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2 De standaardversie van de pragma-dialectiek

De pragma-dialectische argumentatietheorie is – zoals de naam al aangeeft – 
gebaseerd op een combinatie van pragmatische en dialectische inzichten met 
betrekking tot argumentatie. De term ‘pragmatisch’ verwijst in dit verband naar 
de pragmatiek als de studie van het gebruik van taal, terwijl de term ‘dialectisch’ 
verwijst naar de dialectica als de kunst (in de zin van ‘leer’) van het discussiëren.18 Ter 
voorbereiding op de beantwoording van de vraag in hoeverre de pragma-dialectiek 
gerelateerd is aan antieke opvattingen over argumentatie zal ik in dit hoofdstuk 
de dialectische dimensie van deze theorie expliciteren. Ik richt me daartoe op de 
‘standaardversie’ van de pragma-dialectiek zoals die vanaf  het midden van de jaren 
zeventig van de vorige eeuw is ontwikkeld door Van Eemeren en Grootendorst.19

Om een algemene indruk te krijgen van wat de auteurs van de pragma-dialec-
tiek onder een dialectische benadering van argumentatie verstaan zal ik eerst een 
analyse geven van de manier waarop ze deze benadering contrasteren met andere 
benaderingen van argumentatie – in het bijzonder de retorische (§ 2.1). Vervolgens 
ga ik na welke van de inzichten die aan de pragma-dialectiek ten grondslag liggen 
door de auteurs van deze theorie als typisch ‘dialectisch’ worden aangemerkt. 
Ik onderzoek op welke aspecten van argumentatie deze dialectische inzichten 
betrekking hebben, wat ze precies inhouden, hoe ze tot uitdrukking komen in de 
diverse bestanddelen van het theoretische raamwerk van de pragma-dialectiek en 
welke rol ze spelen in het toepassen van deze theorie – het analyseren en evalueren 
van argumentatieve teksten en discussies (§ 2.2).20 Ten slotte geef  ik een korte 
samenvatting van mijn bevindingen (§ 2.3). 

 18 Voor een verklaring van de benaming ‘pragma-dialectiek’ zie onder meer Van 
Eemeren en Grootendorst (2004: 52 en 95).

 19 Onder de ‘standaardversie’ van de pragma-dialectiek versta ik de versie van de theorie 
zoals die is uiteengezet in Van Eemeren en Grootendorst (1982, 1984, 1992 en 
2004). Anders dan in de ‘uitgebreide versie’ van de theorie zijn in de standaardversie 
ervan geen retorische inzichten met betrekking tot argumentatie verdisconteerd.

 20 Mijn analyses zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de meest recente weergave van de 
standaardversie van de theorie in Van Eemeren en Grootendorst (2004).
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2.1 Dialectische en retorische benaderingen van argumentatie

Van Eemeren en Grootendorst laten hun uiteenzetting van het theoretische 
raamwerk van de pragma-dialectiek voorafgaan door een algemene beschouwing 
of  ‘topography’ (2004: 11) van studies over argumentatie, die de vorm heeft 
van een beschrijving van een dialectisch en een retorisch gekleurde invulling 
van een programma voor argumentatietheoretisch onderzoek.21 Een dergelijk 
programma omvat vijf  met elkaar samenhangende componenten: (1) een filo-
sofische component, waarin beschreven wordt welke redelijkheidsopvatting aan 
een bepaalde benadering van argumentatie ten grondslag ligt, (2) een theoretische 
component, waarin duidelijk wordt gemaakt welk model van argumentatie in de 
betreffende benadering is ontwikkeld, (3) een analytische component, waarin wordt 
aangegeven op welke manier argumentatieve teksten en discussies moeten worden 
gereconstrueerd om ze met behulp van dat model te kunnen evalueren, (4) een 
empirische component, waarin wordt uiteengezet op basis van welke empirische 
inzichten de analyse en reconstructie van argumentatieve teksten en discussies kan 
worden gerechtvaardigd en (5) een praktische component, waarin wordt aangegeven 
hoe vanuit de betreffende benadering van argumentatie kan worden bijgedragen 
aan de verbetering van de argumentatieve competentie van taalgebruikers en aan 
de verbetering van de argumentatieve procedures in verschillende institutionele 
contexten.

Hieronder richt ik me eerst op de filosofische component van het onder-
zoeksprogramma. Ik ga na welke verschillen en overeenkomsten de auteurs hebben 
aangebracht tussen de dialectische en de retorische opvatting van redelijkheid  
(§ 2.1.1). Vervolgens richt ik me op de overige componenten van het onderzoeks-
programma, waarbij ik telkens onderzoek op welke manier de auteurs de dialectisch 
gekleurde invulling van de betreffende component hebben onderscheiden van de 
retorisch gekleurde invulling ervan (§ 2.1.2).

2.1.1 De dialectische en de retorische opvatting van redelijkheid

Onder de ‘redelijkheidsopvatting’ die aan een benadering van argumentatie ten 
grondslag ligt verstaan Van Eemeren en Grootendorst (2004: 2, 12-13, 17-18) het 
antwoord dat in die benadering is geformuleerd op de vraag wanneer argumen-
tatie door een rationele beoordelaar als aanvaardbaar wordt beschouwd. Voor de 
nadere articulatie van de dialectische en de retorische opvatting van redelijkheid 
maken zij gebruik van Toulmins typologie van ‘redelijkheidsperspectieven’, die een 
geometrisch, een antropologisch en een kritisch perspectief  op redelijkheid omvat 

 21 Zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: H2) en eerder Van Eemeren (1987).
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(2004: 13).22 In de onderstaande bespreking concentreer ik me op de voor- en 
nadelen die volgens hen aan het innemen van de betreffende perspectieven zijn 
verbonden.

In het geometrische perspectief  op redelijkheid wordt ervan uitgegaan dat 
standpunten kunnen worden bewezen door ze op een (logisch) geldige manier af  
te leiden uit onweerlegbare zekerheden. Dit uitgangspunt staat haaks op dat van de 
meeste argumentatietheoretici, die primair geïnteresseerd zijn in de manier waarop 
standpunten worden beargumenteerd of  aanvaardbaar worden gemaakt en niet in 
de manier waarop ze worden bewezen. Van Eemeren en Grootendorst (2004: 14) 
karakteriseren het geometrische perspectief  om deze reden als ‘anti-argumenta-
tive’. Volgens hen zijn er onder argumentatietheoretici niet veel aanhangers van dit 
perspectief  te vinden – ook niet onder degenen die een disciplinaire achtergrond 
in de logica hebben.23

In het antropologische perspectief  op redelijkheid wordt ervan uitgegaan dat 
argumentatie aanvaardbaar is wanneer deze overeenstemt met normen die variëren 
met zowel de culturele en temporele kenmerken van de argumentatieve situatie 
als de ‘epistemische achtergrond’ van het publiek – i.e. het geheel van kennis, 
opvattingen, overtuigingen, waarden en voorkeuren van de personen die daar deel 
van uitmaken (2004: 14-15). Het innemen van dit perspectief, dat ten grondslag 
ligt aan de retorische benadering van argumentatie, brengt zowel een voor- als een 
nadeel met zich mee. Het voordeel is dat de beoordeling van argumentatie mede 
gebaseerd is op informatie die afkomstig is uit de context waarin de argumentatie 
naar voren is gebracht: ‘[T]he anthropological approach does justice to factors that 
formal logic abstracts from, but that are all the same relevant to the evaluation of  
argumentation, such as the contextual circumstances in which the argumentation is 
advanced’ (2004: 129, noot 9). En het nadeel van het innemen van dit perspectief   
 

 22 Van Eemeren en Grootendorst (1982: 210) geven aan dat de benamingen in deze 
typologie gebaseerd zijn op de driedeling die Toulmin (1976: vii) maakt tussen 
een ‘formal or logical tradition originating in Plato, a common-sense or empirical 
tradition most familiar from the eighteenth century, and a critical or transcendental 
tradition inaugurated by Kant’. Zie hiervoor ook Van Eemeren, Grootendorst, 
Snoeck Henkemans et al. (1997: 27-28). Van Eemeren en Grootendorst (1982: 
210-213) karakteriseren de redelijkheidsnormen die in deze perspectieven worden 
gehanteerd respectievelijk als ‘formeel’, ‘empirisch’ en ‘procedureel’, waarbij de term 
‘redelijk’ achtereenvolgens de betekenis heeft van ‘geldig’, ‘effectief ’ en ‘in overeen-
stemming met de overeengekomen procedure’.

 23 Van Eemeren en Grootendorst (2004: 128) distantiëren zich nadrukkelijk van 
de opvatting van Toulmin (en die van Perelman en Olbrechts-Tyteca) dat aan de 
logische benadering van argumentatie een geometrisch perspectief  op redelijkheid 
ten grondslag ligt: ‘Logicians are not interested in “truth values” in themselves, let 
alone that they jointly adhere to the epistemological ideal of  the “Eternal City of  
well-founded truth” that Toulmin holds to be characteristic of  the geometrical 
approach.’
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is dat de beoordeling van argumentatie potentieel een sterk relativistisch karakter 
heeft:24

[In adopting] an anthropological norm of  reasonableness [...] they ultimately 
equate the soundness of  argumentation with its effectiveness on those who 
act in a particular case as the judges. The consequence is that argumentation 
that is sound in one case need not be sound in the other case. [...] This means 
that the norm of  reasonableness is potentially relativistic to a high degree: 
Potentially, there are as many kinds of  reasonableness as there are judges – 
or even more, if  one bears in mind that judges may change their mind and 
in the course of  time come to apply other evaluation criteria. (Van Eemeren 
& Grootendorst 2004: 129-130)

Het kritische perspectief  op redelijkheid is op te vatten als een combinatie van 
inzichten uit de filosofische stroming van het ‘kritisch rationalisme’ en inzichten 
uit de andere, zojuist besproken redelijkheidsperspectieven. In dit perspectief, dat 
aan de dialectische benadering van argumentatie ten grondslag ligt, geldt redelijk-
heid kort gezegd als een procedureel, formeel-normatief  en relatief  concept. Het 
procedurele karakter van redelijkheid is verbonden met het in de filosofie van het 
kritisch rationalisme geformuleerde principe van feilbaarheid, dat inhoudt dat de 
aanvaardbaarheid van standpunten nooit definitief kan worden vastgesteld.25 In 
aansluiting op dit principe is men in de dialectische benadering van argumentatie 
gericht op het ontwerpen van een procedure aan de hand waarvan standpunten 
kritisch kunnen worden getoetst.26 Anders dan in het geometrische perspectief, 
waar redelijkheid wordt begrepen als een eigenschap van standpunten en 
argumenten (of  van de wijze waarop deze aan elkaar zijn gerelateerd), wordt rede-

 24 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 129): ‘If  one were to opt for an 
anthropological approach, one of  the extreme consequences would be that formal 
fallacies that the discussants do not recognize as such must be regarded as valid 
arguments.’

