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Alledaagse online ruimtes zouden nieuwe en alternatieve plaatsen kunnen zijn waar 

mensen kunnen discussiëren over en deelnemen aan de politiek. Om die reden stelt deze 

studie de vraag hoe alledaagse politieke gesprekken van Chinese burgers in zulke ruimtes 

hun beoefening van burgerschap beïnvloeden en of ze bijdragen aan een actieve online 

publieke sfeer in China. 

Dit proefschrift bestudeert die kleinschalige interacties tussen gewone burgers op 

het Chinese internet in een alledaagse context. Het verschuift de focus naar de 

communicatie van burgers in ruimtes die geworteld zijn in het internet, en kijkt hiermee 

verder dan de traditionele politieke online ruimtes. Dit proefschrift analyseert fora die 

politieke onderwerpen vermengen met lifestyle, evenals non-politieke fora. Meer specifiek 

gesteld betreft dit onderzoek alledaagse politieke gesprekken die zouden kunnen dienen 

als alternatieve manier om de persoonlijke kwesties van Chinese burgers te koppelen aan 

politiek. Hierbij wordt wat alledaagse politieke discussie aangaat niet alleen gekeken naar 

de communicatieve praktijk op zich, maar ook naar de sociale burgercultuur waarbinnen 

deze communicatieve handelingen plaatsvinden. Met andere woorden, alledaagse 

politieke discussie is gesitueerd in de lokale sociaal-culturele context. Door dit te 

bestuderen is het mogelijk om na te gaan hoe het alledaagse leven van burgers is verweven 

met politiek, en hoe, op een microniveau, burgers over politiek denken en zich daarin 

mengen. Dit biedt mogelijkheden om te onderzoeken of alledaagse politieke discussie zich 

openstelt voor de opkomst van een publieke ruimte die een relatieve autonome omgeving 

cultiveert waarbinnen nieuwe Chinese politieke formaties kunnen ontstaan. 

Door de focus te verschuiven naar de informele, non-politieke ruimtes naast de 

omgevingen die een duidelijke politieke insteek hebben wordt een inclusieve aanpak 

gebruikt om de aard van alledaagse politieke discussies te analyseren, waarbij 

verschillende communicatievormen aan bod kunnen komen. Allereerst wordt het 

deliberatieve karakter van politieke gesprekken beoordeeld op basis van Habermas’ ideaal 

van de publieke sfeer. Vervolgens bestudeert dit proefschrift andere vormen van 

communicatie, zoals affectieve uitingen en sociaal-civiele praktijken. Deze aanpak maakt 

het mogelijk om de diverse functies van alledaagse politieke discussies te verkennen en 

vast te stellen hoe de sociaal-civiele cultuur die is geworteld in de praktijk van alledaagse 
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gesprekken geïncorporeerd zou kunnen worden in het proces van deliberatie. Om die 

reden worden de volgende twee onderzoeksvragen gesteld in deze studie: 

Onderzoeksvraag 1: in hoeverre komt alledaagse politieke discussie in Chinese online 

ruimtes tegemoet aan de normatieve voorwaarden van deliberatie in de publieke ruimte? 

Onderzoeksvraag 2: welke sociaal-civiele communicatievormen en emotionele uitingen, 

voorbijgaand aan het normatieve kader van deliberatie, komen naar voren in alledaagse 

politieke gesprekken? 

Aangezien deze studie tot doel heeft om verder te kijken dan de formele politieke 

ruimtes, belicht dit proefschrift online fora die niet expliciet politiek van aard zijn vanuit 

een vergelijkend perspectief ten opzichte van conventionele politieke fora. Dit proefschrift 

vergelijkt de aard van politieke discussies binnen drie populaire Chineestalige fora die elk 

hun eigen onderscheidende doelen en kenmerken hebben. De geselecteerde fora omvatten 

een politiek forum dat door de overheid wordt beheerd, een commercieel (sociaal) forum 

waarbinnen politiek vermengd wordt met lifestyle-onderwerpen, en een op het eerste 

