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Abstract

The analysis of strategic manoeuvring with pragmatic arguments

This article examines how strategic maneuvering with an argument can be

analyzed systematically. According to Van Eemeren (2010), strategic maneu-

vering takes place in the discussion as a whole, in each discussion stage, but

also in each individual discussion move, such as providing an argument. This

article gives an overview of the steps to be taken in analyzing strategic

maneuvering and offers a method for analyzing the maneuvering with an

argument. It is argued that maneuvering with arguments can be analyzed

more precisely with the help of the argument scheme. Pragmatic argumenta-

tion is used as an example. Themaneuvering is described by examiningwhich

choices have been made with respect to the three aspects of strategic

maneuvering in concretizing the central premise in the scheme, in this case

‘Action X leads to desirable consequence Y’. As an example, the article

provides an analysis of maneuvering with pragmatic arguments in the British

vaccination brochure Arm against cervical cancer. Your guide to the HPV

vaccination (2012). The analysis shows how the maneuvering helps to create

amuchmore positive image of the (effects of the) vaccination than is justified.

With the method presented here, strategic maneuvering can be described

much more systematically and precisely and potential rhetorical effects can

be better explained.

Keywords: health communication, pragma-dialectical theory, pragmatic

argumentation, strategic maneuvering, vaccination
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１ Inleiding

Om een publiek te overtuigen, zullen taalgebruikers proberen de sterkste
argumenten te geven en hun publiek zo goed mogelijk aan te spreken.
Tegelijkertijd zou hun publiek wel eens kritisch naar hun argumenten
kunnen kijken en dus zullen ze ook bepaalde redelijkheidsnormen in
acht proberen te nemen. Om recht te doen aan de argumentatieve praktijk
waarin taalgebruikers zowel effectief als redelijk proberen te zijn, hebben
Van Eemeren en Houtlosser (2002, 2006) binnen de pragma-dialectische
argumentatietheorie het concept strategisch manoeuvreren geïntrodu-
ceerd. Dit concept verwijst naar de pogingen van discussianten om een
balans te vinden tussen hun dialectische doel, het oplossen van een me-
ningsverschil, en hun retorische doel, het winnen van de discussie. Volgens
Van Eemeren (2010) gebeurt dit manoeuvreren in elke discussiezet, dus
ook in elk afzonderlijk argument. In dit artikel１ ga ik na hoe het strategisch
manoeuvreren met afzonderlijke argumenten geanalyseerd kan worden,
om zo veel preciezer te kunnen beschrijven hoe taalgebruikers hun argu-
menten sterker en aantrekkelijker proberen te maken.

In de literatuur zijn verschillende analyses van strategisch manoeuvre-
ren gepresenteerd. Hierin staan vragen centraal als hoe een bepaald argu-
mentatief middel strategisch kan worden ingezet (bijvoorbeeld metonymie
en praeteritio in Snoeck Henkemans, 2005, 2008) en hoe het manoeuvreren
wordt beïnvloed door de conventies van een bepaalde institutionele con-
text, zoals op het internet, in de politiek, in het recht of in de medische
wereld (Lewiński, 2010; Andone, 2013; Garssen, 2013; Feteris, 2012; Pilgram,
2012). In die analyses zijn verschillende fases van een discussie aan bod
gekomen, zoals de confrontatiefase in Tonnard (2011) en Andone (2013) en
de openingsfase in Van Eemeren en Houtlosser (2006).

De argumentatiefase vormt over het algemeen het grootste onderdeel
van de discussie. Daarom zou het nuttig zijn voor de analyse om voor dit
deel van een betoog vaste aanknopingspunten te hebben. Lewiński (2010)
beschreef al strategisch manoeuvreren met kritische reacties in de argu-
mentatiefase van internetdiscussies. De argumentatie zelf is echter nog
niet expliciet behandeld. In dit artikel wordt daarom een voorstel gedaan
voor een systematische manier om strategisch manoeuvreren in argumen-
ten te analyseren. In dit voorstel wordt uitgegaan van het idee dat strate-
gisch manoeuvreren op drie niveaus kan plaatsvinden: in elke discussiezet,
in elke discussiefase en in de discussie als geheel (Van Eemeren, 2010, pp.
45-46). In dit artikel zal de nadruk liggen op de analyse van strategisch
manoeuvreren op het niveau van de discussiezet, en specifiek het pragma-
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tische argument. Deze manier van analyseren wordt vervolgens toegepast
op een Britse brochure over vaccinatie tegen het humaan papillomavirus
(HPV), getiteld Arm against cervical cancer. Your guide to the HPV vaccina-
tion (2012).

In de tweede paragraaf zal ik eerst dieper ingaan op de analyse van
strategisch manoeuvreren en zal ik de verschillende stappen benoemen
die bij zo’n analyse gevolgd kunnen worden. In de derde paragraaf ga ik
in op de analyse van strategisch manoeuvreren in argumenten. Ik zal daar
uiteenzetten hoe manoeuvreren met pragmatische argumentatie tot uiting
kan komen. In de vierde paragraaf introduceer ik de case study van de
brochure Arm against cervical cancer. Your guide to the HPV vaccination
(2012). Ik zal daar laten zien hoe er in die brochure strategisch wordt ge-
manoeuvreerd met pragmatische argumenten. Ook bespreek ik in hoe-
verre er in de brochure sprake is van een discussiestrategie die zich uit-
strekt over meerdere discussiezetten –en fasen. Ten slotte volgt de conclu-
sie.

２ De analyse van strategische manoeuvres

２.１ Strategisch manoeuvreren
Binnen het strategisch manoeuvreren kunnen drie aspecten analytisch
worden onderscheiden: discussianten maken een selectie uit het arsenaal
aan beschikbare zetten, ze gebruiken stilistische middelen en ze passen
hun zetten aan het publiek aan (Van Eemeren & Houtlosser, 2006; Van
Eemeren, 2010, p. 93). Dat betekent respectievelijk dat ze die zetten doen
die hen het best in staat stellen het meningsverschil in eigen voordeel op te
lossen, dat ze deze zetten op de meest aantrekkelijke manier formuleren
en dat ze in die zetten rekening houden met de wensen en voorkeuren van
het publiek. Dit strategisch manoeuvreren vindt op drie niveaus plaats: in
elke discussiezet, in elke discussiefase en in de discussie als geheel. Het
streven naar effectiviteit binnen de grenzen van de redelijkheid komt op
elk niveau binnen de discussie tot uiting.

