op tafel krijgen van een prioriteits-
onderwerp het oplossen van het verschil van mening frustreert, moet een dergelijke 
discussiebijdrage inderdaad als onredelijk worden beschouwd.