 25 Zie bijvoorbeeld Popper (1978: 52-53, oorspronkelijke cursivering), volgens wie 
‘niemand de autoriteit heeft bij decreet vast te leggen dat iets waar is, dat wij ons aan 
de waarheid moeten onderwerpen’, maar ‘de waarheid elke menselijke autoriteit te boven 
gaat’ en het nodig is dat wij ‘het idee van de uiteindelijke bronnen van onze kennis 
opgeven en erkennen dat alle kennis menselijk is; dat het met onze fouten, onze 
vooroordelen, onze dromen en verwachtingen is vermengd; dat het enige wat wij 
kunnen doen het zoeken naar de waarheid is, zelfs als deze buiten ons bereik mocht 
liggen.’

 26 Zie hierover Van Eemeren en Grootendorst (2004: 14, 16-17 en 131-132). Het 
principe van feilbaarheid lijkt ook de achtergrond te vormen van de opmerking dat 
‘an argumentative dispute can in principle never be settled once and for all. The 
discussion can always be reopened. After all, it is quite possible (and very normal in 
practice) that new light can be thrown on the case, for example, on the basis of  other 
premises’ (2004: 138).
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lijkheid in het kritische perspectief  begrepen als een eigenschap van de betreffende 
toetsingsprocedure:27

Our approach locates argumentative reasonableness in procedures for 
critical discussion rather than in the form of  reasoning or in the substance 
of  initial premises per se. [...] Reasonableness, then, is located in the self-
correcting capacities of  a discussion procedure and not in the security of  
substantive starting points. (Van Eemeren, Grootendorst, Jackson & Jacobs 
1993: 170-171)

Het formeel-normatieve karakter van redelijkheid houdt verband met een over-
eenkomst tussen het kritische en het geometrische perspectief  op redelijkheid. In 
beide perspectieven wordt gewerkt met beoordelingsnormen die formeel van aard 
zijn: ‘By proposing a discussion procedure in the form of  an orderly arrangement 
of  independent rules for rational discussants who want to act reasonably, the aim 
of  formalization is reminiscent of  the geometrical approach to reasonableness’ 
(2004: 16).28 Met deze overeenkomst dient zich echter ook een belangrijk verschil 
aan. Waar ‘redelijkheid’ in het geometrische perspectief  als een absoluut concept 
geldt, geldt het in het kritische perspectief  als een gradueel concept. In de dialec-
tische benadering van argumentatie komt dit graduele karakter tot uitdrukking in 
de opvatting dat de toepasselijkheid van de beoordelingsnormen afhankelijk is van 
hun ‘probleemgeldigheid’ – i.e. de mate waarin de normen de discussianten in staat 
stellen het doel van hun gezamenlijke onderneming te verwezenlijken:

The proposed procedural rules are valid as far as they really enable the 
discussants to resolve their differences of  opinion. […] The extent to which 
a particular rule is considered reasonable depends on the adequacy of  that 
rule, as part of  a procedure for conducting a critical discussion, for solving 
the problem at hand. (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 16)

Het relatieve karakter van het concept ‘redelijkheid’ houdt verband met een 
overeenkomst tussen het kritische en het antropologische perspectief  op rede-
lijkheid. Net als in het antropologische perspectief  wordt redelijkheid in het 

 27 In derivatieve zin kunnen ook de onderdelen van argumentatieve teksten en 
discussies die in overeenstemming met deze procedure tot stand zijn gekomen 
‘redelijk’ worden genoemd.

 28 In het geval van de pragma-dialectische argumentatietheorie hebben deze geforma-
liseerde redelijkheidsnormen de vorm van procedurele regels waarin de rechten en 
plichten met betrekking tot het uitvoeren van taalhandelingen zijn gespecificeerd. Zie 
ook Van Eemeren en Houtlosser (2002b: 132, noot 5): ‘Because pragma-dialectics 
involves the development of  a model of  regimented ways of  resolving a difference 
of  opinion, this approach to argumentation is formal in a procedural sense.’
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kritische perspectief  beschouwd als een tot op zekere hoogte cultuur-, plaats-, 
tijd- en groepsgebonden fenomeen (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 14-15 
en 17).29 In de dialectische benadering van argumentatie komt dit relatieve karakter 
van redelijkheid tot uitdrukking in de opvatting dat de toepasselijkheid van de 
beoordelingsnormen afhankelijk is van hun ‘intersubjectieve geldigheid’ – i.e. de 
mate waarin deze normen corresponderen met de redelijkheidsopvattingen van de 
betreffende discussianten:

[T]he criterion of  intersubjective validity satisfies the premise that reasona-
bleness need not necessarily be universal. In this respect, unlike geometrical 
reasonableness, critical reasonableness is dependent on human judgment: It 
is related to a specific group of  people at a particular place and time. (Van 
Eemeren & Grootendorst 2004: 17)

Samenvattend verenigt het kritische perspectief  op redelijkheid de filosofische 
uitgangspunten van het kritisch rationalisme op een zodanige manier met de 
genoemde inzichten uit het geometrische en het antropologische perspectief  dat 
de voordelen die verbonden zijn aan het innemen van deze perspectieven worden 
meegenomen, terwijl de nadelen die verbonden zijn aan het exclusief innemen van 
deze perspectieven worden vermeden. De aanwezigheid van het geometrische 
element verleent de beoordeling van argumentatie een zekere objectiviteit, zonder 
dat ‘redelijkheid’ daarbij wordt opgevat als een concept dat onafhankelijk is van de 
context waarin de argumentatie naar voren is gebracht. En de aanwezigheid van 
het antropologische element zorgt ervoor dat de beoordeling van argumentatie 
mede afhankelijk is van de redelijkheidsopvattingen van de discussianten, zonder 
dat deze opvattingen worden verabsoluteerd door ze als de enige maatstaf  voor de 
redelijkheid van argumentatie te laten fungeren.

2.1.2 De verschillen tussen dialectische en retorische  
argumentatietheorieën

De dialectische en de retorische benadering van argumentatie verschillen niet 
alleen wat betreft de invulling van de filosofische component van het onderzoeks-
programma – dat wil zeggen, wat betreft de redelijkheidsopvatting die eraan ten 
grondslag ligt – maar ook wat betreft de invulling van de overige vier componenten 

 29 Dat betekent niet dat de dialectische benadering – net als de retorische – het gevaar 
zou lopen wat de beoordeling van argumentatie betreft in een extreme vorm van 
relativisme te vervallen. Anders dan de retorische benadering is de dialectische 
benadering immers niet exclusief op het antropologische perspectief  op redelijkheid 
gebaseerd.
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van dat programma. Wat de invulling van de theoretische component betreft, 
merken Van Eemeren en Grootendorst (2004: 20-22) op dat in dialectische 
modellen van argumentatie wordt gespecificeerd welke rol argumentatie speelt bij 
het oplossen van een verschil van mening, terwijl in retorische modellen wordt 
gespecificeerd welke rol argumentatie speelt bij het overtuigen van een publiek. Dit 
verschil in uitgangspunt met betrekking tot het doel van argumentatie komt onder 
meer tot uitdrukking in de manier waarop argumentatie in de betreffende modellen 
wordt gefaseerd. In dialectische modellen wordt gewerkt met een indeling van een 
discussie (in bijvoorbeeld een confrontatiefase, openingsfase, argumentatiefase en 
afsluitingsfase), terwijl in retorische modellen wordt gewerkt met een indeling van 
een redevoering (in bijvoorbeeld een exordium, narratio, argumentatio en peroratio): 
‘The rhetorical stages are considered to be instrumental in securing the agreement 
of  the target audience, the dialectical stages, in resolving a difference of  opinion’ 
(2004: 59-60, noot 40). Daarnaast komt dit verschil in uitgangspunt tot uitdrukking 
in het gegeven dat dialectische beoordelingsnormen zijn gebaseerd op kennis over 
de wijze waarop een verschil van mening kan worden opgelost, terwijl retorische 
beoordelingsnormen zijn gebaseerd op kennis over de wijze waarop een publiek 
kan worden overtuigd (2004: 20-21).

Wat de invulling van de analytische component van het onderzoekspro-
gramma betreft, merken Van Eemeren en Grootendorst (2004: 24-25) op dat 
een dialectische analyse van een argumentatieve tekst of  discussie erop gericht is 
duidelijk te maken welke onderdelen van de tekst of  discussie een rol spelen bij het 
oplossen van een verschil van mening, terwijl een retorische analyse erop gericht 
is te ontdekken welke instrumenten de auteur gebruikt heeft om zijn publiek te 
overtuigen. Dit verschil in invulling van de analytische component hangt samen 
met het verschil in invulling van de empirische component. Een dialectische analyse 
wordt mede gerechtvaardigd door kennis die afkomstig is uit empirisch onderzoek 
naar ‘factors and processes [that] are important for the force of  conviction of  
argumentative discourse aimed at resolving a difference of  opinion’ (2004: 30), 
terwijl een retorische analyse mede gebaseerd is op empirisch onderzoek dat erop 
gericht is te ontdekken ‘which rhetorical patterns have persuasive force for what 
kinds of  audiences’ (2004: 29).

Wat de praktische component – ten slotte – betreft, stellen Van Eemeren en 
Grootendorst (2004: 33) als algemene regel dat aanbevelingen voor het verbeteren 
van de argumentatieve praktijk een methodisch karakter moeten hebben en erop 
gericht moeten zijn taalgebruikers in staat te stellen hun doelen op een efficiënte(re) 
manier te bereiken. Meer specifiek merken zij op dat de dialectische aanbevelingen 
tot doel hebben discussianten te instrueren hoe zij een verschil van mening kunnen 
oplossen (2004: 35), terwijl de retorische aanbevelingen tot doel hebben een 
redenaar te instrueren hoe hij zijn publiek kan overtuigen (2004: 34).
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2.2 De dialectische uitgangspunten van de pragma-dialectiek

In de vorige paragraaf  heb ik een verkennend onderzoek uitgevoerd naar wat Van 
Eemeren en Grootendorst onder een dialectische benadering van argumentatie 
verstaan. Uit dit onderzoek is onder meer gebleken dat zij de verschillen tussen 
de dialectische en de retorische benadering in verband brengen met een verschil 
in uitgangspunt met betrekking tot het doel van argumentatie. In de dialectische 
benadering wordt ervan uitgegaan dat argumentatie tot doel heeft een verschil van 
mening op te lossen, terwijl er in de retorische benadering van wordt uitgegaan 
dat argumentatie tot doel heeft een publiek te overtuigen. In deze paragraaf  zal 
ik de dialectische dimensie van de pragma-dialectiek verder expliciteren door 
na te gaan welke (andere) uitgangspunten door de auteurs als typerend voor de 
dialectische benadering van argumentatie worden beschouwd. Ik richt me daartoe 
op het theoretische raamwerk van de pragma-dialectiek, dat gevormd wordt door 
een procedureel model van een kritische discussie – i.e. een discussie waarin twee 
partijen één of  meer standpunten onderwerpen aan een kritische toets:30

A critical discussion can be described as an exchange of  views in which the 
parties involved in a difference of  opinion systematically try to determine 
whether the standpoint or standpoints at issue are defensible in the light of  
critical doubt or objections. (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 52)

In het model van een kritische discussie komt een ideële, theoretische opvatting 
over argumentatie tot uitdrukking aan de hand waarvan reële, empirische argu-
mentatieve teksten en discussies kunnen worden geanalyseerd en geëvalueerd.31 
Het model wordt door Van Eemeren en Grootendorst om die reden aangeduid 
als een ‘ideaalmodel’.32 In aansluiting op deze kwalificatie zal ik de notie ‘kritische 
discussie’ aanmerken als een theoretische notie over argumentatie.