In het ideale geval doorlopen discussianten vier fases om het menings-
verschil dat aanleiding geeft voor discussie op te lossen (Van Eemeren &
Grootendorst, 1984). In de confrontatiefase wordt duidelijk gemaakt waar
het meningsverschil over gaat, in de openingsfase stellen discussianten
vast welke uitgangspunten ze delen en hoe de rolverdeling in de discussie
zal zijn, in de argumentatiefase wordt argumentatie en kritiek naar voren
gebracht en in de afsluitingsfase bepalen de discussianten in hoeverre het
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meningsverschil is opgelost. Van Eemeren en Grootendorst (1984) onder-
scheiden verschillende discussiezetten die bijdragen aan het dialectische
(sub)doel van elke fase. Om in de confrontatiefase, bijvoorbeeld, het me-
ningsverschil te kunnen externaliseren, is het nodig dat de protagonist het
standpunt naar voren brengt en de antagonist twijfel uit. Omdat discussi-
anten in elke fase ook de best mogelijke positie in zullen willen nemen,
heeft het dialectisch subdoel van elke discussiefase tevens een retorisch
doel als tegenhanger (Van Eemeren & Houtlosser, 2006; Van Eemeren,
2010, pp. 44-45). Volgens van Eemeren (2010, p. 45) vindt strategisch ma-
noeuvreren bovendien in elke afzonderlijke discussiezet plaats. Een dis-
cussiant zal dus bijvoorbeeld bij het uiten van een specifiek argument
ook proberen dit argument op redelijke maar effectieve wijze naar voren
te brengen.

Als de strategische manoeuvres binnen een discussiefase systematisch
op elkaar zijn afgestemd, kan er gesproken worden van een discussiestra-
tegie (Van Eemeren, 2010, p. 46). Zo kunnen er confrontatiestrategieën,
openingsstrategieën, argumentatiestrategieën en afsluitingsstrategieën on-
derscheiden worden. Er is volgens Van Eemeren alleen sprake van zo’n
discussiestrategie als de discussiezetten zowel verticaal als horizontaal
convergeren. Dat houdt respectievelijk in dat in de afzonderlijke zetten
de aspecten van strategisch manoeuvreren elkaar versterken en dat de
achtereenvolgende zetten elkaar versterken (p. 47). Die convergentie kan
zich ook over de discussie als geheel uitstrekken. Dan is er sprake van een
algemene discussiestrategie.

２.２ De analyse van strategische manoeuvres
Het strategisch manoeuvreren van discussiepartijen kan om allerlei rede-
nen onder de loep genomen worden. Bijvoorbeeld om na te gaan hoe
politici onder moeilijke vragen uitkomen, hoe een spreker zich in een
debat manifesteert of welke argumentatieve rol een metafoor in een recla-
me kan spelen. In de pragma-dialectische analysemethode wordt een ar-
gumentatief discours altijd eerst gereconstrueerd als een kritische discussie
tussen minimaal twee partijen die op redelijke wijze een meningsverschil
trachten op te lossen. Aan de hand van het ideaalmodel van een kritische
discussie wordt een analytisch overzicht opgesteld waarin wordt aangege-
ven hoe de verschillende discussiefasen in het geanalyseerde discours zijn
doorlopen. Het analytisch overzicht geeft aan welke propositie ter discus-
sie staat, welke posities de partijen innemen, welke uitgangspunten ze zijn
overeengekomen, welke argumenten en kritische reacties ze naar voren
hebben gebracht, welke argumentatieschema’s ze daarvoor hebben ge-
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bruikt, welke structuur de argumentatie heeft en wat de uitkomst van de
discussie is (Van Eemeren & Grootendorst, 1992, pp. 93-94). Bij deze ana-
lyse wordt in kaart gebracht welke zetten de partijen hebben uitgevoerd
met het oog op hun dialectische doelen. Dit analytisch overzicht vormt
vervolgens de basis voor de analyse van het strategisch manoeuvreren (en
de evaluatie) van de discussie.

Om de strategische functie van bepaalde manoeuvres te kunnen analy-
seren, dient de analysator volgens Van Eemeren (2010, p.163) en Van Eeme-
ren en Houtlosser (2009) uit te gaan van vier parameters. Dit zijn:

1. de resultaten die met de discussiezet kunnen worden behaald
2. de routes die kunnen worden gevolgd om die resultaten te behalen
3. de beperkingen die de institutionele context oplegt
4. de gebondenheden die de argumentatieve situatie met zich meebren-

gen

Bij een analyse van het strategisch manoeuvreren in een specifieke discus-
sie (speech event), zoals ‘het debat van 10 januari 2015 over het onderwijs’,
‘Sandra’s consultatie bij de huisarts’ of ‘de folder over HPV-vaccinatie’,
moet dus steeds met deze vier factoren rekening gehouden worden.

De eerste parameter betreft het resultaat dat met een discussie in een
bepaalde discussiefase bereikt kan worden. Deze resultaten zijn de ver-
schillende mogelijkheden die voor elke discussiefase in het analytisch
overzicht kunnen worden ingevuld. Het resultaat van de argumentatiefase
kan zijn dat bepaalde argumenten in een bepaalde argumentatiestructuur
naar voren zijn gebracht, bepaalde premissen wel of niet expliciet zijn
gemaakt, typen argumentatieschema’s zijn gebruikt en bepaalde kritiek-
punten naar voren zijn gebracht (Van Eemeren & Houtlosser, 2009, p. 4).

De tweede parameter betreft de route, oftewel, de aaneenschakeling
van zetten die mogelijk zijn om tot dat resultaat te komen. Deze routes
kunnen in kaart worden gebracht met behulp van zogenaamde dialecti-
sche profielen die de analytisch relevante zetten in elke discussiefase weer-
geven (Van Eemeren & Houtlosser, 2006). Voor sommige discussiefasen is
dit een overzichtelijker geheel dan voor andere. In de confrontatiefase zijn
bijvoorbeeld niet zo veel verschillende zetten mogelijk, dus ook het aantal
routes is beperkt (Van Eemeren, Houtlosser & Snoeck Henkemans, 2007,
pp. 26-27). In de argumentatiefase zijn echter zo veel achtereenvolgende
zetten mogelijk, dat dit niet eenvoudig in een profiel kan worden afge-
beeld.２ Dit is omdat elk argument eventueel weer verder ondersteund
dient te worden als de antagonist twijfel uit. Van Eemeren, Houtlosser en
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Snoeck Henkemans (2007) presenteren afzonderlijke dialectische profielen
voor de verschillende typen argumentatie en een om te laten zien hoe
verschillende uitingen van kritiek tot een andere argumentatiestructuur
kunnen leiden.

