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3 De uitgebreide versie van de pragma-dialectiek

Ter voorbereiding op de beantwoording van de vraag in hoeverre de pragma-
dialectiek gerelateerd is aan antieke opvattingen over argumentatie expliciteer ik in 
dit hoofdstuk de retorische dimensie van deze theorie – de term ‘retorisch’ verwijst in 
dit verband naar de retorica als de kunst (in de zin van ‘leer’) van het overtuigen. Ik 
richt me daartoe op de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek zoals die vanaf  
het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw is ontwikkeld door Van Eemeren 
en Houtlosser.72 Deze versie is tot stand gebracht door retorische inzichten met 
betrekking tot argumentatie op een systematische manier te incorporeren in het 
raamwerk van de standaardversie van de theorie.

Om een indruk te krijgen van de achtergronden van de ontwikkeling van de 
uitgebreide versie van de pragma-dialectiek zal ik eerst onderzoeken op basis van 
welke overwegingen de auteurs het mogelijk en wenselijk achten om het dialec-
tische en het retorische perspectief  op argumentatie met elkaar te combineren  
(§ 3.1). Vervolgens concentreer ik me op de notie ‘strategisch manoeuvreren’, die 
in de uitgebreide versie van de pragma-dialectiek een cruciale rol speelt. Ik ga na 
wat voor dialectische en retorische inzichten aan deze notie ten grondslag liggen 
en onderzoek op welke manier deze inzichten tot uitdrukking zijn gebracht in 
de uitbreiding van het analytisch instrumentarium van de theorie (§ 3.2). Daarna 
onderzoek ik welke consequenties de incorporatie van retorische inzichten heeft 
voor de wijze waarop argumentatieve teksten en discussies in de pragma-dialectiek 
worden geanalyseerd en geëvalueerd (§ 3.3). Ten slotte geef  ik een korte samenvat-
ting van mijn bevindingen (§ 3.4).

 72 Anders dan de standaardversie van de pragma-dialectiek is de uitgebreide versie van 
deze theorie gepubliceerd in de vorm van een samenhangende reeks artikelen. De 
analyses in dit hoofdstuk zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de uiteenzetting van deze 
versie in Van Eemeren en Houtlosser (1999b, 2000, 2002a en 2002b).
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3.1 De combinatie van het dialectische en het retorische  
 perspectief  op argumentatie

In mijn eerdere bespreking van het recentelijk heropende debat over de verhouding 
tussen het dialectische en het retorische perspectief  op argumentatie is naar voren 
gekomen dat argumentatietheoretici van mening verschillen over de kwestie of  
deze perspectieven met elkaar kunnen en moeten worden gecombineerd, en zo ja, 
op welke manier dat dient te gebeuren.73 Van Eemeren en Houtlosser hebben in dit 
verband opgemerkt dat het dialectische en het retorische perspectief  op argumen-
tatie elkaar niet principieel uitsluiten en dat het raadzaam is de ‘sharp and infertile 
ideological division between dialectic and rhetoric’ (2002b: 137) te overbruggen 
door ze met elkaar te combineren in een overkoepelend argumentatietheoretisch 
perspectief:

[D]ialectic and rhetoric represent two different perspectives on argumen-
tative discourse. In the actual analysis of  argumentative discourse both 
perspectives seem useful. Because there is also no apparent reason why 
they should exclude each other in principle, it seems wise to make a serious 
attempt to combine them, so that the analysis can benefit from both. This 
is particulary the case if  the analysis is meant to be the starting point for a 
critical evaluation. (Van Eemeren & Houtlosser 2002a: 11)

Uit deze passage blijkt dat Van Eemeren en Houtlosser het niet alleen mogelijk, 
maar ook wenselijk achten om de twee perspectieven op een theoretisch niveau 
met elkaar te combineren. Hieronder zal ik nagaan welke stellingen zij ter onder-
steuning van deze positie naar voren hebben gebracht.

De gedachte dat het mogelijk is om het dialectische en het retorische perspectief  
met elkaar te combineren is gebaseerd op de stelling dat de normen die in deze 
perspectieven zijn ontwikkeld tot op zekere hoogte met elkaar verenigbaar zijn. 
In onderstaande passage wordt deze stelling zowel vanuit theoretisch als vanuit 
empirisch gezichtspunt beargumenteerd. Theoretisch bezien zijn er geen redenen 
om aan te nemen dat de poging om de discussie in het eigen voordeel te doen 
uitpakken ipso facto gepaard gaat met het doen van onredelijke discussiezetten. En 
empirisch bezien is er zelfs sprake van een positieve correlatie tussen de dialecti-
sche en de retorische kwaliteit van argumentatie:

There is no reason to assume that the rhetorical norm of  artful persuasion 
is necessarily in contradiction with the ideal of  reasonableness that lies 
at the heart of  pragma-dialectics. Why would it be impossible to comply 

 73 Zie § 1.2.
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with critical standards for argumentative discourse when one attempts to 
shape one’s own case to one’s own advantage? In fact, argumentative moves 
that are considered rhetorically strong by a critical audience will in practice 
almost certainly be in accordance with the dialectical norms applying to the 
discussion stage concerned. Viewed from this perspective, there is a sound 
basis for overcoming the traditional division between dialectic and rhetoric 
by integrating the rhetorical dimension into the pragma-dialectical method 
of  analysis. (Van Eemeren & Houtlosser 2002b: 138)

De mogelijkheid om het dialectische en het retorische perspectief  op argumentatie 
te integreren is dus meegegeven met de stelling dat de normen die in deze perspec-
tieven zijn ontwikkeld in theorie niet noodzakelijk met elkaar conflicteren en in de 
praktijk vrijwel zeker met elkaar zullen accorderen.

De gedachte dat het daarnaast ook wenselijk is om het dialectische en het 
retorische perspectief  met elkaar te combineren houdt verband met de verwachting 
dat dit bepaalde voordelen biedt bij het analyseren en evalueren van argumentatieve 
teksten en discussies. Ik bespreek hieronder eerst de voordelen die samenhangen 
met de analyse van argumentatieve teksten en discussies en daarna de voordelen 
die samenhangen met de evaluatie ervan.