gezicht niet-politiek forum dat is gewijd aan het thema ouderschap en opvoeding. Hierbij 

maakt de vergelijkende focus het mogelijk om te onderzoeken hoe de doelen en 

eigenschappen van de fora wat betreft de regels van beheer, de onderwerpen en de aard 

van het forum de interacties van burgers in online ruimtes beïnvloeden. De verschillen en 

overeenkomsten die naar voren komen uit de comparatieve analyse geven een verbeterd 

inzicht in en een verklaring voor de communicatieve praktijken die plaatsvinden in 

alledaagse online ruimtes. Deze comparatieve focus doet de derde en laatste 

onderzoeksvraag rijzen: 

Onderzoeksvraag 3: hoe beïnvloeden de doelen en eigenschappen van het forum de aard 

van de alledaagse politieke gesprekken? 

Naast de bovengenoemde vergelijking maakt deze studie ook een vergelijking 

tussen online politieke discussies rond drie kernonderwerpen: het milieu, de 

gezondheidszorg en tot slot opvoeding en ouderschap. Deze onderwerpen maken integraal 

onderdeel uit van het privéleven van burgers, maar raken ook aan maatschappelijke 

thema’s op een grotere schaal. Hierdoor overbruggen ze de scheiding tussen het publieke 

domein en de privésfeer; hoewel ze vaak worden besproken op een minder expliciet 

politieke manier worden ze in veel gevallen opgeschaald naar maatschappij-niveau, wat 

resulteert in publiek debat. Door de eigenschappen van een bepaald onderwerp in 

overweging te nemen is het mogelijk om te bestuderen hoe specifieke onderwerpen, en het 
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potentiële publiek dat ze aantrekken, bijdragen aan het vormen van de aard van alledaags 

politiek debat. 

Om informal deliberation binnen de netwerken van alledaagse gesprekken te 

bestuderen wordt in Hoofdstuk 2 een theoretisch kader vastgesteld waarmee politieke 

discussies kunnen worden geëvalueerd. Door voort te bouwen op de theorie van de 

normatieve publieke sfeer en andere theorieën over publiek debat wordt een lijst van 

criteria opgesteld waaraan deliberatie voldoet. Ze omvatten met name drie soorten 

normatieve voorwaarden: het proces van discursieve uitwisselingen, geconcentreerd op 

de communicatievorm en het communicatieproces; de dispositionele voorwaarden voor 

het bereiken van wederzijds begrip; en de normen van debat, gericht op discursieve 

gelijkwaardigheid en vrijheid. Tegelijkertijd wordt de potentiële revisie van het analytische 

kader mogelijk gemaakt door bij de normatieve standaard van deliberatie ruimte open te 

laten voor andere vormen van communicatiepraktijken die stammen uit de sociaal-civiele 

tradities in de alledaagse belevingswereld en de specifieke omgeving van de conversatie in 

de Chinese context. In Hoofdstuk 4 wordt een drieledig codeerschema voor inhoudelijke 

analyse opgesteld die een normatieve focus behoudt, maar ook opengesteld blijft voor 

andere categorieën buiten de normatieve criteria van deliberatie. Op basis van het 

theoretische kader worden de normatieve criteria geoperationaliseerd in drie groepen 

codeercategorieën. Het eerste deel omvat: het communicatieproces en de vorm die de 

discursieve uitwisselingen aannemen (rationaliteit en continuïteit van het debat), 

dispositionele voorwaarden voor het bereiken van wederzijds begrip (reciprociteit en 

oprechtheid) en de normen van het debat (discursieve gelijkwaardigheid en discursieve 

vrijheid). De tweede groep codeercategorieën gaat verder dan de normatieve beoordeling 

van online politieke discussies en besteedt aandacht aan andere sociaal-civiele 

communicatievormen die worden gebruikt in de alledaagse digitale praktijken van 

burgers. De taalhandelingen die in dit gedeelte worden onderzocht zijn: beklag, 

bevraging, het geven van advies/aanbieden van hulp, het vertellen van verhalen en 