De derde parameter betreft de institutionele restricties op het manoeu-
vreren. Door vast te stellen binnen welk actietype (Van Eemeren & Hout-
losser, 2005) de discussie plaatsvindt en welke conventies die specifieke
vorm van communicatie kent, kan worden nagegaan met welke mogelijk-
heden voor of beperkingen op het manoeuvreren de discussianten te
maken hebben. Zo stellen Wierda en Visser (2012, p. 87) dat de manoeu-
vreerruimte in de argumentatiefase in direct-to-consumer advertising van
medicijnen beperkt is, omdat adverteerders bij wet verplicht zijn om in die
advertenties bewijs te geven voor effectiviteitsclaims.

De vierde parameter, de gebondenheden van de discussianten, gaat om
welke uitspraken en afspraken de partijen tot dat punt in de discussie al
hebben gemaakt. Zo kunnen de partijen al bepaalde uitgangspunten heb-
ben vastgelegd waaraan zij vervolgens in de argumentatiefase gebonden
zijn, bijvoorbeeld welke bronnen als autoriteit gelden.

Deze vier parameters helpen samen om de strategische functie van een
manoeuvre te analyseren. Het bepalen van de strategische functie gebeurt
volgens Van Eemeren en Houtlosser (2009, p.6) in feite pas nadat een
manoeuvre is geïdentificeerd. Eerst moet worden bepaald hoe manoeuvres
in de discussie tot uiting komen, dat wil zeggen, welke topische keuzes er
zijn gemaakt, op welk manier het perspectief van het publiek is benut en
welke presentatiemiddelen zijn ingezet. Ook daarbij kunnen de vier para-
meters echter van nut zijn: zo geven de beschikbare routes aan welke
topische keuzes er gemaakt kunnen zijn. Ook bij de reconstructie van de
discussie, uitmondend in het analytisch overzicht, kunnen die parameters
al een rol spelen (zie Van Eemeren & Houtlosser, 2002). Zo kan uit de
conventies die gelden voor het actietype reclame worden afgeleid dat een
uiting als een (impliciet) standpunt over de aanschaf van een product
moet worden geïnterpreteerd.

２.３ Een stappenplan voor de analyse van strategisch
manoeuvreren

Als de parameters nodig zijn voor het analytisch overzicht en omgekeerd,
hoe kan de analyse van strategisch manoeuvreren in een discussie dan
systematisch worden uitgevoerd? Voor de interpretatie van discussiebij-
dragen is altijd contextuele informatie nodig, dus het is nuttig om deze
eerst te beschrijven (stap 1). Deze beschrijving houdt onder andere de
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institutionele context (de politiek, de wetenschap, etc.) in en het actietype
(het parlementair debat, het arts-patiëntgesprek, de gezondheidsbrochure)
en het beoogde publiek. Het actietype wordt getypeerd door aan te geven
hoe de institutionele conventies het verloop van de verschillende discus-
siefasen in die context bepalen (Van Eemeren & Houtlosser, 2006). Deze
informatie kan vervolgens gebruikt worden voor de ‘klassieke’ pragma-dia-
lectische analyse van de discussie: het opstellen van het analytisch over-
zicht (stap 2).

Vervolgens wordt het strategisch manoeuvreren per discussiepartij３ en
per discussiefase geanalyseerd. Ervan uitgaande dat er op drie niveaus in
de discussie strategisch wordt gemanoeuvreerd, moet een volledige analy-
se ook op die drie niveaus betrekking hebben. Het lijkt het eenvoudigst om
eerst in een specifieke discussiefase na te gaan hoe het geheel aan zetten in
een fase bijdraagt aan het realiseren van de dialectische en retorische (sub)
doelen in die fase, en daarna pas het strategisch manoeuvreren binnen
afzonderlijke discussiezetten te analyseren. Daarom worden eerst de resul-
taten en de gekozen route in die fase bepaald (stap 3 en 4) en vervolgens
het verband tussen die manoeuvres en de (sub)doelen (stap 5). Vervolgens
kan dan dieper worden ingegaan op het manoeuvreren in de afzonderlijke
zetten waaruit de gekozen route bestaat door na te gaan welke keuzes er
zijn gemaakt uit het topisch potentieel, hoe rekening is gehouden met het
auditorium en hoe de zet is gepresenteerd (stap 6). Ook voor deze zetten
wordt nagegaan hoe zij een bijdrage leveren aan het verwezenlijken dan de
dialectische en retorische doelstellingen van de discussiant in die fase (stap
7). De stappen 3-7 dienen vervolgens voor de andere fases doorlopen te
worden. Een laatste stap is dan om te onderzoeken of er sprake is van een
argumentatieve strategie die zich over meerdere discussiefases uitstrekt
(stap 8). Deze methode resulteert in het volgende globale stappenplan４:
1. Beschrijven van de context van de discussie, inclusief conventies van

het betreffende actietype
2. Reconstrueren van de discussie, resulterend in analytisch overzicht
3. Voor de fase nagaan welk resultaat er is bereikt
4. Voor de fase nagaan welke route is gevolgd om dat resultaat te bereiken
5. Nagaan in hoeverre dit resultaat en deze route bijdraagt aan het reali-

seren van de dialectische en retorische doelen in de fase door de ge-
kozen route en het resultaat af te zetten tegen de alternatieven op dat
moment in die fase (gezien de institutionele context en argumentatieve
situatie)

6. Voor de fase nagaan hoe de verschillende discussiezetten zich manifes-
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teren (i.e. welke topische keuze, welke publieksaanpassing, welke pre-
sentatiemiddelen?)