Een pragma-dialectische analyse van een argumentatieve tekst of  discussie 
heeft tot doel een overzicht te produceren van de ‘analytisch relevante’ onderdelen 
van die tekst of  discussie.74 Bij het opstellen van een dergelijk overzicht wordt 
zowel gebruik gemaakt van het procedurele model van een kritische discussie 
als van pragmatische en linguïstische kennis over de manier waarop de in dat 
model gespecificeerde taalhandelingen kunnen worden uitgevoerd. Deze kennis 
heeft onder meer betrekking op de formele en informele conventies die in de 
betreffende argumentatieve context van kracht zijn, de bewoordingen waarin de 
discussianten hun standpunten en argumenten naar voren brengen en de verbale 
indicatoren waarmee de discussianten aangeven op welke wijze de betreffende 
argumenten aan het standpunt en aan de overige argumenten zijn gerelateerd.75 
Het nut van dergelijke kennis voor het analyseren van een argumentatieve tekst of  
discussie hangt samen met het gegeven dat uit deze kennis allerlei verwachtingen 
kunnen worden afgeleid ten aanzien van de structuur van de te analyseren tekst of  
discussie, de taalhandelingen die erin voorkomen en de wijze waarop deze worden 

 74 Voor een uitleg van het begrip ‘analytisch relevant’ zie § 2.2.3, noot 65.
 75 Voor een recent overzicht van verbale argumentatieve indicatoren zie Van Eemeren, 

Houtlosser en Snoeck Henkemans (2005).
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uitgevoerd.76 Bij het opstellen van een analytisch overzicht van een argumenta-
tieve tekst of  discussie spelen dergelijke verwachtingen – in combinatie met het 
procedurele model van een kritische discussie – een tweevoudige rol: ze dienen 
zowel om de analytisch relevante onderdelen van de tekst of  discussie te vinden als 
om de reconstructie van de tekst of  discussie te rechtvaardigen.77

Door nu bij de analyse behalve van pragmatische en linguïstische kennis ook 
gebruik te maken van retorische kennis over argumentatie, ontstaat een beter begrip 
van de argumentatieve processen die zich in de te reconstrueren tekst of  discussie 
afspelen: ‘By getting a clearer view of  the rhetorical aspects of  the discourse, we 
get a better and more comprehensive grasp of  what may rightly be called “argu-
mentative reality”’ (2002b: 135). De incorporatie van retorische inzichten in het 
analytisch instrumentarium van de standaardversie van de theorie leidt dus tot een 
uitbreiding van de kennis waarop de verwachtingen van de analysator ten aanzien 
van de inhoud en de structuur van de tekst of  discussie zijn gebaseerd. Gezien 
de tweevoudige rol die deze verwachtingen spelen bij de analyse van argumen-
tatieve teksten en discussies, heeft de incorporatie van retorische inzichten een 
tweevoudig effect op de kwaliteit van een dergelijke analyse. In de eerste plaats 
zal de incorporatie het gemakkelijker maken om te bepalen welke de analytisch 
relevante onderdelen zijn van de betreffende tekst of  discussie. En in de tweede 
plaats zal de incorporatie leiden tot een uitbreiding van de mogelijkheden om de 
reconstructie van de betreffende tekst of  discussie te rechtvaardigen.78

 76 Zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: 59, noot 39): ‘In the case of  more or 
less institutionalized linguistic activities, such as legal procedures, scientific treatises, 
policy documents, and political debates, the guidance offered by the model of  a 
critical discussion is supplemented by specific and well-motivated expectations 
regarding the structure of  the discourse or text and the relevant speech acts it 
contains. Those expectations are derived from knowledge of  the text genre and 
the formal and informal conventions that are in force.’ Zie ook (2004: 112): ‘When 
argumentative discourse takes place in a more or less institutionalized context, in 
which the discussion pattern is to a certain extent determined by formal or informal 
procedures, specific expectations might be in order about the way in which the 
discourse or text is organized.’

 77 Zie Van Eemeren en Grootendorst (2004: 112, mijn cursiveringen): ‘Knowledge 
of  the conventions applying to policy documents, scholarly publications, political 
debates, and so on can have not only [...] a heuristic value, but may also play a 
significant role in the justification of  a reconstruction.’ Zie ook (2004: 113, mijn 
cursivering): ‘Together with the ideal model of  a critical discussion, all these kinds of  
expectations can combine to form a more or less extensive frame of  reference that 
can be used in justifying the reconstruction of  an exchange of  views that takes place 
in an argumentative discourse or text and of  the speech acts that are performed.’

 78 Zie ook de eerder aangehaalde passage waarin Van Eemeren en Houtlosser 
(2002b: 135) stellen dat ‘the reconstruction of  argumentative discourse can be 
strengthened considerably by incorporating rhetorical considerations in the analysis, 
and particularly in its justification’.
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Een tweede overweging ten aanzien van de wenselijkheid om het dialec-
tische en het retorische perspectief  op argumentatie met elkaar te combineren 
heeft betrekking op de evaluatie van argumentatieve teksten en discussies. Een 
pragma-dialectische evaluatie vindt plaats op basis van de discussieregels uit het 
procedurele model van een kritische discussie en heeft tot doel te bepalen welke van 
de analytisch relevante discussiebijdragen als evaluatief  relevant kunnen worden 
bestempeld.79 Om de evaluatieve relevantie te kunnen bepalen dient de evaluator te 
beschikken over criteria aan de hand waarvan hij kan vaststellen wanneer er precies 
sprake is van een overtreding van een discussieregel. Volgens Van Eemeren en 
Houtlosser maakt de incorporatie van retorische inzichten in de pragma-dialectiek 
– die plaatsvindt met gebruikmaking van de notie ‘strategisch manoeuvreren’ – het 
beter mogelijk om deze criteria op te stellen:

Clear criteria are required to determine methodically for all the moves in 
all the stages of  the resolution process whether or not it is a violation of  a 
certain rule and may thus be regarded fallacious. Our concept of  strategic 
maneuvering as an attempt to alleviate the potential tension between arguing 
perfectly reasonable and having things one’s own way can be of  help in 
clarifying the problems involved in identifying such criteria. (Van Eemeren &  
Houtlosser 2002b: 142)

Behalve op een verbetering van de mogelijkheden tot het formuleren van criteria 
voor het overtreden van discussieregels lijkt met het incorporeren van retorische 
inzichten ook te worden geanticipeerd op een uitbreiding van de mogelijkheden 
om een evaluatie te rechtvaardigen: ‘By gaining a more realistic insight in the 
strategic design of  the discourse, we develop a more mature sense of  the whys and 
wherefores of  the various fallacious moves that occur in ordinary argumentative 
practice’ (2002b: 135). Net als met betrekking tot de analyse van argumentatieve 
teksten en discussies kan met betrekkingen tot de evaluatie ervan dus worden 
gesproken van een tweevoudig positief  effect. Het incorporeren van retorische 
inzichten in het dialectische raamwerk van de standaardversie van de theorie leidt 
zowel tot een verbetering van het instrumentarium voor de beoordeling van de 
redelijkheid van de discussiebijdragen als tot een uitbreiding van de mogelijkheden 
om een dergelijke beoordeling te rechtvaardigen.