In de onderstaande analyse van de theoretische uitgangspunten van de 
pragma-dialectiek richt ik me in eerste instantie op de notie ‘kritische discussie’. Ik 

 30 Het procedurele model van een kritische discussie wordt soms als een ‘model’ en 
soms als een ‘procedure’ gekarakteriseerd. Voor een uitleg van de in verband hiermee 
door mij gehanteerde terminologie zie § 2.2.2, noot 38.

 31 Om het onderscheid tussen de ideële opvatting van argumentatie en het reële 
verschijnsel argumentatie terminologisch te accentueren zal ik de term ‘kritische 
discussie’ uitsluitend gebruiken ter aanduiding van de theoretische opvatting van 
argumentatie zoals die in de pragma-dialectiek is uitgewerkt – en niet tevens ter 
aanduiding van werkelijk bestaande teksten en discussies met een argumentatief  
karakter. Voor dergelijke teksten en discussies zal ik de term ‘argumentatieve teksten 
en discussies’ reserveren. Van Eemeren en Grootendorst gebruiken hiervoor meestal 
de term ‘argumentative discourse and text’ (2004: passim) en incidenteel de termen 
‘argumentative text and discussion’ (2004: 5 en 7) en ‘argumentative text’ (2004: 24).

 32 Zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: passim).
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ga na welke van de inzichten die aan deze notie ten grondslag liggen als dialectisch 
kunnen worden bestempeld, op welke aspecten van argumentatie deze inzichten 
betrekking hebben en wat ze precies inhouden (§ 2.2.1). Vervolgens richt ik me op 
het procedurele model van een kritische discussie. Ik beschrijf  uit welke bestand-
delen dit model precies bestaat en onderzoek of  – en zo ja, op welke manier – de 
als dialectisch bestempelde inzichten in deze bestanddelen tot uitdrukking komen 
(§ 2.2.2). Ten slotte ga ik na welke functie de dialectische inzichten hebben bij de 
analyse en evaluatie van argumentatieve teksten en discussies (§ 2.2.3).

2.2.1 De theoretische notie ‘kritische discussie’

In hun uiteenzetting van het theoretische raamwerk van de pragma-dialectiek 
verwijzen Van Eemeren en Grootendorst regelmatig naar de dialectische benadering 
van argumentatie. Uit een nadere beschouwing van de betreffende passages blijkt 
dat drie van de inzichten die aan de notie ‘kritische discussie’ ten grondslag liggen, 
expliciet met deze benadering in verband worden gebracht.

Het eerste van deze inzichten heeft betrekking op het doel van een kritische 
discussie. Dat doel wordt door Van Eemeren en Grootendorst (2004: 58) 
omschreven als het bepalen van de aanvaardbaarheid van het standpunt waarop 
het verschil van mening betrekking heeft: ‘In a critical discussion, the parties 
involved in a difference of  opinion attempt to resolve this difference of  opinion 
by achieving agreement on the acceptability or unacceptability of  the standpoint(s) 
involved’.33 Bij het bepalen van aanvaardbaarheid van het standpunt hebben de 
discussianten een verschillende rol. De ene partij – de protagonist – onderneemt 
een poging het standpunt te verdedigen, terwijl de andere partij – de antagonist – 
een poging onderneemt het standpunt aan te vallen.34

Het inzicht met betrekking tot het doel van een kritische discussie wordt in 
diverse passages in verband gebracht met de dialectische benadering van argu-
mentatie. Zo wijzen Van Eemeren en Grootendorst (2004: 51-52) erop dat de 
kritische toetsing van standpunten in deze benadering van oudsher centraal heeft 
gestaan: ‘Ever since classical antiquity, the dialectical approach to argumentation 
has concentrated on the way in which standpoints can be critically evaluated in 
an argumentative discussion’. Het dialectische karakter van dit inzicht komt ook 

 33 Een verschil van mening kan ook op meer dan één standpunt betrekking hebben. 
Waar gemakshalve over ‘een standpunt’ wordt gesproken, wordt dus steeds ‘één of  
meer standpunten’ bedoeld.

 34 Strikt genomen is er pas sprake van een ‘protagonist’ en een ‘antagonist’ vanaf  het 
moment dat de partijen overeen zijn gekomen hoe de rollen in de discussie zijn 
verdeeld. Dit gebeurt in de tweede fase van een kritische discussie, die de ‘openings-
fase’ wordt genoemd (zie hierover § 2.2.2).
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nadrukkelijk naar voren in de onderstaande passage, waarin Wenzels algemene 
typering van de dialectische benadering met instemming wordt geciteerd:

According to Wenzel, argumentation in the dialectical approach is regarded 
as the “systematic management of  discourse for the purpose of achieving critical 
decisions” (1979: 84). The purpose of  the dialectical approach is to determine 
how discussions that are aimed at scrutinizing the acceptability of standpoints 
should be conducted. (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 57, noot 36, 
mijn cursiveringen)

In een andere passage wordt de notie ‘kritische discussie’ in verband gebracht 
met de gesprekken die Socrates – in de dialogen van Plato – voert met personen 
die pretenderen iets met zekerheid te weten: ‘A critical discussion reflects the 
Socratic ideal of  subjecting everything one believes in to a dialectical scrutiny’ 
(2004: 57, noot 37). Ook in deze passage komt tot uitdrukking dat het inzicht 
met betrekking tot het doel van een kritische discussie als een typisch dialectisch 
inzicht wordt beschouwd. Het ‘dialectische onderzoek’ waaraan in deze passage 
wordt gerefereerd heeft namelijk als doel te bepalen of  het standpunt van Socrates’ 
gespreksgenoot houdbaar is in het licht van de opvattingen waaraan deze zich in de 
loop van het gesprek heeft gecommitteerd.

Overigens omschrijven Van Eemeren en Grootendorst een kritische 
discussie meestal niet als een discussie die tot doel heeft de aanvaardbaarheid van 
een standpunt te bepalen, maar als een discussie die tot doel heeft een verschil van 
mening op te lossen. Op het eerste gezicht zijn deze formuleringen inwisselbaar. 
Blijkens onderstaande definitie hebben de discussianten hun verschil van mening 
alleen dan opgelost – in de technische zin van het woord – wanneer ze het eens zijn 
geworden over de aanvaardbaarheid van het standpunt waarop hun verschil van 
mening betrekking had: ‘[A] difference of  opinion is only resolved when the parties 
involved in the difference have reached agreement on the question of  whether the 
standpoints at issue are acceptable or not’ (2004: 57-58). In de uiteenzetting van de 
toepassingen van het model van een kritische discussie wordt de formulering ‘het 
oplossen van het verschil van mening’ echter niet alleen gebruikt ter aanduiding 
van het doel van een kritische discussie, maar ook ter aanduiding van het veron-
derstelde streven van de discussianten om zich te conformeren aan bepaalde 
normen met betrekking tot de redelijkheid van argumentatie (of  ter aanduiding 
van het veronderstelde besef  van de discussianten aan deze normen gebonden 
te zijn). Ik zal het doel van een kritische discussie daarom steeds omschrijven als 
‘het bepalen van de aanvaardbaarheid van het standpunt waarop het verschil van 
mening betrekking heeft’.

Het tweede inzicht dat door Van Eemeren en Grootendorst in verband wordt 
gebracht met de dialectische benadering van argumentatie heeft betrekking op de 



 De standaardversie van de pragma-dialectiek 29

opbouw van een kritische discussie. Een kritische discussie is opgebouwd als een 
systematische uitwisseling van discussiezetten tussen twee partijen, die beurtelings 
een bijdrage aan de discussie leveren. De uitwisseling wordt ‘systematisch’ genoemd 
omdat de partijen met hun bijdragen invulling geven aan de specifieke rol die zij 
in het proces van kritische toetsing vervullen. De bijdragen van de protagonist 
kunnen globaal omschreven worden als discussiezetten waarmee het standpunt 
wordt verdedigd, terwijl de bijdragen van de antagonist globaal omschreven kunnen 
worden als discussiezetten waarmee het standpunt wordt aangevallen.

Het dialectische karakter van dit inzicht wordt onder meer beklemtoond in 
een passage waarin Van Eemeren en Grootendorst toelichten waarom het door 
hen ontwikkelde model van een kritische discussie een dialectisch model is: ‘The 
theoretical model of  a critical discussion is dialectical because it is premised on 
two parties who try to resolve a difference of  opinion by means of  a methodical 
exchange of  discussion moves’ (2004: 22, mijn cursivering). Dat een dergelijke opbouw 
als typisch dialectisch wordt beschouwd komt verder naar voren in een passage 
waarin verwezen wordt 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’ (2004: 43, 
mijn cursivering).35 Van Eemeren en Grootendorst zien de aanwezigheid van deze 
systematiek zelfs als een onderscheidend kenmerk van de dialectische opbouw 
van argumentatie. Dit blijkt uit de onderstaande passage, waarin zij Toulmins 
benadering van argumentatie op grond van de afwezigheid van de betreffende 
systematiek niet als ‘dialectisch’ maar als ‘retorisch’ bestempelen:

At first sight, Toulmin seems to set argumentation in the dialectical context 
of  a critical discussion between a speaker and a listener, but on closer 
inspection, his approach turns out to be rhetorical. […] Although the 
reactions of  others are anticipated, the model [that Toulmin developed, JW] 
is primarily directed at representing the argumentation for the standpoint 
of  the speaker or writer who advances the argumentation. The other party 
remains in fact passive: The acceptability of  the claim is not made dependent 
on a systematic weighing up of arguments for and against the claim. (Van Eemeren & 
Grootendorst 2004: 47, mijn cursivering)