7. Nagaan in hoeverre deze manifestatie van discussiezetten bijdraagt aan
het realiseren van de dialectische en retorische doelen in de fase door
de gemaakte keuzes af te zetten tegen de alternatieven op dat moment
in die fase (gezien de institutionele context en argumentatieve situatie)

8. Nagaan in hoeverre de strategische manoeuvres in verschillende dis-
cussiefasen convergeren en bijdragen aan het realiseren van de dialec-
tische en retorische doelen

Bijna al deze stappen zijn in eerdere analyses al gedemonstreerd. Er is
echter een stap die verdere uitwerking behoeft: stap 7. Die stap is cruciaal
voor het analyseren van strategisch manoeuvreren op het niveau van de
afzonderlijke discussiezet. Om deze stap goed uit te kunnen voeren is het
van belang om systematisch de alternatieve mogelijkheden voor het uit-
voeren van die specifieke discussiezet langs te gaan. Deze analyse moet
voor elke fase gebeuren, maar in dit artikel richt ik me specifiek op de
argumentatiefase en daarin het naar voren brengen van argumenten. Bij
de analyse van strategisch manoeuvreren met argumenten is de analyse
namelijk vaak gericht op het type argument en niet zozeer het specifieke
argument. In de volgende paragraaf zal ik daarom ingaan op de analyse
van strategisch manoeuvreren op het niveau van de specifieke discussiezet
het naar voren brengen van een argument.

３ De analyse van strategisch manoeuvreren met
argumenten

３.１ Strategisch manoeuvreren met argumenten
Het naar voren brengen van een argument wordt in de pragma-dialectiek
gewoonlijk opgevat als een keuze uit het topisch potentieel in de argumen-
tatiefase. Het topisch potentieel is de verzameling van topische opties op
een bepaald moment in de discussie en in de argumentatiefase bestaat
deze verzameling voor de protagonist uit alle mogelijke (soorten) argu-
menten die ter verdediging van het standpunt naar voren kunnen worden
gebracht (Van Eemeren, 2010, p. 44). Uit alle beschikbare argumenten se-
lecteert de protagonist het argument dat hij het meest voordelig vindt ge-
zien de argumentatieve situatie en de (verwachte) overtuigingen en voor-
keuren van de antagonist. De keuze voor het type argument (bijvoorbeeld
causale argumentatie) kan gezien worden als het bepalen van de dialecti-
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sche route in de argumentatiefase (Van Eemeren en Grootendorst, 1992, p.
98). De keuze voor het type argument betreft daarom strategisch manoeu-
vreren op het niveau van de discussiefase (stap 4 en 5 in de analyse).

Echter, de protagonist selecteert niet alleen een type argument, maar
moet vervolgens aan dat argument ook een specifieke invulling geven: als
de protagonist kiest voor pragmatische argumentatie, moet nog bepaald
worden naar welk effect hij in dat argument verwijst. Mijns inziens kunnen
binnen elk soort argument ook weer verschillende topische keuzes ge-
maakt worden, door het argumentatieschema op de ene of de andere
wijze ‘in te vullen’. De keuze voor een bepaalde invulling van het argument
betreft strategisch manoeuvreren op het niveau van de discussiezet (stap 6
en 7).

Strategisch manoeuvreren op het niveau van het argument kan het best
geanalyseerd worden aan de hand van het argumentatieschema waarop het
gebaseerd is. Argumentatieschema’s vertegenwoordigen het specifieke ver-
band dat met een bepaald soort argumentatie wordt gelegd tussen een
standpunt en een argument. Het schema bestaat uit abstracte proposities
die in de praktijk op concrete wijze worden geformuleerd (Van Eemeren &
Grootendorst, 1992, p. 97). In dit artikel richt ik me specifiek op pragmati-
sche argumentatie, een vorm van argumentatie die gebruikt wordt ter on-
dersteuning van een standpunt waarin een handelswijze, beleidsmaatregel
of gedragsverandering wordt aangeraden of afgeraden. In veel soorten argu-
mentatief discours, zoals de politiek, het recht en de voorlichting, speelt dit
type een centrale rol in de argumentatie, omdat hiermee de wenselijkheid
van de in het standpunt genoemde handeling kan worden onderbouwd. Om
aan te geven dat in dergelijke betogen steeds geprobeerd wordt om het
publiek zover te krijgen dat het een bepaalde handeling (niet) uit gaat
voeren (voor het voorstel stemmen, zich laten vaccineren, de verdachte
vrijspreken), kan het standpunt worden weergegeven als ‘Handeling X
moet (niet) worden uitgevoerd’.５ In het argument wordt vervolgens verwe-
zen naar de wenselijke of onwenselijke gevolgen van die handeling: ‘Hande-
ling X leidt tot (on)wenselijk gevolg Y’. Deze argumentatie berust op de
(verzwegen) premisse dat als een handeling tot een dergelijk (on)wenselijk
gevolg leidt, deze moet worden uitgevoerd. Het argumentatieschema voor
pragmatische argumentatie kan dan als volgt worden weergegeven:

standpunt: Handeling X moet (niet) worden uitgevoerd
want: Handeling X leidt tot (on)wenselijk gevolg Y
(en: Als een handeling tot een (on)wenselijk gevolg leidt, dan moet die handeling (niet) worden

uitgevoerd (Van Poppel, 2013b, p. 67)
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De premissen in het schema kunnen op meerdere manieren tot uitdruk-
king worden gebracht, wat resulteert in een steeds ander design of ontwerp
van het type argument. Strategisch manoeuvreren houdt daarom niet al-
leen de keuze voor een bepaald argumentatieschema in, maar ook de
keuze voor een specifiek ontwerp van een concreet argument (Van Poppel,
2013b). In dit artikel staan de strategische keuzes in het ontwerp van de
premisse ‘Handeling X leidt tot wenselijk gevolg Y’ centraal. Het brugargu-
ment, dat de materiële premisse met het standpunt verbindt, blijft buiten
beschouwing, omdat het ongeacht het type argumentatieschema gewoon-
lijk impliciet is (Van Eemeren & Grootendorst, 1992, pp. 60-70). Verschil-
lende ontwerpen kunnen met elkaar worden vergeleken door na te gaan
hoe de premisse in de praktijk wordt weergegeven.

Deze premisse van pragmatische argumentatie bevat drie elementen
die een concrete invulling moeten krijgen: de handeling die wordt aan- of
afgeraden in het standpunt (‘handeling X’); het gevolg van die handeling
(‘wenselijk gevolg Y’); en het causale verband tussen handeling en gevolg
(‘leidt tot’). Handeling X staat in principe al vast wanneer het standpunt in
de confrontatiefase naar voren wordt gebracht. Dit is immers de aan- of
afgeraden handeling die aanleiding vormt voor de discussie. Het gevolg Y
en de manier waarop het causale verband tot uitdrukking komt, kunnen
echter verschillen.