 79 Voor een uitleg van het begrip ‘evaluatief  relevant’ zie § 2.2.3, noot 65.
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3.2 De dialectische en retorische uitgangspunten van de  
 uitgebreide pragma-dialectiek

De uitgebreide versie van de pragma-dialectiek is tot stand gekomen door 
retorische inzichten te incorporeren in het raamwerk van de standaardversie van 
deze theorie. Behalve van de notie ‘kritische discussie’, die ook in de uitgebreide 
versie van de theorie de centrale plaats inneemt, is bij deze incorporatie gebruik 
gemaakt van de nieuw ontwikkelde notie ‘strategisch manoeuvreren’. Deze noties 
hebben een zeer verschillende status. Terwijl de notie ‘kritische discussie’ verwijst 
naar een theoretisch ideaal aan de hand waarvan de redelijkheid van argumentatie 
kan worden beoordeeld, verwijst de notie ‘strategisch manoeuvreren’ naar een 
handelwijze die aan de discussianten wordt toegeschreven om hun argumentatie te 
kunnen analyseren en reconstrueren. Ter accentuering van dit onderscheid heb ik 
de notie ‘kritische discussie’ aangemerkt als een theoretische notie over argumentatie 
en zal ik de notie ‘strategisch manoeuvreren’ aanmerken als een analytische notie 
over argumentatie.

In deze paragraaf  onderzoek ik allereerst welke dialectische en retorische 
inzichten aan de notie ‘strategisch manoeuvreren’ ten grondslag liggen. Aan de 
hand van de programmatische passages die Van Eemeren en Houtlosser aan hun 
uiteenzetting van de uitgebreide versie van de theorie laten voorafgaan analyseer 
ik op welke aspecten van argumentatie deze inzichten betrekking hebben, wat ze 
precies inhouden en hoe ze zich tot elkaar verhouden (§ 3.2.1). Vervolgens ga ik 
na op welke manier deze dialectische en retorische inzichten tot uitdrukking zijn 
gebracht in het nieuw ontwikkelde onderdeel van het analytisch instrumentarium 
van de pragma-dialectiek, dat gebaseerd is op een beschrijving van de aspecten van 
strategisch manoeuvreren in de fasen van een kritische discussie (§ 3.2.2).

3.2.1 De analytische notie ‘strategisch manoeuvreren’

Om retorische inzichten op een systematische manier te kunnen incorporeren 
in het dialectische raamwerk van de standaardversie van de theorie maken Van 
Eemeren en Houtlosser gebruik van de notie ‘strategisch manoeuvreren’. Zij 
omschrijven deze notie als volgt:

The need of  balancing of  a resolution-minded dialectical objective with the 
rhetorical objective of  having one’s own position accepted can be occasion 
for strategic maneuvering in which the parties seek to meet their dialectical 
obligations without sacrificing their rhetorical aims. (Van Eemeren & 
Houtlosser 2000: 295)
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In argumentative discourse, whether it takes place orally or in writing, it is 
generally not the arguers’ sole aim to win the discussion, but also to conduct 
the discussion in a way that is considered reasonable. [...] In their efforts to 
reconcile the simultaneous pursuit of  these two different aims, which may 
at times even seem to go against each other, the arguers make use of  what 
we have termed strategic maneuvering. This strategic maneuvering is directed 
at diminishing the potential tension between pursuing at the same time a 
‘dialectical’ as well as a ‘rhetorical’ aim. (Van Eemeren & Houtlosser 2002b: 
135, oorspronkelijke cursivering)

Uit bovenstaande passages valt op te maken dat aan de notie ‘strategisch manoeu-
vreren’ zowel een dialectisch als een retorisch inzicht ten grondslag ligt. Het 
dialectische inzicht heeft betrekking op het streven van de discussianten om het 
verschil van mening op te lossen door zich te houden aan de daarvoor geldende 
redelijkheidsnormen, terwijl het retorische inzicht betrekking heeft op het streven 
van de discussianten om de discussie te winnen door hun eigen positie geaccep-
teerd te krijgen door de andere partij. In termen van deze inzichten kan de notie 
‘strategisch manoeuvreren’ begrepen worden als de handelwijze die het resultaat 
is van de poging van de discussianten om hun dialectische en retorische ambities 
tegelijkertijd te verwezenlijken.

Dat de nieuw ontwikkelde notie ‘strategisch manoeuvreren’ wordt geformu-
leerd met gebruikmaking van inzichten die betrekking hebben op de ambities van 
de discussianten, betekent niet dat de dialectische inzichten die aan de reeds eerder 
geformuleerde notie ‘kritische discussie’ ten grondslag liggen in de uitgebreide 
versie van de theorie geen enkele rol meer spelen. In tegendeel, deze dialectische 
inzichten – die betrekking hebben op het doel, de opbouw en de normering van 
een kritische discussie – liggen behalve aan de notie ‘kritische discussie’ ook aan 
de notie ‘strategisch manoeuvreren’ ten grondslag. Wat de normering betreft, volgt 
dat uit het gegeven dat de redelijkheidsnormen waarvan in de formulering van de 
dialectische ambitie sprake is dezelfde zijn als die welke in de procedurele regels 
voor een kritische discussie zijn gearticuleerd. Wat de opbouw betreft, volgt dat uit 
het gegeven dat deze redelijkheidsnormen betrekking hebben op een discussie die 
bestaat uit een systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en tegen het te 
toetsen standpunt. En wat het doel betreft, volgt dat uit het gegeven dat deze rede-
lijkheidsnormen instrumenteel zijn voor het bepalen van de aanvaardbaarheid van 
het standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft. De relatie tussen 
de verschillende dialectische inzichten kan dus als volgt worden omschreven: het 
dialectische inzicht met betrekking tot het streven van de discussianten dat aan de 
analytische notie ‘strategisch manoeuvreren’ ten grondslag ligt impliceert de dialecti-
sche inzichten met betrekking tot het doel, de opbouw en de normering die aan de 
theoretische notie ‘kritische discussie’ ten grondslag liggen.
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De pragma-dialectische combinatie van het dialectische en het retorische 
perspectief  op argumentatie heeft de vorm van een ‘systematische integratie van 
retorische inzichten in een dialectisch raamwerk’:

The combination of  rhetorical and dialectical lines of  analysis we favor 
amounts to a systematic integration of  rhetorical considerations in a 
dialectical framework of  analysis. [...] The arguers’ rhetorical attempts to 
have things their way can therefore be regarded as being incorporated in their 
dialectical efforts to resolve the difference of  opinion in accordance with 
the proper standards for a critical discussion. (Van Eemeren & Houtlosser 
2002b: 135)

We aim at integrating rhetorical insight into a dialectical framework, instead 
of  the other way around, because our primary interest was and is the 
resolution of  differences of  opinion by putting standpoints to the (critical) 
test. (Van Eemeren & Houtlosser 2002b: 135, noot 14)

In combinatie met de resultaten van de zojuist uitgevoerde analyse kan uit deze 
passages worden opgemaakt dat het retorische inzicht dat aan de notie ‘strategisch 
manoeuvreren’ ten grondslag ligt is ingebed in de dialectische inzichten die aan deze 
notie ten grondslag liggen. Deze inbedding komt onder meer tot uitdrukking in 
het gegeven dat Van Eemeren en Houtlosser het retorische inzicht formuleren 
in termen van een discussie tussen twee partijen en niet – zoals in de retorische 
benadering van argumentatie te doen gebruikelijk is – in termen van een toespraak 
van een spreker ten overstaan van een publiek.80 

Tussen de inzichten die aan de analytische notie ‘strategisch manoeuvreren’ 
ten grondslag liggen en die welke aan de theoretische notie ‘kritische discussie’ 
ten grondslag liggen bestaat dus de volgende relatie. Het dialectische inzicht met 
betrekking tot het streven van de discussianten impliceert de dialectische inzichten 
met betrekking tot het doel, de opbouw en de normering van een kritische discussie, 
en het retorische inzicht met betrekking tot het streven van de discussianten is in 
diezelfde dialectische inzichten ingebed. Op basis van deze analyse en met gebruik-
making van de algemene formuleringen van de inzichten die aan de genoemde 

 80  Het retorische doel wordt door Van Eemeren en Houtlosser onder meer gefor-
muleerd als ‘have their point of  view accepted’ (1999b: 481), ‘having one’s own 
position accepted’ (1999b: 481) en ‘to have one’s own position accepted’ (2000: 295), 
‘resolving the difference in their own favor’ (2002b: 135, oorspronkelijke cursivering), 
waarbij de termen ‘point of  view’, ‘position’, ‘resolving the difference’ steeds binnen 
de context van een kritische discussie worden gedacht. De inbedding komt het 
meest duidelijk tot uitdrukking in de formulering van het retorische doel als ‘to win 
the discussion’ (2002b: 135).
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noties ten grondslag liggen kan een ‘strategische manoeuvre’ dus worden begrepen 
als een discussiebijdrage die (I) tot doel heeft (a) de aanvaardbaarheid te bepalen 
van het standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft en (b) de 
eigen positie van de betreffende discussiant zo goed mogelijk te doen uitkomen,  
(II) onderdeel uitmaakt van een systematische uitwisseling van discussiezetten 
vóór en tegen het standpunt waarop dat verschil van mening betrekking heeft en 
(III) genormeerd is door middel van een samenhangend geheel van procedurele 
regels met betrekking tot de redelijkheid van argumentatie.

3.2.2 Aspecten van strategisch manoeuvreren in de fasen van een 
kritische discussie

Uit de conceptuele analyse van de notie ‘strategisch manoeuvreren’ is duidelijk 
geworden welke dialectische en retorische inzichten aan deze notie ten grondslag 
liggen en hoe deze inzichten zich tot elkaar verhouden. Ter verdere verhelde-
ring van de retorische dimensie van de pragma-dialectiek onderzoek ik in deze 
paragraaf  op welke manier deze inzichten tot uitdrukking komen in de uitbreiding 
van het analytisch instrumentarium van deze theorie. Ik richt me daartoe op de 
beschrijving die Van Eemeren en Houtlosser geven van de aspecten van strategisch 
manoeuvreren in de fasen van een kritische discussie, die als de theoretische basis 
voor deze uitbreiding fungeert. De beschrijving bestaat uit (1) een precisering van 
de retorische subdoelen van de discussianten in de diverse fasen van een kritische 
discussie en (2) een aanduiding van de ‘aspecten’ van de strategische manoeuvres 
die de discussianten in de betreffende fasen kunnen uitvoeren.

(1) De precisering van retorische subdoelen
In het procedurele model van een kritische discussie is onder meer beschreven 
welke subdoelen de discussianten in de achtereenvolgende fasen van een dergelijke 
discussie dienen te verwezenlijken om te kunnen bepalen of  het standpunt waarop 
het verschil van mening betrekking heeft aanvaardbaar is of  niet. Deze beschrij-
ving van dialectische subdoelen vormt het vertrekpunt voor een precisering van 
de retorische subdoelen die de discussianten in de betreffende fasen verondersteld 
worden na te streven:

Each stage in the resolution process is characterized by a specific dialectical 
aim. As the parties involved want to realize this aim to their best advantage, 
they can be expected to make strategic moves that serve their interest 
best. The dialectical objective of  a particular discussion stage always has a 
rhetorical analogue. (Van Eemeren & Houtlosser 1999b: 484)
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In de confrontatiefase is het dialectische subdoel van de discussianten het verschil 
van mening te externaliseren. De ene discussiant brengt één of  meer standpunten 
naar voren, terwijl de andere discussiant die standpunten in twijfel trekt of  één of  
meer tegengestelde standpunten naar voren brengt.81 Het retorisch subdoel dat 
de discussianten in deze fase nastreven is het verschil van mening zo gedefinieerd 
te krijgen, dat ze er in het vervolg van de discussie het best mee uit te voeten 
kunnen: ‘[T]he parties will aim to direct the confrontation in the way that is the 
most beneficial from their own perspective’ (2002b: 138). Als een discussiant er 
bijvoorbeeld bij gebaat is om geen bewijslast op zich te laden, dan doet hij er 
goed aan het standpunt van de andere partij alleen maar te betwijfelen en niet 
zelf  een tegengesteld standpunt naar voren te brengen. Er ontstaat zodoende een 
ongemengd verschil van mening, waarbij de bewijslast uitsluitend bij de andere 
partij ligt.

