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Samenvatting 
 

 

 

 

Deze studie beoogt een kwalitatieve uiteenzetting te geven van de voorwaarden voor 

argumentatie die van kracht zijn in de context van politieke discussieforums op Internet en 

beoogt na te gaan wat de invloed van deze contextuele voorwaarden is op de manier 

waarop discussianten kritisch reageren in hun online argumentatieve bijdragen. 

Verschillende online-technologieën – zoals asynchrone discussieforums – creëren nieuwe 

mogelijkheden voor publiek debat. Het is nog nauwelijks onderzocht hoe de specifieke 

kenmerken van de context van online politieke discussieforums de vorm en kwaliteit van 

argumentatieve zetten beïnvloeden. In deze dissertatie wordt getracht om meer inzicht te 

krijgen in argumentatie in de context van online-discussies door, ten eerste, onderzoek te 

doen naar de theorie en methodologie van het bestuderen van argumentatie in context 

(hoofdstuk 2-4) en, ten tweede, een analyse te geven van de voorwaarden voor en 

strategieën om kritisch te reageren in online politieke discussies (hoofdstuk 5-9). 

 Het doel van het theoretische gedeelte van de dissertatie is te beoordelen in 

hoeverre de meest prominente hedendaagse benaderingen van argumentatie in context 

functioneel zijn in onderzoek gericht op de details van argumentatie in online politieke 

discussieforums. In hoofdstuk 2 wordt Walton en Krabbes concept van dialogue types 

kritisch geëvalueerd. Dialogue types zijn, volgens de definitie van Walton, in de eerste 

plaats normatieve modellen van argumentatie in verschillende contexten die, tegelijkertijd, 

zouden moeten lijken op de daadwerkelijke praktijken van gesitueerde argumentatie. Zoals 

de analyse van Walton en Krabbes benadering aantoont, is noch het normatieve noch het 

descriptieve aspect van dialogue types voldoende ontwikkeld om een solide basis te 

vormen voor de studie van argumentatieve zetten in de context van online-discussies.  

 In hoofdstuk 3 wordt Jackson, Jacobs en Aakhus’ notie argumentation designs 

onderzocht, die betrekking heeft op de werkelijke contexten (of formats) voor discussies 

die zich lenen voor theoretisch gemotiveerde, praktische verbeteringen. Hun onderzoek is 

gericht op eenvoudig te ontwerpen, computer-mediated omgevingen voor argumentatie. 

Hoewel het onderzoek van Jackson, Jacobs en Aakhus belangrijke kenmerkende 

eigenschappen van dergelijke computer-mediated argumentatieontwerpen blootlegt, is hun 
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studie gericht op praktische interventies en ontbeert het de systematiek die nodig is voor 

een consistente analyse en evaluatie van kritische reacties in online-geschillen.  

  In de pragma-dialectische theorie, die in hoofdstuk 4 wordt behandeld, worden 

argumentatieve contexten geconceptualiseerd als argumentative activity types, of 

‘argumentatieve actietypen’. Dit zijn regelmatig voorkomende, min of meer vaste, 

geïnstitutionaliseerde typen communicatieve praktijken waarin argumentatie een cruciale 

rol speelt. De bestudering van verschillende actietypen is geïncorporeerd in de uitgebreide 

pragma-dialectische theorie. Deze theorie biedt een precieze dialectische uiteenzetting van 

de functies van kritische reacties in argumentatieve discussies en biedt tevens goed 

ontwikkelde instrumenten voor de pragmatische analyse en evaluatie van 

gecontextualiseerd taalgebruik. Daarom wordt in deze dissertatie de pragma-dialectische 

benadering als basis gekozen voor de analyse van de contextuele beperkingen van en 

mogelijkheden om kritisch te reageren in discussies op online politieke forums.  

 Het analytische gedeelte van de studie begint, in hoofdstuk 5, met een 

gedetailleerde pre-theoretische beschrijving van de technologie (het ontwerp) van de 

discussieforums die beschikbaar zijn via Google Groups en een analyse van het 

institutionele doel van politieke discussies op zulke forums. Er wordt betoogd dat de 

bestudeerde online-discussies behoren tot het domein van de politieke communicatie en dat 

het hier om deliberatieve praktijken gaat die eerder zijn gericht op informele 

meningsvorming dan op efficiënte besluitvorming.  

 In hoofdstuk 6 worden politieke internetdiscussies gekarakteriseerd als een 

argumentatief actietype. Dit houdt in dat ze worden beschreven in termen van de vier 

parameters aan de hand waarvan communicatieve actietypen in de pragma-dialectische 

theorie worden gedifferentieerd: de initiële situatie, de procedurele en materiële 

uitgangspunten, de argumentatieve middelen en kritiek, en de potentiële uitkomst. Uit deze 

karakterisering blijkt waarom de haast onbeperkte mogelijkheid om kritisch te reageren 

één van de cruciale kenmerken van online-discussies is. Vanwege hun eenvoudige ontwerp 

en flexibele communicatieconventies stimuleren online-discussies polemische 

gespreksbijdragen. Deze discussiebijdragen worden uitgelokt door kritische reacties die 

vrijuit worden gegeven door discussianten die onder een pseudoniem aan de discussies 

deelnemen en de discussie op elk moment weer kunnen verlaten. 

 Na deze karakterisering is het doel van hoofdstuk 7 om de voorwaarden voor 

kritisch reageren in online-discussies nader te onderzoeken. Dit wordt gedaan door, in 

overeenstemming met het pragma-dialectische concept van strategisch manoeuvreren, het 
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dialectische aspect van kritisch reageren te onderzoeken aan de hand van het ideaalmodel 

van een kritische discussie en het retorische aspect te plaatsen in de context van het 

actietype van online politieke discussies. Daarom zijn eerst alle dialectisch relevante typen 

kritische reacties beschreven die in een kritische discussie kunnen worden onderscheiden. 