De concrete invulling van de premisse houdt in dat er een selectie
wordt gemaakt uit het topisch potentieel die past bij het schema en de
argumentatieve situatie, dat voor geschikte presentatiemiddelen wordt ge-
kozen en dat deze keuzes toegespitst zijn op het publiek. De verschillen
tussen concrete argumenten kunnen zo worden bepaald door na te gaan
welke keuzes er zijn gemaakt met betrekking tot de drie aspecten van
strategisch manoeuvreren. Om de topische selectie vast te stellen moet de
vraag gesteld worden naar welk gevolg er wordt verwezen in het argument;
om de gekozen presentatiemiddelen te bepalen de vraag hoe het causale
verband is weergegeven; en om de publieksaanpassing te bepalen hoe het
genoemde gevolg en het causale verband zijn aangepast aan het publiek.

３.２ Topische selectie: wenselijke gevolgen
In pragmatische argumentatie bestaat het topisch potentieel uit alle moge-
lijke effecten van het aanbevolen of afgeraden gedrag waarnaar de discus-
siant zou kunnen verwijzen. Het zou natuurlijk ook strategisch kunnen zijn
om juist géén negatieve gevolgen van een handeling te noemen. Dit zou ik
beschouwen als een topische keuze op het niveau van de discussiefase.
Selecteert een protagonist in die fase wél een pragmatisch argument, dan
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heeft hij, bij een positief advies, twee hoofdopties: verwijzen naar het
wenselijke gevolg van de aangeraden handeling of verwijzen naar een on-
wenselijk gevolg dat kan worden voorkomen door de handeling. Zoals in
stap 7 van de analyse wordt genoemd, moeten de topische keuzes altijd
worden afgezet tegen de opties die de discussiant heeft in de betreffende
institutionele context en argumentatieve situatie. Betreft het standpunt in
de confrontatiefase bijvoorbeeld het advies om je te laten vaccineren, dan
zijn de opties in de argumentatiefase beperkt, omdat de argumenten rele-
vant moeten zijn voor dat advies. Aangezien vaccinatie specifiek tot doel
heeft om ziektes te voorkomen, is het een voor de hand liggende keuze om
bij het aanraden van vaccinatie te wijzen op de negatieve gevolgen die
kunnen worden voorkomen door het advies op te volgen. HPV kan meer-
dere negatieve gevolgen hebben: genitale wratten, baarmoederhalskanker
en zeldzamere vormen van kanker zoals kanker van de vulva, vagina of
anus. Het topisch potentieel voor ‘gevolg Y’ in pragmatische argumenten
bestaat dan uit al deze mogelijke gevolgen.６ Een argument is waarschijnlijk
overtuigender als het zeer waarschijnlijk is dat dit gevolg optreedt en als
dit gevolg zeer wenselijk is (Timmers, 2014). Een strategische topische
selectie behelst dan een argument waarin verwezen wordt naar een gevolg
dat zeer wenselijk is en dat ook zeer waarschijnlijk optreedt door de han-
deling die in het standpunt wordt aangeraden.

３.３ Presentatiekeuzes: het causale verband
Behalve het gevolg dat in de premisse wordt genoemd, zal ook het causale
verband op een bepaalde wijze gepresenteerd moeten worden.７ Door spe-
cifieke keuzes te maken in de manier waarop het causale verband wordt
weergegeven, kan het pragmatische argument sterker of aantrekkelijker
overkomen. Alternatieve manieren om het causale verband uit te drukken,
kunnen worden afgeleid uit de indicatoren voor argumentatieschema’s die
zijn beschreven door Van Eemeren, Houtlosser en Snoeck Henkemans
(2007, pp. 166-170). Voorbeelden van indicatoren voor pragmatische argu-
mentatie zijn: X is het middel/de manier om Y (te bereiken, volbrengen,
verwerkelijken, etc.) en X stimuleert, brengt Y dichterbij (2007, p. 176).
Werkwoorden zoals voorkomen, vermijden, tegengaan, rechtzetten, af-
wenden en ontmoedigen geven aan dat een negatief effect niet op zal
treden als een bepaalde handeling wordt verricht. Daarom zijn ze geschikt
om op de onwenselijke gevolgen te wijzen die kunnen worden voorkomen
door de aangeraden handeling (pp. 175-176). De keuze voor de ene of de
andere formulering kan de handeling en haar effect in een gunstig of juist
ongunstig licht plaatsen of présence geven aan een aspect van die hande-
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ling of effect (Van Eemeren, 2010). Zo kunnen presentatiemiddelen op
strategische wijze worden ingezet.

３.４ Publieksaanpassing: gevolg en causaal verband aanpassen aan
het auditorium

De topische selectie en de presentatiekeuzes zijn niet willekeurig: om het
retorische doel te bereiken zullen alle zetten zo veel mogelijk worden aan-
gepast aan de overtuigingen en voorkeuren van het publiek. In feite komt
dit neer op wat in gezondheidscommunicatie targeted messages worden
genoemd: het aanpassen van boodschappen op de doelgroep (bijv. Kreuter
& Wray, 2003). In het geval van pragmatische argumentatie zal een dis-
cussiant dan moeten wijzen op een wenselijk gevolg waarvan hij denkt dat
het publiek dat inderdaad ook wenselijk en waarschijnlijk vindt (zie Tim-
mers, 2014). Ook zou een discussiant ervoor kunnen kiezen op een korte-
termijneffect te wijzen in plaats van een langetermijneffect, als hij ver-
moedt dat zijn publiek meer op de korte termijn georiënteerd is. Een
andere overweging kan zijn om juist het meest ingrijpende gevolg te noe-
men, omdat hiermee de wenselijkheid van de aangeraden handeling het
best mee wordt onderbouwd.

Ook bij de presentatie van het verband tussen handeling X en effect Y
kan rekening gehouden worden met het publiek. Zo kan een discussiant in
plaats van het werkwoord ‘voorkomen’ het werkwoord ‘tegengaan’ gebrui-
ken, omdat de laatste dankzij zijn actievere betekenis het publiek meer
zou kunnen aanspreken. In veel gevallen van massacommunicatie is het
publiek heterogeen: het bestaat dan uit mensen met allerlei verschillende
overtuigingen en wensen. Dan moet het gekozen argument verschillende
doelgroepen aanspreken, bijvoorbeeld door op effecten te wijzen die voor
het gehele publiek relevant en (on)wenselijk zijn.