In de openingsfase is het dialectische subdoel van de discussianten tot over-
eenstemming te komen over de procedurele en materiële uitgangspunten van de 
discussie. Het retorische subdoel dat de discussianten in deze fase nastreven is 
een zo gunstig mogelijke basis te creëren voor de verdediging van of  aanval op 
het standpunt die zij in de argumentatiefase zullen ondernemen: ‘The rhetorical 
aim of  each of  the parties is to arrive at a point of  departure that serves their 
own interest best. Each party’s strategic manoeuvring will be aimed at establishing 
the most workable starting points and the most opportune allocation of  burden 
of  proof ’ (2002b: 138).  De protagonist kan de antagonist in deze fase bijvoor-
beeld herinneren aan gemeenschappelijke uitgangspunten op basis waarvan het 
standpunt dat hij verdedigt aannemelijk kan worden gemaakt.

In de argumentatiefase is het dialectische subdoel van de discussianten de 
argumenten voor het standpunt naar voren te brengen, alsmede de kritiek daarop. 
Vanuit een retorisch gezichtspunt proberen de discussianten in deze fase een zo 
effectief  mogelijke verdedigings- of  aanvalslijn te ontwikkelen: ‘[T]he parties 
will aim to make the strongest case and to launch the most effective attack’  
(2002b: 139). De protagonist kan de argumenten die hij voor het verdedigen van zijn 
standpunt ter beschikking heeft bijvoorbeeld op een zodanige manier selecteren en 
presenteren dat de antagonist daardoor eerder geneigd is ze te aanvaarden.

In de afsluitingsfase is het dialectische subdoel van de discussianten vast te 
stellen wat het resultaat van de discussie is. Het retorische subdoel is het voor 
de betreffende partij meest gunstige discussieresultaat te bewerkstelligen: ‘[E]ach 
party will attempt to claim victory’ (2002b: 139). De protagonist kan dat bijvoor-
beeld doen door bij het tijdelijk uitblijven van verdere aanvallen op zijn argumen-

 81 Voor een typologie van verschillen van mening zie Van Eemeren en Grootendorst 
(1992: 16-22) en – uitgebreider – Van Eemeren, Houtlosser en Snoeck Henkemans 
(2005: 33-37).
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tatie alvast te concluderen dat hij het standpunt op een succesvolle manier heeft 
verdedigd.

(2) De aanduiding van aspecten van strategisch manoeuvreren
Behalve op deze precisering van retorische subdoelen is de uitbreiding van het 
analytisch instrumentarium van de pragma-dialectiek ook gebaseerd op een nadere 
aanduiding van de verschillende ‘aspecten’ van de strategische manoeuvres die de 
discussianten in de verschillende fasen van een kritische discussie kunnen uitvoeren. 
Van Eemeren en Houtlosser onderscheiden drie van zulke aspecten. Een strategi-
sche manoeuvre heeft tegelijkertijd betrekking op (1) het topisch potentieel dat in 
de betreffende discussiefase voorhanden is, (2) de specifieke voorkeuren van het 
publiek en (3) de beschikbare presentatiemiddelen:

In our view, strategic manoeuvring can take place in making an expedient 
choice from the options constituting the topical potential associated with a 
particular discussion stage, in selecting a responsive adaptation to audience 
demand, and in exploiting appropriate presentational devices. Given a certain 
difference of  opinion, speakers or writers may choose the material they 
find easiest to handle; they may choose the perspective most agreeable 
to the audience; and they can present their contribution in the most 
effective wordings. With respect to each of  these three aspects of  strategic 
manoeuvring, they have an opportunity to influence the result of  the 
discourse in their own favour. (Van Eemeren & Houtlosser 1999b: 484, 
oorspronkelijke cursiveringen)

Het onderscheid tussen deze aspecten van strategisch manoeuvreren is nadruk-
kelijk analytisch van aard. In de praktijk valt te verwachten dat er een nauwe 
samenhang bestaat tussen de verschillende aspecten van een strategische manoeuvre  
(2002b: 141). Behalve van deze ‘interne’ samenhang kan er ook sprake zijn van 
een ‘externe’ samenhang, en wel tussen de verschillende zetten die een discussiant 
binnen één fase van een kritische discussie ten uitvoer brengt. Van Eemeren en 
Houtlosser (2002b: 141) spreken in dit verband van een ‘argumentatieve strategie’ –  
i.e. een systematische, gecoördineerde en gelijktijdige inzet van de middelen die 
de discussiant in een bepaalde fase ter beschikking staan om het resultaat van die 
fase ten eigen voordele te beïnvloeden. Afhankelijk van de discussiefase waarop 
zij betrekking heeft wordt een dergelijke strategie betiteld als een ‘confrontatie-’, 
‘openings-’, ‘argumentatie-’ of  ‘afsluitingsstrategie’. Daarnaast zou ook nog 
een tweede type ‘externe’ samenhang kunnen worden onderscheiden, namelijk 
die tussen de discussiezetten die in de achtereenvolgende fasen ten uitvoer worden 
gebracht. Afhankelijk van het aspect van strategisch manoeuvreren dat het betreft, 
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zou in dit verband gesproken kunnen worden van een ‘topische strategie’, een 
‘aanpassingsstrategie’ en een ‘presentationele strategie’.

In figuur 3.1 heb ik de beschrijving van de dialectische en retorische subdoelen 
gecombineerd met de beschrijving van de verschillende aspecten van strategisch 
manoeuvreren.82 Bij ‘horizontale’ lezing van de tabel ontstaat een overzicht van de 
verschillende aspecten van de manier waarop de discussianten in een bepaalde fase 
hun dialectische en retorische subdoelen proberen te realiseren – dat wil zeggen, 
een overzicht van de potentiële elementen van een argumentatieve strategie. Bij 
‘verticale’ lezing van de tabel ontstaat een overzicht van de manieren waarop de 
discussianten in de achtereenvolgende discussiefasen hun dialectische en retorische 
subdoelen met betrekking tot één van de aspecten van strategisch manoeuvreren 
proberen te verwezenlijken.