 35 Zie in dit verband ook Johnstone (1988: 155), die ter inleiding op een artikel van Van 
Eemeren en Grootendorst opmerkt: ‘Frans van Eemeren and Rob Grootendorst 
[are] developing a concept of  reason at once pragmatic and dialectical in their article 
“Rationale for a Pragma-Dialectical Perspective.” In using the term “Dialectic” they 
seem primarily to have in mind the technique of  question and answer expounded by 
Aristotle in the Topics.’
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Het derde en laatste inzicht dat door Van Eemeren en Grootendorst in verband 
wordt gebracht met de dialectische benadering van argumentatie heeft betrekking 
op de normering van een kritische discussie. De bijdragen van de discussianten zijn 
genormeerd door middel van een samenhangend geheel van procedurele regels: 
‘The purpose of  the discussion is to examine whether a difference of  opinion 
about the acceptability of  a standpoint can be resolved by means of  a regulated 
exchange of  ideas’ (2004: 52, mijn cursivering).36

Van Eemeren en Grootendorst benadrukken het dialectische karakter van dit 
inzicht onder meer in hun beschrijving van Aristoteles’ opvatting van de dialectica 
als ‘the art of  regulated debate’ (2004: 42, mijn cursivering). Welk type regulering 
zij daarbij op het oog hebben kan worden opgemaakt uit een passage waarin 
omschreven wordt wat de algemene taak is van theoretici die argumentatie vanuit 
een dialectisch gezichtspunt benaderen. Het gaat om een regulering die instrumen-
teel is voor het bereiken van het doel van de discussie:

[The] interaction [between the speech acts of  the protagonist and the 
speech acts of  the antagonist] can, of  course, only lead to the resolution of  
a difference of  opinion if  it proceeds in an adequate fashion. This requires 
a regulation of  the interaction that is in accordance with certain rules of  
critical discussion. It is the task of dialectical argumentation theorists to formulate these 
rules [...]. (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 133-134, mijn cursivering)

In een vergelijkbare passage brengen Van Eemeren en Grootendorst het inzicht met 
betrekking tot de normering van een kritische discussie in verband met de algemene 
doelstelling van de dialectische benadering van argumentatie: ‘The purpose of  the 
dialectical approach is to determine how discussions that are aimed at scrutini-
zing the acceptability of  standpoints should be conducted’ (2004: 57, noot 36, mijn 
cursivering). Het dialectische karakter van dit inzicht komt ten slotte nog naar voren 
in de benaming van één van de vier zogenoemde metatheoretische principes die 
aan de pragma-dialectiek ten grondslag liggen – het principe van ‘dialectificatie’. 
Dit principe houdt in dat de bestanddelen van argumentatieve teksten en discussies 
worden opgevat ‘as part of  an attempt to resolve a difference of  opinion in accordance 
with critical norms of  reasonableness’ (2004: 53, mijn cursivering).37

 36 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 58, mijn cursivering): ‘In a critical 
discussion, the parties involved in a difference of  opinion attempt to resolve this 
difference [...] through the conduct of  a regulated exchange of  views.’

 37 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 57, mijn cursivering): ‘Dialectification 
of  the research object is achieved in pragma-dialectics by regarding the speech acts 
performed in an argumentative exchange as speech acts that should be performed 
in accordance with the rules that are to be observed in a critical discussion aimed at 
resolving a difference of  opinion.’
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2.2.2 De bestanddelen van het model van een kritische discussie

De bovenstaande analyse van de passages waarin Van Eemeren en Grootendorst 
verwijzen naar de dialectische benadering van argumentatie heeft uitgewezen dat 
aan de theoretische notie ‘kritische discussie’ drie inzichten ten grondslag liggen 
die als dialectisch kunnen worden aangemerkt. Ter verdere verheldering van de 
dialectische dimensie van de pragma-dialectiek onderzoek ik in deze paragraaf  of  
– en zo ja, op welke manier – deze dialectische inzichten tot uitdrukking komen 
in het procedurele model van een kritische discussie. Dit model bestaat uit drie, 
onderling samenhangende bestanddelen: (1) een beschrijving van de fasen waarin 
een kritische discussie verloopt, (2) een beschrijving van de manier waarop de 
verschillende typen taalhandelingen die in een kritische discussie voorkomen over 
deze fasen zijn verdeeld en (3) een beschrijving van de regels voor het uitvoeren 
van de betreffende taalhandelingen.38

(1) De fasen van een kritische discussie
Het eerste bestanddeel van het model van een kritische discussie is een gedifferenti-
eerde beschrijving van de procedure die de discussianten doorlopen om te bepalen 
of  het standpunt waarop hun verschil van mening betrekking heeft aanvaardbaar 
is of  niet. Deze procedure bestaat uit vier fasen: (I) de confrontatiefase, waarin blijkt 
dat er een verschil van mening is omdat het standpunt dat door de ene discussiant 
naar voren is gebracht door de andere discussiant wordt betwijfeld of  tegenge-
sproken, (II) de openingsfase, waarin de discussianten tot een rolverdeling komen 
en onderzoeken of  er overeenstemming bestaat over de formele en materiële 
uitgangspunten van de discussie, (III) de argumentatiefase, waarin de protagonist zijn 
standpunt ondersteunt met argumenten en de antagonist daar kritisch op reageert
 

 38 Bij de behandeling van de afzonderlijke bestanddelen van de theorie noemen Van 
Eemeren en Grootendorst de eerste twee bestanddelen samen het ‘model’ van een 
kritische discussie (2004: H3) en het derde bestanddeel de ‘procedure’ voor een 
kritische discussie (2004: H6). Tussen ‘model’ en ‘procedure’ lijken zij echter geen 
strikt terminologisch onderscheid aan te brengen. Soms worden de drie bestand-
delen samen een ‘procedure’ genoemd (2004: 57 en 59), soms een ‘model’ (2004: 
58-59 en 188) of  een ‘ideaalmodel’ (2004: H5 met name). Uit de onderstaande 
passage kan worden afgeleid dat de bestanddelen zo met elkaar samenhangen dat het 
derde bestanddeel de eerste twee bestanddelen ‘meebeschrijft’: ‘Together, the rules 
combine to constitute a dialectical discussion procedure. This discussion procedure 
systematically indicates the structure of  the process of  resolving a difference of  
opinion, and it specifies the speech acts that play a role in the various stages of  the 
resolution process’ (2004: 57). Ik zal daarom spreken over het ‘procedurele model’ 
van een kritische discussie, waarbij ik de eerste twee bestanddelen – het ‘model’ – 
opvat als integrerende onderdelen van het derde bestanddeel – de ‘procedure’.
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en (IV) de afsluitingsfase, waarin de partijen gezamenlijk vaststellen wat het resultaat 
is van hun poging om de aanvaardbaarheid van het standpunt te bepalen.39

De vier fasen van een kritische discussie worden door Van Eemeren en 
Grootendorst (2004: 57) expliciet als ‘dialectische’ discussiefasen aangemerkt. Het 
dialectische inzicht met betrekking tot het doel van een kritische discussie komt 
onder meer in de beschrijving van de fasen tot uitdrukking doordat voor elk van 
die fasen op een zodanige manier een subdoel is geformuleerd, dat de achtereen-
volgende realisering van deze subdoelen leidt tot de realisering van het doel van de 
discussie als geheel: ‘Analytically, four stages can be distinguished in the process of  
resolving a difference of  opinion that the participants in an argumentative exchange 
of  views have to pass through to arrive at a resolution of  a difference of  opinion’ 
(2004: 59).40 Dit inzicht is daarnaast terug te vinden in een eerder aangehaalde 
passage waarin de dialectische indeling van een kritische discussie vergeleken wordt 
met de retorische indeling van een redevoering. Van Eemeren en Grootendorst 
constateren dat tussen deze indelingen weliswaar een zekere overlapping bestaat, 
maar dat de rationale ervoor een andere is. De wijze van indelen wordt daarbij 
gerelateerd aan de opvatting die in de betreffende benadering over het doel van 
argumentatie bestaat: ‘The rhetorical stages are considered to be instrumental in 
securing the agreement of  the target audience, the dialectical stages, in resolving a 
difference of  opinion’ (2004: 59-60, noot 40).

In de beschrijving van de discussiefasen komt ook het dialectische inzicht 
tot uitdrukking dat een kritische discussie is opgebouwd als een systematische 
uitwisseling van discussiezetten. De discussianten doen in alle fasen beurtelings 
een zet, waarbij – algemeen gesproken – de zetten van de ene partij in functie 
staan van de verdediging van een bepaald standpunt en die van de andere partij 
in functie van de aanval daarvan.41 Zo vormen de argumenten die de protagonist 
in de argumentatiefase naar voren brengt ofwel een antwoord op de twijfel die de 
antagonist in de confrontatiefase ten aanzien van het standpunt naar voren heeft 
gebracht, ofwel een antwoord op de kritiek die de antagonist in de argumenta-
tiefase ten aanzien van de eerder naar voren gebrachte argumenten heeft geuit 

 39 Voor de diverse beschrijvingen van deze fasen zie Van Eemeren en Grootendorst 
(2004: 60 en 135; 60 en 137; 61; 61-62 en 154). Omdat het externaliseren van een 
verschil van mening een noodzakelijke voorwaarde vormt voor het oplossen ervan, 
dient de confrontatiefase te worden opgevat als een onderdeel van een kritische 
discussie, en niet slechts als een preambule ervan: ‘Without such a real or presumed 
confrontation, there is no need for a critical discussion’ (2004: 60).

 40 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 21): ‘To resolve the difference of  
opinion, the discussion has to go through several stages.’

 41 Deze karakterisering is vooral van toepassing op de discussiezetten in de confron-
tatiefase en de argumentatiefase. De zetten in de openingsfase en de afsluitingsfase 
zijn weliswaar instrumenteel voor het bepalen van de aanvaardbaarheid van het 
standpunt, maar reflecteren niet de verschillende rollen die de partijen in de discussie 
vervullen.
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(2004: 61). De precieze samenhang van de discussiezetten van de partijen is in de 
pragma-dialectiek gespecificeerd met gebruikmaking van de noties ‘argumentatie-
schema’ en ‘argumentatiestructuur’. Een argumentatieschema is omschreven als 
een abstract raamwerk waarin tot uitdrukking komt op grond van welk principe de 
aanvaardbaarheid van een argument wordt overgedragen op de aanvaardbaarheid 
van het standpunt ter verdediging waarvan dat argument naar voren is gebracht  
(2004: 4). Deze notie ontleent haar dialectische karakter aan het gegeven dat de 
diverse argumentatieschema’s van elkaar worden onderscheiden op basis van de 
verschillende typen kritische vragen die ermee samenhangen (2004: 121, noot 36).42 
Een argumentatiestructuur is in de pragma-dialectiek gedefinieerd als de samenhang 
tussen het standpunt en alle argumenten die de protagonist ter verdediging van dat 
standpunt naar voren heeft gebracht. Dat het hier eveneens een typisch dialectische 
notie betreft blijkt onder meer uit het gegeven dat de argumentatiestructuur wordt 
opgevat als het resultaat van de systematische interactie tussen de discussianten in 
de argumentatiefase (2004: 61).43

Ten slotte komt in de beschrijving van de discussiefasen ook het dialectische 
inzicht tot uitdrukking dat een kritische discussie genormeerd is door middel van 
een samenhangend geheel van regels voor de redelijkheid van argumentatie: ‘[A] 
difference of  opinion can only be resolved in a reasonable way if  each stage of  the 
resolution process is properly dealt with, whether explicitly or implicitly’ (2004: 60, 
mijn cursivering). Vooruitlopend op de bespreking van de toepassingen van het 
model van een kritische discussie merk ik hier op dat uit het gegeven dat dit inzicht 
in de beschrijving van de discussiefasen tot uitdrukking komt niet mag worden 
afgeleid dat deze beschrijving een normerende functie heeft in de beoordeling van 
de redelijkheid van argumentatieve teksten en discussies. Wel heeft de beschrijving 

 42 Zie ook de omschrijving van het verband tussen argumentatieschema’s en de 
opbouw van een argumentatieve tekst of  discussie in Van Eemeren en Grootendorst  
(1992: 98, mijn cursivering): ‘An argumentation scheme is a pointer to a certain 
dialectical route. A person who puts forward an argumentation anticipates criticism, 
and by choosing a particular type of  argumentation, using the one argumentation 
scheme rather than the other, he implies that he thinks he knows which route 
will lead to the justification of  his standpoint.’ Zie ook Garssen (1997: 7-8, mijn 
cursivering): ‘Doordat de verschillende argumentatieschema’s verschillende soorten 
kritische vragen oproepen, bepalen ze de dialectische route [...].’ 