De beschrijving van de drie aspecten van strategisch manoeuvreren is
ook van toepassing op het strategisch manoeuvreren met andere typen
argumentatie, zoals vergelijkingsargumentatie of kentekenargumentatie.
Ook in die gevallen bestaat het argument uit premissen met vaste elemen-
ten die een specifieke invulling behoeven en waarvoor Van Eemeren, Hout-
losser en Snoeck Henkemans (2007) belangrijke indicatoren hebben be-
schreven. In de volgende paragraaf zal ik me echter concentreren op prag-
matische argumenten en een analyse geven van het manoeuvreren in zulke
argumenten in een specifieke tekst, de Britse brochure Arm against cervical
cancer, die meisjes oproept zich te laten vaccineren tegen het humaan
papillomavirus (HPV).
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４ Case study: Arm against cervical cancer (２０１２)

４.１ De HPV-vaccinatie
De brochure Arm against cervical cancer. Your guide to the HPV vaccination
(2012) is een kleurige trifold die deel uitmaakt van een Britse campagne
waarin verschillende media worden benut, zoals websites, posters en re-
clamespots op televisie. De brochure moedigt jonge meisjes aan om zich te
laten inenten tegen HPV. Het is een interessante casus, omdat met de
brochure goed kan worden gedemonstreerd hoe verschillende strategische
keuzes op het niveau van de discussiezet kunnen worden onderscheiden
en bovendien hoe deze keuzes met elkaar samenhangen op het niveau van
de discussiefase en discussie als geheel.

De reden voor de campagne is dat HPV bijna alle gevallen van baar-
moederhalskanker veroorzaakt. Volgens Cancer Research UK is baarmoe-
derhalskanker de op twee na meest voorkomende vorm van kanker bij
vrouwen jonger dan 35 jaar. In het Verenigd Koninkrijk krijgen jaarlijks
circa 3000 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker en in 2011 overle-
den ongeveer 970 vrouwen aan de ziekte. Sinds 2008 krijgen alle meisjes
van rond de 12 jaar een uitnodiging van de National Health Service (NHS)
om te worden ingeënt tegen HPV. In het Verenigd Koninkrijk wordt het
vaccinatieprogramma overwegend via middelbare scholen uitgevoerd. De
vaccinatie bestaat uit drie injecties met het vaccin Gardasil８ (tot 2012 werd
Cervarix gebruikt) in een periode van 12 maanden.

De introductie van de HPV-vaccinatie heeft in veel landen voor ophef
gezorgd. Deze kwam vooral voort uit twijfels over de effectiviteit van het
vaccin, de veiligheid van het vaccin en de betrouwbaarheid van de beleids-
makers die het vaccin invoerden.９ Door deze controverse in verschillende
landen is de vaccinatiegraad tot dusver niet zo hoog als die van de traditi-
onele vaccinaties.１０ In Nederland wordt de oorzaak gezocht in de vele
kritiek die is geuit op de snelle opname van het vaccin in het Rijksvaccina-
tieprogramma. RIVM-sectordirecteur Roel Coutinho legde in het NOS-jour-
naal van 1 april 2009 uit dat het hier om een lastig onderwerp gaat: het
gezondheidsrisico voor de doelgroep ligt ver in de toekomst, daar zijn
jonge meisjes nog niet mee bezig. Ook is het onderwerp vrij onbekend
waardoor veel uitleg nodig is. Bovendien kan het onderwerp gevoelig lig-
gen, omdat HPV een seksueel overdraagbare aandoening is.

Wat de HPV-vaccinatie anders maakt dan andere inentingen is dat het
wel een inenting tegen een infectieziekte betreft (HPV), maar dat het uit-
eindelijke doel het voorkomen van een vorm van kanker is (baarmoeder-
halskanker), dat geen infectieziekte is. Omdat HPV een seksueel overdraag-
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bare ziekte is, loopt ook niet iedereen risico besmet te raken en is inenting
van de gehele populatie ook niet vereist om, zoals bij andere infectieziek-
tes, zogenaamde ‘groepsimmuniteit’ te bereiken. In het geval van HPV is
vaccinatie veel meer een individuele keuze gericht op het eigen belang.
Vanwege al deze kwesties zouden mensen bij deze vaccinatie daarom ook
minder bereid kunnen zijn zich te laten inenten (Streefland, 2001; Lavela-
net, Stampler & Dunton, 2015).
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Een complicerende factor bij de HPV-campagne is dat de boodschap ge-
richt is op zowel ouders als kinderen. Daarom moet de boodschap voor
hen allemaal begrijpelijk zijn, maar dient hij tegelijkertijd de nodige infor-
matie over de voordelen en risico’s te bevatten om een goede afweging te
maken. De meisjes die in aanmerking komen voor vaccinatie zijn mogelijk
niet in staat hier zelfstandig over te beslissen. Daarom worden hun ouders
in de campagne ook indirect aangesproken.１１

Elke gezondheidscampagne die bedoeld is om het gedrag van mensen
te veranderen, loopt het risico gezien te worden als overmatige inmenging
in de persoonlijke levenssfeer (Buchanan, 2008; Miller et al., 2007). Als
gevolg hiervan staan gezondheidsinstanties voor de uitdaging om een zo
effectief mogelijke boodschap te ontwerpen om de doelgroep te overtui-
gen, terwijl ze zonder te paternalistisch te worden mensen helpen geïnfor-
meerde keuzes te maken. Vandaar dat ook brochuremakers een balans
zullen proberen te vinden tussen redelijkheid en effectiviteit. Vanuit prag-
ma-dialectisch perspectief bezien kan de Britse vaccinatiebrochure be-
schouwd worden als een poging om het (mogelijke) meningsverschil op
te lossen tussen de NHS en de lezers over het standpunt dat meisjes zich
tegen HPV zouden moeten laten inenten. In de brochure zal de NHS wel
proberen een zo sterk mogelijke boodschap over te brengen, maar het kan
worden verwacht dat de NHS strategisch zal manoeuvreren om haar doel
te bereiken zonder onredelijk over te komen.