In de tabel komt in de eerste plaats tot uitdrukking dat het dialectische inzicht 
met betrekking tot het streven van de discussianten de dialectische inzichten met 
betrekking tot het doel, de opbouw en de normering van een kritische discussie 
impliceert. Door ervan uit te gaan dat de discussianten het verschil van mening op 
een redelijke manier proberen op te lossen – het dialectische streven van de discus-
sianten – wordt er tegelijkertijd van uitgegaan dat zij proberen om de aanvaard-
baarheid van het standpunt waarop hun verschil van mening betrekking heeft 
te bepalen – het doel van een kritische discussie – door op systematische wijze 
discussiezetten vóór en tegen dat standpunt uit te wisselen – de opbouw ervan – en 
zich te houden aan de daarvoor geldende discussieregels – de normering ervan. In 
de tweede plaats komt in de tabel tot uitdrukking dat het retorische inzicht met 
betrekking tot het streven van de discussianten in de dialectische uitgangspunten 
van de pragma-dialectiek is ingebed. De retorische subdoelen van de discussianten 
en de aspecten van strategisch manoeuvreren in de discussiefasen zijn gespecifi-
ceerd aan de hand van het procedurele model van een kritische discussie, terwijl 
aan de formulering van de aspecten van strategisch manoeuvreren in de discus-
siefasen valt af  te lezen dat een ‘strategische manoeuvre’ een handelwijze is die het 
resultaat is van de poging van de discussianten om hun dialectische en retorische 
ambities tegelijkertijd te verwezenlijken.

 82 Het overzicht is hoofdzakelijk gebaseerd op de formuleringen in Van Eemeren en 
Houtlosser (1999b: 484-485; 2002b: 139-141). Waar Van Eemeren en Houtlosser 
geen beschrijving geven van een mogelijke handelwijze of  alleen één of  meerdere 
voorbeelden noemen, heb ik zelf  een beschrijving toegevoegd. Het gedeelte van de 
beschrijving waarin het dialectische subdoel van de betreffende fase tot uitdrukking 
is gebracht wijkt in zoverre af  van de eerder geciteerde formuleringen van deze 
subdoelen dat het uitgangspunt met betrekking tot de normering van een kritische 
discussie daarin expliciet wordt vermeld.
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confrontatiefase

openingsfase

argumentatiefase

afsluitingsfase

een redelijke en 
voordelige keuze 
maken uit de 
mogelijke posities in 
de discussie

een redelijke en 
voordelige keuze maken 
uit de mogelijke 
materiële en formele 
uitgangspunten van de 
discussie

een redelijke en 
voordelige keuze maken 
uit de aan het standpunt 
gerelateerde argumenta-
tieve topieken

een redelijke en 
voordelige keuze 
maken uit de mogelijke 
discussieresultaten 

de positie in de 
discussie op een 
redelijke en voordelige 
manier afstemmen op 
de andere partij

de materiële en formele 
uitgangspunten op een 
redelijke en voordelige 
manier afstemmen op 
de andere partij 

argumenten en kritiek 
op een redelijke en 
voordelige manier 
afstemmen op de 
andere partij

het discussieresultaat 
op een redelijke en 
voordelige manier 
afstemmen op andere 
partij

het maken van een 
topische keuze

het afstemmen op de 
andere partij

de eigen positie op een 
redelijke en voordelige 
manier verwoorden

het gebruik van 
presentationele middelen

de materiële en formele 
uitgangspunten op een 
redelijke en voordelige 
manier verwoorden

argumenten en kritiek 
op een redelijke en 
voordelige manier 
verwoorden

het discussieresultaat 
op een redelijke en 
voordelige manier 
verwoorden

Figuur 3.1 Aspecten van strategisch manoeuvreren in de fasen 
van een kritische discussie

3.3 De toepassing van de uitgebreide versie van de  
 pragma-dialectiek

Nu duidelijk is hoe het analytisch instrumentarium van de pragma-dialectiek 
precies is uitgebreid en op welke manier de eerder besproken dialectische en 
retorische inzichten in dat instrumentarium tot uitdrukking zijn gebracht, zal ik ten 
slotte onderzoeken welke consequenties de uitbreiding heeft voor de wijze waarop 
argumentatieve teksten en discussies in de pragma-dialectiek worden geanalyseerd 
en geëvalueerd.

In de standaardversie van de theorie wordt bij het produceren van een 
overzicht van de analytisch relevante onderdelen van een argumentatieve tekst 
of  discussie gebruik gemaakt van alle drie de bestanddelen van het procedurele 
model van een kritische discussie, aangevuld met pragmatische en linguïstische 
kennis over de wijze waarop de in dat model gespecificeerde taalhandelingen in de 
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praktijk worden uitgevoerd. De uitbreiding van het analytisch instrumentarium van 
de pragma-dialectiek maakt het mogelijk om bij de analyse ook gebruik te maken 
van retorische kennis met betrekking tot de uitvoering van deze taalhandelingen. 
Omdat deze retorische inzichten met gebruikmaking van de notie ‘strategisch 
manoeuvreren’ in het standaardinstrumentarium zijn geïncorporeerd, zal de geïn-
tegreerde analyse plaatsvinden in termen van strategische manoeuvres (en daarmee 
tevens in termen van een kritische discussie). Anders dan in de standaardversie van 
de theorie wordt de betreffende tekst of  discussie in de uitgebreide versie ervan 
dus gereconstrueerd als een samenhangend geheel van strategische manoeuvres.

Zoals eerder besproken heeft de incorporatie van retorische inzichten naar 
verwachting een tweevoudig positief  effect. De incorporatie maakt het gemak-
kelijker om te bepalen welke de analytisch relevante onderdelen zijn van een argu-
mentatieve tekst of  discussie en leidt daarnaast tot een uitbreiding van de mogelijk-
heden om de reconstructie van de betreffende tekst of  discussie te rechtvaardigen. 
Nu duidelijk is op welke manier het analytisch instrumentarium is uitgebreid kan 
nader worden aangegeven waarin deze verbeteringen precies bestaan. Terwijl de 
analytische relevantie van de onderdelen van een argumentatieve tekst of  discussie 
in de standaardanalyse bepaald en gerechtvaardigd wordt door aan de discussianten 
toe te schrijven dat zij ernaar streven het verschil van mening op een redelijke manier 
op te lossen, gebeurt dat in de geïntegreerde analyse door aan de discussianten toe 
te schrijven dat zij er tegelijkertijd naar streven hun eigen positie in de discussie zo 
goed mogelijk te doen uitkomen. De verbeteringen met betrekking tot de analyse 
zijn dus op te vatten als een consequentie van het gegeven dat het instrumentarium 
van de geïntegreerde pragma-dialectiek medegebaseerd is op een retorisch inzicht met 
betrekking tot het streven van de discussianten. Ten opzichte van de standaardana-
lyse biedt de geïntegreerde analyse uitgebreidere mogelijkheden om de analytische 
relevantie van de betreffende onderdelen op een theoretische manier te bepalen en 
te rechtvaardigen. Behalve naar een dialectische rationale kan daartoe immers ook 
naar een retorische rationale worden verwezen.83