sociale gesprekken. Om de rol van emotie in politieke discussies beter te kunnen begrijpen 

richt het derde onderdeel van de analyse zich op het onderzoeken van de uiting van 

emoties. Vier soorten primaire emoties zijn gecodeerd, te weten: boosheid, verdriet, angst 

en geluk. Bovendien wordt het gebruik van humor onderzocht door middel van 

kwalitatieve interpretatie en analyse.  
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Hoofdstuk 3 evalueert eerdere studies naar de Chinese online publieke sfeer en zet 

de begrenzingen uiteen van het bestuderen van het Chinese internet door middel van de 

theorie van de normatieve publieke sfeer. Dit hoofdstuk benadrukt het belang van de op 

internet gebaseerde alledaagse ruimte in de Chinese context. Om alledaagse online 

omgevingen te onderzoeken bekijkt Hoofdstuk 5 de alledaagse gesprekken over 

milieugerelateerde onderwerpen in Chinese online ruimtes op empirische wijze. Het 

onderzoekt milieudiscussies door gewone Chinese burgers op verschillende online fora die 

zich bewegen buiten de elitegroep die is bestempeld als de “groene publieke sfeer” (Yang 

& Calhoun, 2007, p. 212). Het poogt de vraag te beantwoorden of online discussies over 

het milieu een medium vormen om op effectieve wijze het bredere publiek te betrekken bij 

de Chinese milieupolitiek. Uit de toepassing van een comparatieve analyse op alledaagse 

politieke gesprekken over milieugerelateerde onderwerpen op fora die variëren van een 

expliciet politiek (door de overheid geleid) forum en een gemengd (commercieel-lifestyle) 

forum tot een apolitiek (commercieel-topisch) forum blijkt dat dergelijke discussies in 

Chinese digitale ruimtes niet noodzakelijkerwijs leiden tot het ontstaan van een publieke 

sfeer zoals Habermas die bedoelde. In plaats daarvan geeft het aanleiding tot het ontstaan 

van bepaalde manieren van burgerlijk engagement in verschillende contexten en 

openbaart het een verscheidenheid aan politieke handelingen door gewone individuen in 

de alledaagse groene publieke sfeer. Om die reden betoogt Hoofdstuk 5 dat alledaagse 

online milieugerelateerde gesprekken dienen als informeel mechanisme waarmee gewone 

burgers in China direct deel kunnen nemen aan milieupolitiek. 

Hoofdstuk 6 onderzoekt op empirische wijze hoe gewone Chinese burgers zich 

mengen in de politiek rondom de gezondheidszorg door middel van alledaagse politieke 

discussies op drie populaire online discussiefora. Het bestudeert hoe een door de overheid 

beheerd forum (Qiangguo Luntan), een commercieel lifestyleforum (Tieba) en een 

commercieel topisch forum gewijd aan het bieden van advies aan ouders over opvoeding 

(Yaolan) ruimtes openen voor debat en deliberatie over de gezondheidszorg. De resultaten 

tonen aan dat ze dit op verschillende manieren doen. De context of het doel van de fora en 

hun rol in het overbruggen van het politieke domein en het privédomein bepaalden samen 

de aard van de politieke discussies op elk van de fora. Het door de overheid beheerde 

Qiangguo Luntan hield vast aan het model van consultatie, hoewel deliberatie en 

argumentatieve participatie in beperkte maten ondersteund werden. Op Tieba is een 

virtuele gemeenschap ontstaan die dient als een broedplaats voor deliberatie en 

participatie. Yaolan draagt bij aan een gepersonaliseerde ruimte waarbinnen deelnemers 

aangemoedigd worden om het heft in eigen handen te nemen door te verwijzen naar hun 
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eigen levenservaringen, de idealen van deliberatie voorbijstrevend. Dit toont aan dat 

politieke discussies niet beperkt zijn tot de expliciete politieke sfeer in China; ze kunnen 

eveneens ontstaan binnen non-politieke online ruimtes. 