４.２ Pragmatische argumentatie in de brochure
Dat de brochure is bedoeld om meisjes over te halen zich te laten vaccine-
ren blijkt al uit de voorkant van de brochure. Daar staat een afbeelding van
een smartphone met de volgende boodschap in straattaal: ‘Had my cervical
cancer jab 2day, no probs, c u l8er x x’ (‘Ik heb vandaag mijn prik tegen
baarmoederhalskanker gekregen, geen problemen, tot later, kusjes’). De
verwijzing naar de ‘cervical cancer jab’ (‘baarmoederhalskankerprik’) in
het bericht op de telefoon die ‘no probs’ (‘geen problemen’) geeft, onder-
steunt de interpretatie dat de vaccinatie wordt aangeraden, want ‘no probs’
veronderstelt dat de inenting geen slechte ervaring is. Onder de foto staat
een plaatje van twee armen die elkaar omhelzen en de woorden ‘Arm
against cervical cancer’ (‘wapen je tegen baarmoederhalskanker’). Onder
deze slogan staat de tekst: ‘Your guide to the HPV vaccination from Septem-
ber 2012’ tegen een witte achtergrond, en de woorden ‘Beating cervical
cancer’ (‘baarmoederhalskanker verslaan’) tegen een roze achtergrond.
Van de slogan ‘arm against cervical cancer’, met het werkwoord ‘arm’ in
de gebiedende wijs, kan ook afgeleid worden dat de NHS met de brochure
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adviseert om de HPV vaccinatie te halen. Hiermee wordt de lezer immers
aangespoord iets te ondernemen tegen de ziekte. Het standpunt in de
brochure kan dus gereconstrueerd worden als het aansporende standpunt
‘Laat je inenten tegen HPV’.

De brochure geeft verder basale informatie over baarmoederhalskanker
en hoe HPV zich verspreidt. Verder vertelt ze dat het vaccin beschermt
tegen twee typen HPV die meer dan 70% van de gevallen van baarmoeder-
halskanker veroorzaken, maar dat uitstrijkjes nog altijd noodzakelijk zijn.
Daarna wordt uitgelegd hoe meisjes het vaccin kunnen krijgen en hoe ze
toestemming moeten geven. De boodschap bevat meerdere argumenten
bedoeld om mogelijke bezwaren tegen de vaccinatie weg te nemen, bij-
voorbeeld dat de eventuele bijwerkingen mild zijn, dat het vaccin veilig is
en dat meisjes het vaccin zonder toestemming van hun ouders mogen
halen. Dergelijke argumenten kunnen gezien worden als een anticipatie
op een van de kritische vragen behorend bij pragmatische argumentatie,
namelijk de vraag of de aangeraden handelswijze geen nadelige nevenef-
fecten heeft (Van Poppel, 2013b, p. 152). Zulke argumenten zijn gebaseerd
op variant III van pragmatische argumentatie, die als nevenschikkend ar-
gument de andere pragmatische argumenten versterkt (Van Poppel, 2010).
Instantiaties van variant III zijn kortheidshalve in dit artikel buiten be-
schouwing gelaten.

Het belangrijkste punt dat moet worden onderbouwd ter ondersteuning
van het standpunt ‘Laat je inenten tegen HPV’, is de wenselijkheid van deze
handeling (zie ook Van Poppel, 2012, 2013b). Om die wenselijkheid aan te
tonen, wordt pragmatische argumentatie gebruikt. Op pagina 2 wordt be-
toogd dat het ‘HPV vaccine protects against the two types that cause most
cases (over 70%) of cervical cancer’ (‘het HPV-vaccin beschermt tegen de
twee typen die de meeste gevallen (meer dan 70%) van baarmoederhals-
kanker veroorzaken’). In het midden van pagina 2 staat een tekstblok met
een ander pragmatisch argument: ‘Most girls who have the vaccination will
reduce their risk of getting cervical cancer by over 70%’. De argumenten
wijzen erop dat de HPV-vaccinatie gunstig is voor de gezondheid van de
lezer omdat het baarmoederhalskanker voorkomt. In deze uitingen wordt
een invulling gegeven van de premisse ‘Handeling X leidt tot wenselijk
gevolg Y’, namelijk ‘HPV-vaccinatie leidt tot het voorkomen van de meeste
gevallen van/het verlagen van het risico op baarmoederhalskanker’. Er
wordt niet expliciet genoemd dat het effect, het voorkomen van deze
ziekte, wenselijk is, maar in het eerste deel van de brochure is dit al veron-
dersteld door te stellen dat baarmoederhalskanker ‘very serious’ is en in het
Verenigd Koninkrijk 1000 doden per jaar veroorzaakt.
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Bovendien zien we op de voorpagina van de brochure de zinnen ‘Arm
against cervical cancer’ en ‘Beating cervical cancer’. Uit deze zinnen kunnen
we afleiden dat de brochure een oproep is je te laten vaccineren, maar
daarnaast geven de zinnen ook meteen een reden voor vaccinatie: door je
te vaccineren ‘wapen je je tegen baarmoederhalskanker’ en ‘versla je baar-
moederhalskanker’. Hoewel ‘handeling X’ uit de premisse van pragmati-
sche argumentatie impliciet blijft, wijzen ze beide wel op een wenselijk
gevolg van vaccinatie, wat het publiek moet stimuleren het advies op te
volgen. Deze uitingen kunnen daarom ook worden gereconstrueerd als
pragmatische argumenten (Van Poppel, 2013b, p. 139). De vier pragmati-
sche argumenten waarop ik me in dit artikel richt zijn de volgende:
1. Arm against cervical cancer [by vaccination]
2. Beating cervical cancer [by vaccination]
3. The HPV vaccine protects against the two types that cause most cases

(over 70%) of cervical cancer.
4. Most girls who have the vaccination will reduce their risk of getting

cervical cancer by over 70%.

４.３ Strategisch manoeuvreren met pragmatische argumentatie in
de HPV-brochure

Wat valt nu te zeggen over het strategisch manoeuvreren op het niveau
van de specifieke pragmatische argumenten in de brochure? Zoals in para-
graaf 3 is beschreven, kunnen de strategische keuzes aan de hand van de
drie aspecten van strategisch manoeuvreren preciezer worden beschreven
(stap 6 in het stappenplan). Ik zal hier achtereenvolgens de topische selec-
tie, presentatiekeuzes en publieksaanpassing in de vier pragmatische argu-
menten behandelen. Tevens ga ik na in hoeverre de manifestaties van de
pragmatische argumenten bijdragen aan het realiseren van de dialectische
en retorische doelen (stap 7). Vervolgens zal ik kort ingaan op de vraag in
hoeverre de strategische manoeuvres in verschillende discussiefasen con-
vergeren en zo bijdragen aan het realiseren van de doelen van de brochu-
reschrijver (stap 8).