Net als in de standaardversie van de theorie worden argumentatieve teksten 
en discussies in de uitgebreide versie van de theorie geanalyseerd met het oog 
op het beoordelen van de redelijkheid ervan. De geïntegreerde analyse leidt tot 
een overzicht van de ‘analytisch relevante’ onderdelen van de betreffende tekst 
of  discussie, waarvan in de geïntegreerde evaluatie wordt vastgesteld of  ze ook 

 83 Zie bijvoorbeeld Van Eemeren en Houtlosser (2002b: 135): ‘By achieving a more 
thorough and more subtle understanding of  the rationale behind the specific instan-
tiation of  the various discussion moves, our analysis of  the argumentative discourse 
becomes not only more profound but also more clearly justified.’ Een bijkomend 
voordeel van deze uitbreiding is dat het minder snel nodig zal zijn bij de analyse 
gebruik te maken van strategieën als die van de ‘maximaal redelijke reconstructie’ – 
zie § 2.2.3.
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‘evaluatief  relevant’ zijn. Net als de standaardevaluatie vindt de geïntegreerde 
evaluatie plaats op basis van de procedurele regels uit het model van een kritische 
discussie. Er is geen sprake van een uitbreiding of  aanpassing van deze regels, noch 
wordt in een geïntegreerde evaluatie vastgesteld of  de discussianten hun retorische 
doelen op een optimale manier hebben weten te realiseren. De incorporatie van 
retorische inzichten heeft dus geen consequenties voor de aard van de evaluatie: 
deze heeft uitsluitend betrekking op de redelijkheid van de discussiebijdragen, en 
niet (ook) op de overredingskracht ervan.

Wel leidt de incorporatie van retorische inzichten tot veranderingen in de wijze 
waarop de evaluatie wordt uitgevoerd. Ten eerste kan op een preciezere manier dan 
voorheen worden vastgesteld wanneer er sprake is van een overtreding van een 
discussieregel. Door de specificatie van strategische manoeuvres te combineren 
met de gedragscode voor redelijke discussianten kan een nadere aanduiding worden 
gegeven van de criteria aan de hand waarvan bepaald wordt of  een discussiebij-
drage als een overtreding van een discussieregel moet worden beschouwd. Ten 
tweede leidt de incorporatie tot een nieuwe naamgeving voor dergelijke overtre-
dingen. Omdat argumentatieve teksten of  discussies in een geïntegreerde analyse 
volledig in termen van strategische manoeuvres worden gereconstrueerd, kan de 
overtreding niet alleen worden gekwalificeerd als een ‘drogreden’, maar ook als een 
‘ontspoorde strategische manoeuvre’:

A party […] whose strategic proceedings allow its commitment to a 
reasonable exchange of  argumentative moves to be overruled by the aim of  
persuading the opponent, may victimize the other party. Then the strategic 
maneuvering has got derailed and is condemnable for being fallacious. All 
derailments of  strategic maneuvering are fallacious and all fallacies can 
be regarded as derailments of  strategic maneuvering. (Van Eemeren & 
Houtlosser 2002b: 142)

In het licht van deze laatste consequentie kan het overigens verwarrend zijn te 
spreken van ‘strategische manoeuvres in een kritische discussie’. Terwijl een 
kritische discussie per definitie geen drogredenen bevat, kan een strategische 
manoeuvre wel degelijk ontsporen. Voor een goed begrip is het daarom niet alleen 
van belang dat ‘kritische discussie’ als een theoretische notie wordt aangemerkt 
en ‘strategisch manoeuvreren’ als een analytische notie, maar ook dat er een 
onderscheid gemaakt wordt tussen de analytische normativiteit van de specificatie 
van strategische manoeuvres en de evaluatieve normativiteit van de regels uit het 
model van een kritische discussie. Zoals het gegeven dat een argumentatieve tekst 
of  discussie in de standaardanalyse gereconstrueerd wordt in termen van het 
procedurele model van een kritische discussie niet betekent dat alle onderdelen 
van die gereconstrueerde tekst of  discussie ipso facto als redelijk kunnen worden 
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bestempeld, impliceert het gegeven dat de tekst of  discussie in de geïntegreerde 
analyse wordt gereconstrueerd in termen van strategische manoeuvres niet dat alle 
door de discussianten uitgevoerde manoeuvres ipso facto in overeenstemming zijn 
met de discussieregels.

3.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik de retorische dimensie van de pragma-dialectiek geëx-
pliciteerd door te onderzoeken (1) op grond van welke overwegingen de auteurs 
van de uitgebreide versie van deze theorie het mogelijk en wenselijk achten het 
dialectische en retorische perspectief  op argumentatie met elkaar te combineren, 
(2) welke dialectische en retorische inzichten aan de analytische notie ‘strategisch 
manoeuvreren’ ten grondslag liggen, (3) hoe deze inzichten in de uitbreiding van 
het analytisch instrumentarium van de theorie tot uitdrukking zijn gebracht en 
(4) welke consequenties de incorporatie van retorische inzichten heeft voor de 
pragma-dialectische analyse en evaluatie van argumentatieve teksten en discussies.

Uit de analyse van de overwegingen voor het ontwikkelen van de uitgebreide 
versie van de pragma-dialectiek is naar voren gekomen dat Van Eemeren en 
Houtlosser het zowel mogelijk als wenselijk achten om het dialectische en het 
retorische perspectief  op argumentatie op een theoretisch niveau met elkaar te 
combineren. De gedachte dat het mogelijk is om dat te doen is gebaseerd op de 
stelling dat de dialectische en retorische normen voor de deugdelijkheid van argu-
mentatie tot op zekere hoogte met elkaar verenigbaar zijn, terwijl de gedachte dat 
het wenselijk is om dat te doen samenhangt met de verwachting dat dit leidt tot 
een verbetering in de bepaling en de rechtvaardiging van zowel de analytische als de 
evaluatieve relevantie van de onderdelen van argumentatieve teksten en discussies.