 43 Zie ook Snoeck Henkemans (1997: 91), die opmerkt dat het begrip ‘complexe argu-
mentatie’ in het door haar ontwikkelde model van argumentatieve antwoorden op 
kritiek verder is gedialectificeerd.



34 Hoofdstuk 2

een normerende functie in de reconstructie van dergelijke teksten en discussies, die 
aan deze beoordeling voorafgaat.44

(2) Taalhandelingen in een kritische discussie
Het tweede bestanddeel van het procedurele model van een kritische discussie is 
een beschrijving van de verschillende typen taalhandelingen die in een dergelijke 
discussie voorkomen en van de manier waarop die taalhandelingen over de discus-
siefasen zijn verdeeld (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 62-68). In tegenstelling 
tot het zojuist besproken bestanddeel van het model wordt deze verdeling van 
taalhandelingen nergens expliciet als ‘dialectisch’ aangemerkt. In de verdeling komt 
vooral het pragmatische inzicht tot uitdrukking dat de bijdragen van de discussianten 
uit taalhandelingen bestaan: ‘The various moves that are made in the different 
stages of  a critical discussion in order to arrive at the resolution of  a difference 
of  opinion can be pragmatically characterized as speech acts’ (2004: 62).45 Dit 
neemt niet weg dat het dialectische karakter van de pragma-dialectiek ook in dit 
bestanddeel van het model tot uitdrukking komt. Ik zal dat hieronder toelichten 
door de verdeling van taalhandelingen te relateren aan de dialectische inzichten met 
betrekking tot het doel, de opbouw en de normering van een kritische discussie.

De verdeling van de verschillende typen taalhandelingen over de discussie-
fasen is in de eerste plaats dialectisch te noemen omdat het een selectie betreft van 
taalhandelingen die relevant zijn voor het bereiken van het doel van een kritische 
discussie: ‘[W]e shall indicate which types of  speech acts can contribute to the 
resolution of  a difference of  opinion’ (2004: 62). Preciezer gezegd: van de vijf  
typen taalhandelingen (beweerders, stuurders, binders, uitdrukkers en verklaarders) 
zijn alleen die representanten in de verdeling opgenomen die functioneel zijn voor 
het bepalen van de aanvaardbaarheid van het standpunt waarop het verschil van 
mening betrekking heeft.46 Taalhandelingen van het type ‘uitdrukkers’ komen 

 44 De beschrijving van de discussiefasen speelt een normerende rol bij de reconstructie 
van een argumentatieve tekst of  discussie voor zover de opbouw van een dergelijke 
tekst of  discussie daarbij in overeenstemming wordt gebracht met de opbouw van 
een kritische discussie. Deze zogenoemde ‘permutatietransformatie’ ontleent haar 
nut aan het gegeven dat de discussieregels aan de hand waarvan de gereconstrueerde 
tekst of  discussie wordt geëvalueerd over diezelfde discussiefasen zijn gespecifi-
ceerd.

 45 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 52): ‘The pragmatic dimension 
of  our approach manifests itself  primarily in the fact that the moves that can be 
made in a discussion aimed at resolving a difference of  opinion are conceived as 
verbal activities (“speech acts”)’ en (2004: 95, oorspronkelijke cursivering): ‘[A]n 
analytic reconstruction of  an argumentative discourse or text [...] derives its pragmatic 
character from the fact that the discourse or text is viewed as a coherent whole of  
speech acts [...].’

 46 Behalve over ‘representanten’ van algemene ‘typen’ taalhandelingen spreken Van 
Eemeren en Grootendorst (2004: 67) in dit verband ook wel over ‘typen’ taalhande-
lingen die behoren tot algemene ‘categorieën’ taalhandelingen.
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bijvoorbeeld helemaal niet in de verdeling voor, terwijl van de taalhandelingen van 
het type ‘beweerders’ alleen die representanten in de verdeling zijn opgenomen 
waarmee een standpunt wordt uitgedrukt, argumentatie naar voren wordt 
gebracht, een standpunt wordt gehandhaafd, een standpunt wordt ingetrokken en 
het resultaat van een discussie wordt vastgesteld (2004: 67-68).

De verdeling van taalhandelingen is in de tweede plaats dialectisch te noemen 
omdat de verdeling is op te vatten als een nadere specificatie van de systematische 
uitwisseling van discussiezetten waaruit een kritische discussie is opgebouwd. In 
de verdeling is aangegeven uit welke taalhandelingen de uitwisseling precies bestaat 
en op welk moment in de discussie en door welke partij de betreffende taalhande-
lingen kunnen of  moeten worden uitgevoerd: ‘The model indicates which speech 
acts may occur in the course of  the discourse or text and how these speech acts 
are distributed between the parties in the different stages of  a critical discussion’ 
(2004: 163).47

Ten slotte is de verdeling van taalhandelingen dialectisch te noemen omdat 
de verdeling bestaat uit een normatief  overzicht van de bijdragen die de discussi-
anten aan de discussie kunnen leveren: ‘[T]he only speech acts that may be performed 
are the ones listed in the model that have the specific role indicated in the model, at 
the stage of  the discussion indicated in the model, and by the party indicated in the 
model’ (2004: 163, mijn cursivering). Uit het gegeven dat het dialectische inzicht met 
betrekking tot de normering van argumentatie in de verdeling van taalhandelingen 
tot uitdrukking komt mag niet worden afgeleid dat deze verdeling een normerende 
functie heeft in de beoordeling van de redelijkheid van argumentatieve teksten en 
discussies. Wel heeft de beschrijving van de verdeling van taalhandelingen – net als 
de beschrijving van de discussiefasen – een normerende functie in de reconstructie 
van dergelijke teksten en discussies.48

(3) Regels voor een kritische discussie
Het derde bestanddeel van het procedurele model van een kritische discussie is 
een beschrijving van vijftien discussieregels, waarin gespecificeerd is welke rechten 
en plichten de discussianten hebben met betrekking tot het uitvoeren van taalhan-
delingen in de verschillende fasen van de discussie.49 Het geheel van deze regels 

 47 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 67-68): ‘In the model, it is indicated, 
for each stage of  the discussion, which representative of  a particular type of  speech 
act plays a specific constructive role in that stage of  the discussion.’

 48 Zoals beschreven in Van Eemeren en Grootendorst (2004: 163-165) kunnen argu-
mentatieve teksten en discussies op allerlei manieren afwijken van de theoretische 
beschrijving van de verdeling van taalhandelingen over de fasen van een kritische 
discussie. Alleen wanneer deze afwijkingen gerelateerd kunnen worden aan een 
overtreding van een discussieregel, impliceren ze dat er een drogreden is begaan.

 49 Voor een overzicht van deze vijftien regels en de fasen waarop ze betrekking hebben 
zie Appendix A.



36 Hoofdstuk 2

– de discussieprocedure – wordt door Van Eemeren en Grootendorst expliciet 
als ‘dialectisch’ aangemerkt: ‘Together, the rules combine to constitute a dialectical 
discussion procedure’ (2004: 57, mijn cursivering).50 Uit een nadere beschouwing 
van de beschrijving van de discussieregels valt op te maken dat elk van de drie 
dialectische inzichten die ik in de vorige paragraaf  heb onderscheiden in deze 
beschrijving tot uitdrukking komt. Wat het eerste van deze inzichten betreft, blijkt 
dat uit het gegeven dat de regels samen een procedure constitueren die de discus-
sianten in staat stelt het doel van hun gezamenlijke onderneming te realiseren: 
‘By following a dialectical procedure, the protagonist of  a standpoint and the 
antagonist attempt to achieve clarity as to whether the protagonist’s standpoint 
can be defended in light of  the antagonist’s critical reactions’ (2004: 58).51 Behalve 
in de procedure als geheel komt het dialectische inzicht met betrekking tot het 
doel van een kritische discussie ook tot uitdrukking in de afzonderlijke discussiere-
gels. Deze regels specificeren namelijk in welke gevallen de discussianten met het 
uitvoeren van bepaalde typen taalhandelingen een constructieve bijdrage leveren 
aan het bepalen van de aanvaardbaarheid van het standpunt waarop hun verschil 
van mening betrekking heeft.52

In de beschrijving van de regels voor een kritische discussie komt ook het 
dialectische inzicht tot uitdrukking dat een dergelijke discussie is opgebouwd als een 
systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en tegen het standpunt waarop 
het verschil van mening betrekking heeft. Sommige regels hebben betrekking op 
discussiezetten waarmee het standpunt wordt aangevallen, terwijl andere regels 
betrekking hebben op discussiezetten waarmee het standpunt wordt verdedigd. 
Welke zetten de partijen in een bepaald stadium van de discussie precies kunnen 

 50 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 58, 166). Soms karakteriseren Van 
Eemeren en Grootendorst de verzameling discussieregels niet als een bestanddeel 
van het procedurele model van een kritische discussie, maar als dat model of  
die procedure zelf. Deze karakterisering is in overeenstemming met de eerdere 
observatie dat de verzameling discussieregels de overige twee bestanddelen van het 
model ‘meebeschrijft’ – zie § 2.2.2, noot 38.

 51 Het naleven van de discussieregels is wel een noodzakelijke, maar geen voldoende 
voorwaarde voor het oplossen van een verschil van mening. Om dat doel te bereiken 
dient daarnaast nog aan een aantal hogere-ordevoorwaarden te zijn voldaan. Van 
Eemeren en Grootendorst (2004: 36-37) omschrijven deze voorwaarden als volgt: 
‘The “internal” mental states that are a precondition to a reasonable discussion 
attitude can be regarded as “second-order” conditions for a critical discussion, 
while the presupposed “external” circumstances in which the argumentation takes 
place apply as “third-order” conditions.’ Zie ook Van Eemeren en Grootendorst 
(2004: 189-190) en Van Eemeren, Grootendorst, Jackson en Jacobs (1993: 30-34).