Hoofdstuk 7 verkent hoe privéthema’s en maatschappelijke onderwerpen zijn 

verbonden, waarbij specifiek ingezoomd wordt op de meest voorkomende problemen 

rondom opvoeding en ouderschap in Chinese families. Er wordt een vergelijkende 

inhoudelijke analyse uitgevoerd van alledaagse politieke gesprekken over opvoeding en 

ouderschap op drie verschillende Chinese online fora. Dit wijst uit dat de aard van politieke 

gesprekken een meer deliberatief karakter heeft als de alledaagse ervaring op efficiënte 

wijze getransformeerd wordt tot een publieke ervaring en wanneer de politieke ruimte 

vervat is in persoonlijke connecties. Vergeleken bij het door de overheid beheerde forum 

zijn alledaagse online ruimtes die zich bevinden buiten de conventionele politiek meer 

open en inclusief. Alledaagse politieke gesprekken in dergelijke ruimtes creëerden 

verschillende mogelijkheden voor burgers die niet geëngageerd waren om zelfredzaam en 

actief te zijn in hun belevingswereld, waardoor ze burgerlijke competenties verkregen om 

zich te mengen in het politieke proces in de Chinese context.  

De vergelijkende studie naar alledaagse politieke gesprekken op drie verschillende 

online fora impliceert dat alledaagse online ruimtes veel meer potentie hebben om Chinese 

burgers te mobiliseren om met hun individuele capaciteiten en passies actief deel te nemen 

aan de politiek dan de expliciet politieke fora met een top-down opzet. De uitkomsten van 

dit onderzoek wijzen erop dat alledaagse politieke gesprekken op het door de overheid 

gesubsidieerde politieke forum er niet in slaagden om burgers te kans te bieden om zich 

diepgaand te mengen in deliberatie, hoewel het als doel heeft publieke discussie over 

maatschappelijke onderwerpen te stimuleren. Alledaagse politieke discussies op Qiangguo 

Luntan dragen immers op de gebruikelijke wijze bij aan de politiek zonder de positie van 

het bredere publiek binnen de machtsdynamiek te versterken. De alledaagse online 

ruimtes bieden normale burgers echter meer kansen om hun stem te doen gelden door het 

ontstaan van een alternatieve vorm van rationaliteit mogelijk te maken die de triviale, 

onbewuste en onbelangrijke details van het alledaagse leven discursieve macht geeft. Ze 

laten de potentie zien van het bottom-up bouwen van een alledaagse ruimte die de 

onrechtvaardigheden en gevoelens van onvrede die worden ervaren door gewone burgers 

in hun alledaagse leven aan de kaak kan stellen. In het huidige China functioneert de 

nieuwe politieke samenleving die ontstaat uit de alledaagse publieke sfeer als een 

belangrijk alternatief kanaal waarop de slecht georganiseerde gewone burgers hun 
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politieke wensen kunnen uiten. De participerende mogelijkheden die worden geboden in 

de op internet gebaseerde alledaagse ruimte complementeren de beperkingen van de 

formele politiek die door de partij wordt gedomineerd.  

Deze studie toont het belang aan van het behouden van autonomie voor de 

alledaagse ruimtes om zo kansen vrij te laten voor burgers om na te denken over en te 

reageren op de politiek op basis van de ervaringen uit hun eigen leven. Hierdoor kunnen 

burgers de kans krijgen om hun subjectiviteit te verkennen en ook intersubjectiviteit te 

beoefenen buiten het zelf in de alledaagse burgerlijke communicatie. Wat de kant van de 

overheid betreft impliceert deze studie dat het top-down opgelegde proces van politisering 

niet noodzakelijkerwijs voldoet aan het ideaal van het betrekken van burgers bij het 

politieke proces, maar burgers juist inperkt in het ontwikkelen van hun politieke invloed 

in hun belevingswereld.  
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