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen kritische reacties die gericht zijn op de 

propositionele inhoud en kritische reacties die gericht zijn op de rechtvaardigingskracht 

van de argumentatie van de tegenstander. Vervolgens is geanalyseerd hoe het actietype van 

online politieke discussies invloed uitoefent op de drie aspecten van strategisch 

manoeuvreren – het aanpassen aan de verwachtingen van het publiek, de keuze uit het 

topisch potentieel en de keuze uit de beschikbare presentatiemiddelen. Ten eerste kritiseren 

en verdedigen deelnemers aan online-discussies argumenten tegenover een gemengd en 

meervoudig publiek dat anoniem blijft. Bovendien vormen ze groepen en kritiseren ze 

gezamenlijk de standpunten van anderen. Ten tweede kunnen online-discussianten een 

opportune keuze maken uit de argumenten en die argumenten kritiseren die niet worden 

ondersteund door externe online-bronnen of die topisch niet relevant zijn. Ten derde is de 

presentatie van argumenten die in online-discussie gekritiseerd worden beperkt doordat er 

steeds een schriftelijk overzicht bestaat van alle gespreksbijdragen. 

In hoofdstuk 8 zijn aan de hand van discourse analysis van uitgebreide fragmenten 

van bestaande online-discussies vier terugkerende patronen (patterns) van online 

strategisch manoeuvreren in kritische reacties onderscheiden die uitgaande van de 

voorwaarden voor argumentatie die in hoofdstuk 6 en 7 zijn geanalyseerd verwacht kunnen 

worden. In het eerste patroon verzoeken online-critici hun tegenstanders om met behulp 

van citaten of links hun premissen aanvaardbaar te maken. Dit patroon vloeit voort uit het 

feit dat van de World Wide Web de mogelijkheid biedt tot hyper-linking. Het tweede 

patroon – het gezamenlijk kritiseren van de gemeenschappelijke antagonist – bestaat uit 

een bundeling van krachten van individuele discussianten die samen de dialectische rol van 

antagonist op zich nemen en wordt mogelijk gemaakt door het polyloge karakter van 

online-geschillen. Het derde patroon – kritiseer zoveel mogelijk – komt neer op een 

kritische reactie waarin zowel de aanvaardbaarheid van de premissen als de 

rechtvaardigheidskracht van de argumentatie van de tegenstander in twijfel wordt 

getrokken. Dit is mogelijk doordat discussianten in online-discussies een groot aantal 

beurten kunnen nemen en ongelimiteerd verschillende aspecten van de argumentatie van 

de tegenstander kunnen aanvallen. Ten slotte maken de discussianten in het vierde patroon 

– topische irrelevantie als een zwakke rechtvaardiging – gebruik van één van de meest 
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expliciete beperkingen van online-discussies, namelijk de topische organisatie van 

gespreksbijdragen. 

In hoofdstuk 8 wordt een retorische verklaring voor deze patronen geboden door te 

betogen dat het strategische gebruik van de bewijslast de voornaamste retorische factor is 

die ten grondslag ligt aan de vier patronen van kritische reacties. De strategische 

manoeuvres die in de vier patronen gebruikt kunnen worden, zijn gericht op het vergroten 

van de bewijslast van de tegenstanders en het minimaliseren van hun kansen om de 

discussie in hun voordeel te beëindigen. 

In het laatste analytische hoofdstuk van de dissertatie, hoofdstuk 9, is een beruchte 

drogredelijke manier van kritisch reageren – de drogreden van de stroman –geanalyseerd in 

de context van online-discussies. De stroman is een drogreden waarbij discussianten het 

standpunt of de argumenten van hun tegenstander op een dusdanige manier verkeerd 

weergeven dat ze makkelijker te weerleggen zijn. Drogredelijke kritische reacties waarin 

de drogreden van de stroman wordt begaan, zijn in online-forumdiscussies met name 

interessant omdat het in deze context altijd mogelijk is een snelle en precieze vergelijking 

te maken met de originele, gekritiseerde positie. Daardoor zijn onjuiste herformuleringen 

van hetgeen de gekritiseerde discussiant betoogd heeft – drogredenen van de stroman – 

gemakkelijk te herkennen. Zoals in de analyse van fragmenten van online-discussies in 

hoofdstuk 9 wordt aangetoond, kunnen discussianten op een opportune wijze de 

standpunten en argumenten van hun tegenstanders presenteren doordat er pragmatisch 

gezien verschillende redelijke interpretaties mogelijk zijn. Om een adequate evaluatie te 

geven van drogredenen van de stroman wordt op basis van een pragma-dialectische 

analyse van de drogreden van de stroman betoogd dat een beoordelaar eerst moet afgaan 

op een contextuele, pragmatische reconstructie van het oorspronkelijke standpunt of van de 

argumenten die worden aangevallen. Vervolgens kan hij gebruik maken van 

contextspecifieke criteria voor het evalueren van stroman-aanvallen, zoals het 

welwillendheidsprincipe (principle of charity). Op basis van de analyse van de 

deugdelijkheidcriteria voor de presentatie van kritische reacties wordt voorgesteld dat 

online politieke discussieforums een actietype vormen waarin kritische reacties die 

neerkomen op een contextueel waarschijnlijke maar onwelwillende presentatie van een 

aangevallen positie, door de beoordelaar niet als drogreden van de stroman moeten worden 

beschouwd. 