 52 Zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: 135). Overigens worden in regel 3, 4 en 
14 van de procedure conditionele plichten geformuleerd. In deze gevallen is het correct 
uitvoeren van de betreffende taalhandelingen uiteraard alleen een noodzakelijke 
voorwaarde voor het realiseren van het doel van de discussie wanneer deze condities 
zijn vervuld.
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of  moeten uitvoeren is afhankelijk van de manier waarop de discussiezetten die 
de protagonist en de antagonist in een eerder stadium van de discussie hebben 
gedaan, aan elkaar zijn gerelateerd.53 

Ten slotte komt in de beschrijving van de discussieregels ook het dialectische 
inzicht met betrekking tot de normering van een kritische discussie tot uitdrukking. 
De regels specificeren welke rechten en plichten de partijen hebben met betrekking 
tot het uitvoeren van de verschillende typen taalhandelingen en vormen daarmee 
een gedetailleerde uitwerking van wat er in de pragma-dialectiek onder ‘redelijk 
argumenteren’ wordt verstaan: ‘[The rules] indicate for each discussion stage when 
exactly the parties are entitled to perform a particular kind of  speech act, and if  
and when they are even obliged to do so’ (2004: 135, oorspronkelijke cursivering).54 
De procedure die door deze regels wordt geconstitueerd kan beschouwd worden 
als de belichaming van de kritische opvatting van redelijkheid die aan de pragma-
dialectische benadering van argumentatie ten grondslag ligt.55 Anders dan de 
overige twee bestanddelen van het model heeft deze procedure niet alleen een 
normerende functie in de reconstructie van argumentatieve teksten en discussies, 
maar ook in de evaluatie ervan. In een dergelijke evaluatie wordt aan de hand van 
de discussieregels vastgesteld in hoeverre de discussianten bij het bepalen van de 
aanvaardbaarheid van het standpunt waarop hun verschil van mening betrekking 
heeft, op een redelijke manier te werk zijn gegaan.56

2.2.3 De standaardanalyse en -evaluatie van argumentatieve teksten en 
discussies

Nu duidelijk is uit welke bestanddelen het procedurele model van een kritische 
discussie precies is opgebouwd en hoe de eerder onderscheiden dialectische 

 53 Voor een gedetailleerde uitwerking van deze relaties zie de zogenoemde ‘dialectische 
profielen’ in Van Eemeren, Houtlosser en Snoeck Henkemans (2005).

 54 Overigens wordt niet in alle regels een recht of  een plicht geformuleerd, maar 
bevatten sommige regels een definitie aan de hand waarvan kan worden vastgesteld 
of  een bepaalde stand van zaken is ingetreden. Zo wordt in regel 9a gedefinieerd 
wanneer de verdediging van een standpunt als afdoende kan worden beschouwd. Dit 
begrip speelt een cruciale rol in regel 14b, waarin gespecificeerd wordt wanneer de 
antagonist de plicht heeft zijn twijfel aan het initiële standpunt van de protagonist 
in te trekken. Hetzelfde geldt voor regel 7, 8, 9b en 9c, waarin begrippen worden 
gedefinieerd die voorkomen in regel 10, 11 en 14. Dergelijke begripsdefiniërende 
regels kunnen worden gekarakteriseerd als adeontische constitutieve regels. Ze hebben 
als algemene vorm ‘X geldt als Y’. Voor een typologie van constitutieve regels zie 
Ritter, Gründer en Gabriel (1971-2007: ‘Regel’, IV, 4).

 55 Voor een beschrijving van het kritische perspectief  op redelijkheid zie § 2.1.1.
 56 Voor een beschrijving van de evaluatie van argumentatieve teksten en discussies zie 

Van Eemeren en Grootendorst (2004: H7).
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inzichten in die bestanddelen tot uitdrukking komen, zal ik nagaan welke functie 
deze inzichten hebben in twee van de toepassingen van de theorie – de analyse en 
evaluatie van argumentatieve teksten en discussies.

Een pragma-dialectische analyse van een argumentatieve tekst of  discussie is 
op te vatten als een onderzoek dat tot doel heeft de tekst of  discussie te reconstru-
eren in termen van het theoretische ideaal van een kritische discussie:57

The aim of  a pragma-dialectical analysis is to reconstruct the process of  
resolving a difference of  opinion occurring in an argumentative discourse 
or text. This means that argumentative reality is systematically analyzed 
from the perspective of  a critical discussion. (Van Eemeren & Grootendorst 
2004: 95)

De analyse houdt in dat voor elk onderdeel van de argumentatieve tekst of  
discussie wordt nagegaan of  het in aanleg een functie vervult die in het procedurele 
model van een kritische discussie is gespecificeerd – en zo ja, welke functie dat is. 
Daarbij kunnen vier typen transformaties worden uitgevoerd: (1) ‘deletie’, waarbij 
de delen van de tekst of  discussie worden weggelaten die overbodig of  irrelevant 
zijn voor het bepalen van de aanvaardbaarheid van het standpunt, (2) ‘additie’, 
waarbij relevante informatie wordt toegevoegd die in de tekst of  discussie impliciet 
is gebleven, (3) ‘permutatie’, waarbij de relevante delen van de tekst of  discussie 
worden herschikt in de volgorde van de fasen uit het model en (4) ‘substitutie’, 
waarbij fraseringen van standpunten en argumenten worden vervangen door stan-
daardfraseringen en waarbij dubbelzinnige en onnauwkeurige formuleringen op 
een zo verantwoord mogelijke wijze worden vervangen door eenduidige en heldere 
formuleringen (2004: 103-104, 108-110). Zowel de analyse in het algemeen als de 
transformaties die daarin een rol spelen worden door Van Eemeren en Grooten-
dorst expliciet als ‘dialectisch’ aangemerkt.58

Het procedurele model van een kritische discussie vervult bij de analyse een 
heuristische functie: ‘The heuristic function [of  the model] is that of  being a guideline 
for the analysis: The model serves as a guide in the detection and theoretical inter-
pretation of  every element in, and aspect of, the discourse or text that is relevant to 
a critical evaluation’ (2004: 59). Uit deze karakterisering kan worden opgemaakt dat 
de dialectische inzichten die in het model van een kritische discussie tot uitdrukking 
zijn gebracht bij de analyse fungeren als premissen of uitgangspunten aan de hand 
waarvan de tekst of  discussie wordt gereconstrueerd. Hieronder zal ik voor elk van 

 57 Met betrekking tot de reconstructie van argumentatieve teksten en discussies spreken 
Van Eemeren en Grootendorst (2004: H5) soms van een ‘analytische reconstructie’, 
maar meestal kortweg van een ‘analyse’.

 58 Zie respectievelijk Van Eemeren en Grootendorst (2004: 26, 27, 95, 116 en 117) en 
(2004: 26, 38 en 184, noot 16).
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deze inzichten afzonderlijk onderzoeken wat de functie van ‘uitgangspunt’ precies 
inhoudt.

Door het dialectische inzicht met betrekking tot het doel van een kritische 
discussie als een uitgangspunt voor de analyse te nemen worden alle onderdelen, 
kenmerken of  aspecten van de tekst of  discussie die niet gerelateerd zijn aan de 
poging van de discussianten om de aanvaardbaarheid van het standpunt te bepalen, 
buiten beschouwing gelaten (2004: 95). Daarmee wordt niet uitgesloten dat de 
discussianten in werkelijkheid (nog) andere doelen hebben en ook niet dat de tekst 
of  discussie – uitgaande van deze andere doelen – op een andere wijze kan worden 
gereconstrueerd. Het hanteren van dit uitgangspunt heeft alleen als consequentie 
dat de reconstructie uitsluitend die onderdelen van de tekst of  discussie bevat die 
relevant zijn voor het bereiken van dit éne specifieke doel: ‘Using the model as a 
guide, the reconstruction aims to produce an analytic overview of  all the components 
of  a discourse or text that are pertinent to the resolution of  a difference of  opinion’ 
(2004: 96, oorspronkelijke cursivering).59

Door het dialectische inzicht met betrekking tot de opbouw van een kritische 
discussie als een uitgangspunt voor de analyse te nemen wordt de tekst of  discussie 
gereconstrueerd als een systematische uitwisseling van discussiezetten tussen twee 
partijen. Daarmee wordt niet uitgesloten dat de protagonist en de antagonist in 
werkelijkheid één en dezelfde persoon zijn of  dat één van de rollen (of  beide) in 
werkelijkheid door meerdere personen wordt vervuld.60 Ook wordt niet uitgesloten 
dat de analysator een tekst reconstrueert die in werkelijkheid een monoloog is:

The monologue is then taken to be a specific kind of  critical discussion 
where the protagonist is speaking (or writing) and the role of  the antagonist 
remains implicit. Even if  the role of  the antagonist is not actively and 
explicitly performed, the discourse of  the protagonist can still be analyzed as 
a contribution to a critical discussion: The protagonist makes an attempt to 
counter (potential) doubt or criticism of  a specific or non-specific audience 
or readership. (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 59)

Door het dialectische inzicht met betrekking tot de normering van argumentatie 
als een uitgangspunt voor de analyse te nemen worden de onderdelen van de tekst 

 59 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 74): ‘Our pragma-dialectical approach 
[...] is aimed at identifying as adequately as possible every aspect of  an argumentative 
discourse or text that is relevant to the resolution of  a difference of  opinion.’