De analyse van de notie ‘strategisch manoeuvreren’ heeft uitgewezen dat 
aan deze notie zowel een dialectisch als een retorisch inzicht met betrekking 
tot het streven van de discussianten ten grondslag ligt. Het dialectische inzicht 
houdt in dat de discussianten het verschil van mening op een redelijke manier 
proberen op te lossen, terwijl het retorische inzicht inhoudt dat de discussianten 
de discussie proberen te winnen door hun eigen positie geaccepteerd te krijgen 
door de andere partij. Een nadere beschouwing van de wijze waarop deze inzichten 
zich verhouden tot de dialectische inzichten die ten grondslag liggen aan de notie 
‘kritische discussie’ heeft geleerd dat het dialectische inzicht met betrekking tot 
het streven van de discussianten de dialectische inzichten met betrekking tot 
het doel, de opbouw en de normering van een kritische discussie impliceert en 
het retorische inzicht met betrekking tot het streven van de discussianten in 
deze dialectische inzichten is ingebed. Een ‘strategische manoeuvre’ is dus niet 
alleen te omschrijven als de handelwijze die het resultaat is van de poging van de  
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discussianten om hun dialectische en retorische ambities tegelijkertijd te verwe-
zenlijken, maar kan op basis van deze analyse ook omschreven worden als een 
handelwijze die (I) tot doel heeft (a) de aanvaardbaarheid te bepalen van het 
standpunt waarop het verschil van mening betrekking heeft en (b) de eigen positie 
van de betreffende discussiant zo goed mogelijk te doen uitkomen, (II) onderdeel 
uitmaakt van een systematische uitwisseling van discussiezetten vóór en tegen het 
standpunt waarop dat verschil van mening betrekking heeft en (III) genormeerd is 
door middel van een samenhangend geheel van procedurele regels met betrekking 
tot de redelijkheid van argumentatie.

De theoretische basis voor de uitbreiding van het analytisch instrumentarium 
van de pragma-dialectiek bestaat uit een precisering van de retorische subdoelen die 
in de verschillende fasen door de discussianten worden nagestreefd en een nadere 
aanduiding van de aspecten van de strategische manoeuvres die de discussianten 
in de betreffende fasen kunnen uitvoeren. Uit de benaming en de inhoudelijke 
beschrijving van deze theoretische basis valt op te maken dat daarin niet alleen 
het dialectische en het retorische inzicht met betrekking tot de ambities van de 
discussianten tot uitdrukking zijn gebracht, maar ook de geïmpliceerde dialectische 
inzichten met betrekking tot het doel, de opbouw en de normering van een kritische 
discussie. Ook valt hieruit op te maken dat de genoemde ‘inbeddingsverhouding’ 
in de uitbreiding van het analytisch instrumentarium van de pragma-dialectiek tot 
uitdrukking is gebracht.

Voor de pragma-dialectische analyse van argumentatieve teksten en discussies 
heeft de incorporatie van retorische inzichten als belangrijkste consequentie dat 
een dergelijke tekst of  discussie gereconstrueerd wordt als een samenhangend 
geheel van strategische manoeuvres. Dit houdt in dat er ter bepaling en rechtvaar-
diging van de analytische relevantie van de onderdelen van de tekst of  discussie 
behalve naar een dialectische rationale ook naar een retorische rationale kan 
worden verwezen. De incorporatie van retorische inzichten heeft geen invloed op 
de aard van de evaluatie. Net als in de standaardversie van de theorie heeft de 
evaluatie betrekking op de redelijkheid van argumentatie en vindt zij plaats op 
basis van de regels voor een kritische discussie. Wel heeft de incorporatie invloed 
op de wijze waarop de evaluatie wordt uitgevoerd. Op basis van de beschrijving 
van strategische manoeuvres kan een precisering worden gegeven van de criteria 
aan de hand waarvan bepaald wordt of  de zojuist genoemde regels al dan niet zijn 
overtreden. En ten slotte heeft de incorporatie invloed op de rechtvaardiging van 
de evaluatie. Een overtreding van deze regels kan niet alleen worden bestempeld 
als een drogreden, maar ook worden uitgelegd als een ontsporing van de poging 
van de betreffende discussiant om zijn dialectische en retorische ambities tegelij-
kertijd te verwezenlijken.

In figuur 3.2 heb ik de globale structuur van de uitgebreide versie van de 
pragma-dialectiek op een schematische manier samengevat. In de figuur zijn de 
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elementen van de standaardversie van de theorie verkort weergegeven. Daarnaast is 
aangegeven welke inzichten aan de notie ‘strategisch manoeuvreren’ ten grondslag 
liggen, welke plaats de beschrijving van de aspecten van strategische manoeuvres 
in een kritische discussie inneemt ten opzichte van het model van een kritische 
discussie en welke functies dit nieuwe onderdeel van het analytische instrumenta-
rium heeft in de geïntegreerde analyse en evaluatie van argumentatieve teksten en 
discussies.
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argumentatieve 
teksten 

en discussies ANALYSE

�eoretische notie
‘kritische discussie’

GEDRAGSCODE

gereconstrueerde 
argumentatieve 

teksten en discussies

geëvalueerde 
argumentatieve 

teksten en discussiesEVALUATIE

Analytische notie
‘strategisch manoeuvreren’

De handelwijze die het resultaat is van de 
poging van de discussianten om hun 
dialectische en retorische ambities 
tegelijkertijd te verwezenlijken.

RETORICA

STRATEGISCH MANOEUVREREN 
IN EEN KRITISCHE DISCUSSIE

Een gedi�erentieerde beschrijving van de 
aspecten van de mogelijke handelwijzen van 
de discussianten in de verschillende 
discussiefasen.

DEUGDELIJKHEIDSCRITERIA VOOR  
STRATEGISCHE MANOEUVRES

heuristische functie
(analytisch normatief )

kritische functie
(evaluatief normatief )

PROCEDUREEL MODEL 
VAN EEN KRITISCHE DISCUSSIE

        1   Vier discussiefasen en de bijbehorende subdoelen.

                                          2   De verdeling van taalhandelingen. 

                                                  3   Vijftien discussieregels.

Figuur 3.2 De uitgebreide versie van de pragma-dialectiek