 60 Zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: 120, oorspronkelijke cursivering): ‘It is 
even possible for one person to assume the role of  both protagonist and antagonist 
of  one and the same standpoint (and to conduct a dialogue intérieur by way of  self-
deliberation), and it is also possible for each of  the discussion roles to be fulfilled by 
a group of  people or a representative of  such a group.’
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of  discussie in principe gereconstrueerd conform de regels voor een kritische 
discussie. Dit uitgangspunt speelt met name een rol wanneer bij de reconstructie 
gebruik gemaakt wordt van de zogenoemde ‘strategie van de maximaal redelijke 
reconstructie’.61 Toepassing van deze strategie leidt volgens Van Eemeren en 
Grootendorst tot een ‘genuine dialectification’ (2004: 117, mijn cursivering) van de 
betreffende tekst of  discussie.62 De transformaties worden daarbij zó uitgevoerd, 
dat de gereconstrueerde tekst of  discussie het theoretische ideaal van een kritische 
discussie zo dicht mogelijk benadert:63

In uncertain cases, the speaker or writer should be given the benefit of  the 
doubt. For this reason, a dialectical analysis may mean that the “strategy 
of  maximally reasonable reconstruction” has to be followed. Together with 
other similar analytical strategies, this strategy ensures that every component 
of  the discourse that can play a part in the resolution of  the difference of  
opinion is taken into account. (Van Eemeren & Grootendorst 2004: 26, 
noot 24)

Het toepassen van de strategie van de maximaal redelijke reconstructie impliceert 
niet dat de empirische hoedanigheid van de betreffende onderdelen van de tekst 
of  discussie buiten beschouwing wordt gelaten. De reconstructie is behalve op 
het ideaalmodel ook altijd op de empirische realiteit gebaseerd. Van Eemeren en 
Grootendorst spreken in dit verband van een ‘transformation that converts what 
is empirically possible into what is normatively desirable for the sake of  reasona-
bleness’ (2004: 115, mijn cursivering).64 Ook impliceert het toepassen van deze 
strategie niet dat de gereconstrueerde onderdelen van de tekst of  discussie ipso 

 61 Afhankelijk van het type probleem dat zich bij de reconstructie van een argumenta-
tieve tekst of  discussie voordoet kan de toepassing van de strategie van de ‘maximaal 
redelijke reconstructie’ de toepassing van andere strategieën impliceren, zoals die 
van de ‘maximaal argumentatieve interpretatie’ en die van de ‘maximaal argumen-
tatieve analyse’. Voor een beschrijving van deze strategieën zie Van Eemeren en 
Grootendorst (2004: 115-117).

 62 Van Eemeren en Grootendorst kwalificeren de redelijkheid waarvan in de benaming 
van deze strategie sprake is als ‘dialectical reasonableness’ (2004: 115, noot 27), een 
‘dialectical view of  reasonableness’ (2004: 115, noot 27) en een ‘dialectical ideal of  
reasonableness’ (2004: 116).

 63 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (2004: 185): ‘The application of  the strategy 
of  maximally reasonable reconstruction gives maximal credit to the protagonist as 
well as the antagonist. Unless this is clearly out of  order, all speech acts performed 
in the discourse or text are regarded as potential contributions to a resolution of  the 
difference of  opinion.’

 64 Zie ook Van Rees (2006: 51, mijn cursivering), die de grens voor het toepassen 
van een dergelijke strategie als volgt markeert: ‘Zo’n maximaalstrategie wordt echter 
alleen toegepast als de analyse die deze oplevert niet wordt uitgesloten door empirische 
overwegingen.’
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facto in overeenstemming zijn met de discussieregels uit het procedurele model van 
een kritische discussie. Het hanteren van dit uitgangspunt heeft alleen als conse-
quentie dat de analyse resulteert in een overzicht van de onderdelen van de tekst of  
discussie die potentieel relevant zijn voor het bepalen van de aanvaardbaarheid van 
het standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft. Of  de betreffende 
onderdelen ook daadwerkelijk relevant zijn voor het bereiken van dat doel, blijkt 
pas in de evaluatie.65

Behalve in de analyse van argumentatieve teksten en discussies spelen de 
dialectische inzichten ook een rol in de evaluatie ervan. In een dergelijke evaluatie 
wordt een beoordeling gegeven van de redelijkheid van de gereconstrueerde 
onderdelen van de betreffende tekst of  discussie.66 De evaluatie kan zowel plaats-
vinden aan de hand van de eerder besproken vijftien regels uit het procedurele model 
van een kritische discussie als aan de hand van de tien regels uit de zogenoemde 
‘gedragscode voor redelijke discussianten’, die van de eerstgenoemde regels zijn 
afgeleid.67 Een verschil tussen deze verzamelingen regels is dat de gedragscode 
geheel en al bestaat uit deontische regels – waarin een plicht wordt uitgedrukt – 
terwijl de discussieprocedure daarnaast ook bestaat uit adeontische regels – waarin 
een recht wordt uitgedrukt of  een bepaald begrip wordt gedefinieerd.68 Anders 
gezegd: de regels uit het model zijn zowel constitutief  voor het theoretische ideaal 
van een kritische discussie als regulatief  voor argumentatieve teksten en discussies, 
terwijl de regels uit de gedragscode uitsluitend regulatief  zijn voor argumenta-

 65 Van Eemeren en Grootendorst (1992: 143) maken in dit verband een onderscheid 
tussen de ‘analytische’ relevantie van discussiebijdragen en de ‘evaluatieve’ relevantie 
ervan. Een bijdrage is analytisch relevant als deze een functie vervult in het proces 
van kritische toetsing. Een bijdrage is daarnaast ook evaluatief  relevant als deze een 
positieve functie vervult in het licht van het bereiken van het doel van de discussie. 
Voor een voorbeeld van een discussiebijdrage die wel analytisch relevant, maar niet 
evaluatief  relevant is zie Van Eemeren en Houtlosser (2002b: 153).

 66 Zoals gezegd heeft de evaluatie niet rechtstreeks betrekking op teksten of  discussies 
in hun empirische hoedanigheid, maar op een theoretisch gemotiveerde recon-
structie ervan. Waar gesproken wordt van de evaluatie van argumentatieve teksten 
en discussies, wordt dan ook steeds de evaluatie van gereconstrueerde argumentatieve 
teksten en discussies bedoeld.

 67 Voor een overzicht van de tien regels uit de gedragscode zie Appendix B.
 68 Dat de verbodsbepalingen uit de gedragscode soms als gebodsbepalingen worden 

geformuleerd – zoals regel 2 en 3 in Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger  
(1986: 49) – doet niets af  aan het gegeven dat de gedragscode geheel en al uit 
deontische regels bestaat.
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tieve teksten en discussies.69 In de praktijk wordt bij de evaluatie meestal gebruik 
gemaakt van de regels uit de gedragscode, omdat deze minder technisch zijn gefor-
muleerd (2004: 190). Voor het onderzoek naar de rol van dialectische inzichten 
in de evaluatie van argumentatieve teksten en discussies is het niet nodig de twee 
verzamelingen regels telkens van elkaar te onderscheiden. Omdat de regels uit de 
gedragscode zijn afgeleid van de regels uit het model, vindt de evaluatie hoe dan 
ook plaats op basis van de regels uit het model.

In een pragma-dialectische evaluatie van een argumentatieve tekst of  
discussie wordt nagegaan in hoeverre de discussianten zich bij het bepalen van 
de aanvaardbaarheid van het standpunt hebben gehouden aan de regels uit het 
procedurele model van een kritische discussie. Als blijkt dat een onderdeel van de 
gereconstrueerde tekst of  discussie niet in overeenstemming met deze regels tot 
stand is gebracht, dan is er sprake van een drogreden.70 De evaluatie wordt door 
Van Eemeren en Grootendorst nergens expliciet als ‘dialectisch’ aangemerkt.71

Het procedurele model van een kritische discussie – dat wil zeggen, het 
derde bestanddeel ervan – vervult bij de evaluatie een kritische functie: ‘The critical 
function [of  the model] is that of  serving as a standard in the evaluation: The 
model provides a series of  norms by which it can be determined in what respects 
an argumentative exchange of  ideas diverges from the procedure that is the most 
conducive to the resolution of  a difference of  opinion’ (2004: 59).  Uit deze karak-
terisering kan worden opgemaakt dat de dialectische inzichten die in het model 
tot uitdrukking komen bij de evaluatie fungeren als normen of ijkpunten aan de 
hand waarvan de redelijkheid van de gereconstrueerde tekst of  discussie wordt 
beoordeeld. Hieronder zal ik voor elk van deze inzichten afzonderlijk onderzoeken 
wat de functie van ‘ijkpunt’ precies inhoudt.

 69 Vergelijk Van Laar (2003: 21-22), die een onderscheid maakt tussen overtredingen 
van constitutieve regels en overtredingen van regulatieve regels. Volgens hem 
kan een tekst of  discussie waarin één of  meer overtredingen van het eerste type 
voorkomen überhaupt niet als een kritische discussie worden opgevat, terwijl een 
tekst of  discussie waarin overtredingen van het tweede type voorkomen als een niet 
(helemaal) correct uitgevoerde kritische discussie moet worden gezien. Voor een 
beschrijving van het onderscheid tussen constitutieve en regulatieve regels zie Ritter, 
Gründer en Gabriel (1971-2007: ‘Regel’, IV, 3).

 70 Voor een gedetailleerde beschrijving van de pragma-dialectische visie op drogredenen 
zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: 165-173) en eerder Van Eemeren en 
Grootendorst (1992).

 71 In een eerdere weergave van de standaardversie van de theorie is wèl sprake van een 
‘dialectical evaluation’ (Van Eemeren en Grootendorst 1992: 100, mijn cursivering). Bij 
nadere beschouwing blijkt deze kwalificatie echter de reconstructie van verzwegen 
premissen te betreffen (en daarmee de analyse en niet de evaluatie van argumenta-
tieve teksten en discussies).



 De standaardversie van de pragma-dialectiek 43

Door het dialectische inzicht met betrekking tot het doel van een kritische 
discussie als een ijkpunt voor de evaluatie te nemen wordt een discussiezet als 
redelijk beoordeeld wanneer deze bevorderlijk is voor het bepalen van de aanvaard-
baarheid van het standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft, en 
als drogredelijk wanneer dat niet het geval is. Een drogreden is een discussiezet 
die het bereiken van het doel van de discussie bemoeilijkt of  onmogelijk maakt: 
‘Every violation of  any of  these rules can make the resolution of  a difference 
more difficult, or may even obstruct it. We shall take such a violation to be a fallacy’ 
(2004: 162).  Dat ‘redelijk’ hier zowel ‘in overeenstemming met de regels’ als ‘bevor-
derlijk voor het bereiken van het doel van de discussie’ betekent, hangt samen met 
het instrumentele karakter van de discussieregels. De regels zijn zo ontworpen dat 
ze de discussianten in staat stellen te bepalen of  het standpunt waarop hun verschil 
van mening betrekking heeft aanvaardbaar is of  niet.

Door het dialectische inzicht met betrekking tot de opbouw van een 
kritische discussie als een ijkpunt voor de evaluatie te nemen vindt de beoordeling 
van de redelijkheid van argumentatie plaats in de context van een systematische 
interactie tussen discussianten en niet – zoals in het (mono)logische perspectief  op 
drogredenen – door van deze context te abstraheren. De langdurige dominantie van 
de opvatting van drogredenen als logische redeneerfouten wordt door Van Eemeren 
en Grootendorst (2004: 159-160) in verband gebracht met de verwaarlozing van 
de dialectische context van Aristoteles’ invloedrijke definitie van drogredenen als 
‘redeneringen die geldig lijken, maar het niet zijn’ en de daarmee gepaard gaande 
historische verschuiving van een ‘dialectisch’ naar een ‘monologisch’ perspectief  
op drogredenen. In de pragma-dialectiek worden drogredenen niet opgevat als 
logische redeneerfouten, maar als overtredingen van discussieregels.

Door het dialectische inzicht met betrekking tot de normering van een kritische 
discussie als een ijkpunt voor de evaluatie te nemen vindt de beoordeling van de 
redelijkheid van argumentatieve teksten en discussies uitsluitend plaats op basis van 
de regels uit het model van een kritische discussie: ‘[F]allacies are […] moves in an 
argumentative discourse or text that can be characterized as less than constructive, 
or even destructive, because they are violations of  a well-defined system of  rules 
for the resolution of  differences of  opinion that the discussants intersubjectively 
accept’ (2004: 175). Deze manier van beoordelen wijkt in belangrijke mate af  van 
een manier van beoordelen waarbij drogredenen worden opgevat als ‘argumenten 
die geldig lijken, maar niet geldig zijn’. Van Eemeren en Grootendorst (2004: 158 en 
175) merken op dat theoretici die deze opvatting van drogredenen hanteren de 
redelijkheid van teksten en discussies vaak beoordelen vanuit een onvoldoende 
gearticuleerde theoretische achtergrond, waarin uiteenlopende normen en wille-
keurige contextuele factoren een rol spelen. Door uitsluitend gebruik te maken van 
de regels voor een kritische discussie krijgt de evaluatie een systematisch karakter  
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en wordt voorkomen dat drogredenen worden aangewezen op basis van een ad hoc 
aangeroepen opvatting van redelijkheid (2004: 162).

2.3 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik de dialectische dimensie van de pragma-dialectiek geëx-
pliciteerd door een analyse te geven van (1) de pragma-dialectische visie op de 
verschillen en overeenkomsten tussen de dialectische en de retorische benadering 
van argumentatie, (2) de theoretische notie ‘kritische discussie’, (3) de bestanddelen 
van het procedurele model van een kritische discussie en (4) de toepassing van dat 
model in de analyse en evaluatie van argumentatieve teksten en discussies.

Uit de analyse van de algemene beschouwing of  ‘topography’ van studies 
over argumentatie is naar voren gekomen dat Van Eemeren en Grootendorst de 
dialectische benadering van argumentatie op twee belangrijke punten contrasteren 
met de retorische benadering ervan. Het eerste verschil betreft de redelijkheids-
opvatting die aan de betreffende benaderingen ten grondslag ligt. Aan de retorische 
benadering ligt een antropologisch perspectief  op redelijkheid ten grondslag, 
waarin ‘redelijkheid’ als een relatief  concept geldt. Hierdoor heeft de retorische 
benadering wat de beoordeling van argumentatie betreft potentieel een sterk rela-
tivistisch karakter. Aan de dialectische benadering ligt een kritisch perspectief  op 
redelijkheid ten grondslag, waarin ‘redelijkheid’ behalve als een relatief  ook als een 
procedureel en formeel-normatief  concept geldt. Ten opzichte van de retorische 
benadering loopt de dialectische benadering hierdoor minder gevaar om wat de 
beoordeling van argumentatie betreft in een extreme vorm van relativisme te 
vervallen.

Het tweede verschil betreft het uitgangspunt dat in de benaderingen wordt 
gehanteerd met betrekking tot het doel van argumentatie. Terwijl er in de retorische 
benadering van wordt uitgegaan dat argumentatie tot doel heeft een publiek te 
overtuigen, wordt er in de dialectische benadering van uitgegaan dat argumen-
tatie tot doel heeft een verschil van mening tussen twee partijen op te lossen. Van 
Eemeren en Grootendorst brengen dit verschil in uitgangspunt onder meer in 
verband met de verschillen in het ontwerp, de rechtvaardiging en de toepassing 
van de modellen die in de dialectische en de retorische benadering zijn ontwikkeld.

Uit de conceptuele analyse van de theoretische notie ‘kritische discussie’ is naar 
voren gekomen dat de term ‘dialectisch’ in de pragma-dialectiek niet alleen wordt 
gebruikt ter karakterisering van het hierboven genoemde inzicht met betrekking 
tot het doel van argumentatie, maar ook ter karakterisering van inzichten die 
betrekking hebben op andere aspecten van argumentatie – te weten de opbouw en 
de normering ervan. Op basis van deze analyse kan de notie ‘kritische discussie’ 
worden omschreven als een discussie die (I) tot doel heeft de aanvaardbaarheid 
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te bepalen van het standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft,  
(II) is opgebouwd als een systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en 
tegen dat standpunt en (III) is genormeerd door middel van een samenhangend 
geheel van procedurele regels waaraan een kritisch perspectief  op redelijkheid ten 
grondslag ligt.

De analyse van het theoretische raamwerk van de standaardversie van de 
pragma-dialectiek heeft geresulteerd in een gedetailleerde beschrijving van de 
manier waarop de hierboven genoemde dialectische inzichten tot uitdrukking 
komen in de diverse bestanddelen van het procedurele model van een kritische 
discussie. In deze samenvatting beperk ik me tot het noemen van twee opmerke-
lijke punten. In de eerste plaats is uit de analyse gebleken dat elk van de dialectische 
inzichten in elk van de bestanddelen van het model tot uitdrukking komt – ook in 
de bestanddelen die Van Eemeren en Grootendorst niet expliciet als ‘dialectisch’ 
hebben aangemerkt. En in de tweede plaats is gebleken dat het dialectische 
inzicht met betrekking tot de normering van een kritische discussie niet alleen tot 
uitdrukking komt in het bestanddeel van het model dat daar het meest geschikt 
voor lijkt – de beschrijving van de discussieregels – maar ook in de overige twee 
bestanddelen ervan – de beschrijving van de discussiefasen en die van de verdeling 
van taalhandelingen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het gehele procedurele 
model van een kritische discussie een normatief  karakter heeft.

De analyse van de toepassingen van het procedurele model van een kritische 
discussie heeft geresulteerd in een gedetailleerde beschrijving van de rol die de 
eerder genoemde dialectische inzichten vervullen bij het analyseren en evalueren 
van argumentatieve teksten en discussies. Bij de analyse blijken deze inzichten te 
fungeren als premissen of  uitgangspunten voor de reconstructie van de betreffende 
tekst of  discussie. Kort samengevat betekent dit dat de analysator (I) alleen die 
onderdelen van de tekst of  discussie in de reconstructie opneemt die relevant 
zijn voor het bepalen van de aanvaardbaarheid van het standpunt waarop het 
verschil van mening betrekking heeft, (II) de tekst of  discussie reconstrueert als 
een systematische uitwisseling van discussiezetten tussen twee partijen en (III) de 
onderdelen van de tekst of  discussie reconstrueert als bijdragen aan een kritische 
discussie – althans, voor zover de empirische hoedanigheid van de betreffende 
onderdelen dat toelaat. Bij de evaluatie van argumentatieve teksten en discussies 
blijken de dialectische inzichten te fungeren als normen of  ijkpunten voor de 
beoordeling van de redelijkheid van de in de analyse gereconstrueerde onderdelen 
van de tekst of  discussie. Dit betekent dat de evaluator (I) de discussiezetten als 
redelijk beoordeelt wanneer ze bevorderlijk zijn voor het bepalen van de aanvaard-
baarheid van het standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft,  
(II) de discussiezetten beoordeelt in de context van een systematische interactie 
tussen twee partijen en (III) de redelijkheid van discussiezetten beoordeelt op basis 
van de regels voor een kritische discussie.
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In figuur 2.1 heb ik de globale structuur van de standaardversie van de pragma-
dialectiek op een schematische manier samengevat. In de figuur is weergegeven 
welke dialectische inzichten aan de theoretische notie ‘kritische discussie’ ten 
grondslag liggen, uit welke bestanddelen het procedurele model van een kritische 
discussie bestaat en wat de rol is van de afzonderlijke bestanddelen van dat model 
in de analyse en evaluatie van argumentatieve teksten en discussies. Ook is in de 
figuur zichtbaar gemaakt dat voor de evaluatie in de praktijk gebruik gemaakt 
wordt van de zogenoemde ‘gedragscode voor redelijke discussianten’ en dat deze 
gedragscode is afgeleid van het derde bestanddeel van het model – de beschrij-
ving van de discussieregels. Ter accentuering van het gegeven dat het normatieve 
karakter van de verschillende bestanddelen van het model in de analyse van argu-
mentatieve teksten en discussies op een andere wijze tot uitdrukking komt dan in 
de evaluatie ervan heb ik – naar analogie van het onderscheid tussen de ‘analytische’ 
en de ‘evaluatieve’ relevantie van de onderdelen van een argumentatieve tekst of  
discussie – in de figuur een onderscheid gemaakt tussen de ‘analytische’ en de 
‘evaluatieve’ normativiteit van de verschillende bestanddelen van het model. De 
beschrijving van de discussiefasen en die van de verdeling van taalhandelingen 
vervullen een heuristische functie in de analyse van argumentatieve teksten en 
discussies en zijn daarmee uitsluitend analytisch normatief  van aard. De beschrij-
ving van de discussieregels vervult zowel een heuristische functie in de analyse van 
argumentatieve teksten en discussies als een kritische functie in de evaluatie ervan 
en is daarmee zowel analytisch als evaluatief  normatief  van aard. Ten slotte heb 
ik in de figuur zichtbaar gemaakt dat de evaluatie van een argumentatieve tekst of  
discussie altijd betrekking heeft op een reconstructie ervan, die zelf  kan worden 
opgevat als het resultaat van een analyse van de – empirisch gegeven – tekst of  
discussie in termen van het model van een kritische discussie.
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�eoretische notie ‘kritische discussie’

Een discussie die (I) tot doel heeft de aanvaardbaarheid te bepalen van het standpunt waarop 
een verschil van mening tussen twee partijen betrekking heeft, (II) is opgebouwd als een 
systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en tegen dat standpunt en (III) is genor-
meerd door middel van een samenhangend geheel van procedurele discussieregels, waarin een 
kritische opvatting over de redelijkheid van argumentatie tot uitdrukking is gebracht.

GEDRAGSCODE VOOR 
REDELIJKE DISCUSSIANTEN

Tien regels waarin is vastgelegd wat discussianten 
moeten doen of laten om de oplossing van het 
verschil van mening niet te belemmeren.

argumentatieve 
teksten 

en discussies ANALYSE

gereconstrueerde 
argumentatieve 

teksten en discussies

geëvalueerde 
argumentatieve 

teksten en discussiesEVALUATIE

heuristische functie
(analytisch normatief )

kritische functie
(evaluatief normatief )

    1   Vier discussiefasen en de subdoelen die daarin dienen te 
         worden gerealiseerd.

                                        2   De verdeling van de verschillende typen 
        taalhandelingen over deze discussiefasen. 

                                                  3   Vijftien discussieregels met  
                  betrekking tot het uitvoeren  
                  van deze taalhandelingen. 

PROCEDUREEL MODEL 
VAN EEN KRITISCHE DISCUSSIE

Figuur 2.1 De standaardversie van de pragma-dialectiek