４.３.１ Topische selectie: wenselijke gevolgen
Om te bepalen welke selectie uit het topisch potentieel er is gemaakt, ga ik
na naar welk wenselijk gevolg er in het pragmatisch argument wordt ver-
wezen. Om het standpunt ‘Laat je inenten tegen HPV’ te onderbouwen, zou
de brochureschrijver in principe kunnen wijzen op allerlei wenselijke ef-
fecten van vaccinatie en onwenselijke gevolgen van het afzien van vacci-
natie. Aangezien hij de lezers waarschijnlijk enkel op redelijke gronden wil
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overtuigen, zal hij zich beperken tot de wenselijke gevolgen waarvan hij
denkt dat deze daadwerkelijk optreden door HPV-vaccinatie. In deze con-
text zou de schrijver dus op alle mogelijke wenselijke effecten van de
vaccinatie kunnen wijzen.

Aangezien een vaccin juist ter preventie van een specifieke infectie-
ziekte is geïntroduceerd, ligt het voor de hand om op het voorkomen van
die ziekte te wijzen. In argument (3) gebeurt dit ook: er staat dat het vaccin
‘the two types that cause most cases (over 70%) of cervical cancer’ voorkomt,
dat wil zeggen, twee typen HPV. Hier is de topische keuze om te wijzen op
het voorkomen van twee typen HPV.

In de overige drie argumenten (1), (2) en (4) is de topische keuze ge-
maakt om te verwijzen naar het voorkomen van ‘cervical cancer’ (baar-
moederhalskanker). Dit is echter minder accuraat dan hoe het effect van
het vaccin in (3) wordt weergegeven. Het vaccin heeft immers geen direct
effect op baarmoederhalskanker, maar enkel op de kans om bepaalde
typen HPV te krijgen. Argument (3) krijgt van deze vier argumenten echter
de minst prominente plaats. Het staat namelijk in de lopende tekst, terwijl
de overige drie op de voorkant of in een kader staan met afwijkende letter-
grootte en kleur.

Waarom is de nadruk op baarmoederhalskanker zo strategisch in deze
context? Het vaccin beschermt indirect namelijk ook tegen andere vormen
van kanker, zoals kanker van de vulva, vagina of anus. Baarmoederhals-
kanker is echter een vaker voorkomende en ernstigere ziekte, waardoor het
voorkomen van deze ziekte wenselijker is dan het voorkomen van andere
ziekten. Dat vaccinatie leidt tot voorkoming van baarmoederhalskanker is
dan ook een betere reden voor vaccinatie.

４.３.２ Presentatiekeuzes: het causale verband
Behalve een gunstige topische selectie, maken discussianten ook een keuze
voor een bepaalde gunstige presentatie van de pragmatische argumenten.
Door specifieke keuzes te maken in de manier waarop het causale verband
wordt weergegeven, kan het pragmatische argument sterker of aantrekke-
lijker overkomen. In de vier pragmatische argumenten in de brochure is
het causale verband weergegeven met behulp van specifieke werkwoorden
die twee beelden oproepen: die van ‘vaccinatie als oorlogswapen’ en van
‘vaccinatie als bescherming’.

Het eerste beeld wordt opgeroepen door de pragmatische argumenten
op de voorpagina, namelijk (1) ‘Arm against cervical cancer’ en (2) ‘Beating
cervical cancer’. Het werkwoord ‘arm’ betekent voorzien in wapens ter
voorbereiding van een gevecht of oorlog en ‘to beat’ betekent iemand
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slaan of iemand overwinnen. De oorlogsmetafoor, of militaire metafoor, is
zeer gangbaar in de medische wereld en in de oncologie in het bijzonder
(Reisfield & Wilson, 2004, p. 4025). Volgens Reisfield en Wilson (2004) kan
de oorlogsmetafoor eenvoudig worden toegepast op kanker: kanker wordt
gezien als de ‘vijand’, de arts als de ‘commandant’, de patiënt als de ‘strij-
der’ en de medicijnen als ‘wapens’. Het beeld van vaccinatie als wapen in
de oorlog tegen baarmoederhalskanker, wekt associaties op van dreiging
die moet worden aangevallen en acties die moeten worden ondernomen.
De oorlogsmetafoor impliceert dat meisjes en hun ouders een vijand heb-
ben en zich hier door middel van vaccinatie tegen dienen te wapenen.

Het beeld van ‘vaccinatie als bescherming’ wordt gecreëerd door woor-
den die direct refereren aan bescherming en door woorden die refereren
aan een gevaar waartegen bescherming nodig is. In het pragmatisch argu-
ment in (3) wordt het causale verband tussen het HPV-vaccin en zijn effect
geformuleerd als ‘protects against’ (‘beschermt tegen’). Deze woordkeuze
impliceert dat meisjes mogelijk gevaar lopen en dat zij het geboden advies
dienen op te volgen om zich hiertegen te beschermen. In het pragmatische
argument in (4) wordt baarmoederhalskanker voorgesteld als een ‘risk’
(‘risico’) dat wordt ‘reduced . . .by over 70 %’ (‘met meer dan 70% vermin-
derd’) dankzij het vaccin. Het woord ‘risk’ betekent de mogelijkheid dat
iets slechts, onaangenaams of gevaarlijks gebeurt, dus het verminderen van
het risico betekent dat de mogelijkheid dat meisjes zoiets naars en gevaar-
lijks als baarmoederhalskanker krijgen verkleind wordt. De toevoeging
‘met meer dan 70%’ geeft bovendien de indruk dat die kans fors kleiner
wordt, terwijl de brochure nergens aangeeft hoe groot de kans op baar-
moederhalskanker eigenlijk is. De formulering in (4) schept het beeld dat
er potentieel gevaar dreigt en dat vaccinatie grote bescherming biedt tegen
dat risico. Deze metaforen kunnen niet alleen een invulling geven aan de
premisse van de argumentatie, maar ook retorisch effectief zijn, doordat ze
de vaccinatie afspiegelen als een doelmatig en noodzakelijk middel tegen
baarmoederhalskanker en daardoor de lezers van vaccinatie kunnen over-
tuigen.

４.３.３ Publieksadaptatie: gevolg en causaal verband aanpassen aan het
auditorium

Hoe is er met de pragmatische argumenten nu ingespeeld op het publiek?
Het publiek van de HPV-brochure is heterogeen, omdat het bestaat uit 12-
tot 13-jarige meisjes, maar indirect ook hun ouders. Deze groepen zullen
vanzelfsprekend andere overtuigingen en wensen hebben, maar ze delen
een belang en dat is de gezondheid van het meisje. In deze context houdt
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publieksaanpassing in dat het argument zo relevant en aantrekkelijk mo-
gelijk voor jonge meisjes en hun ouders wordt ingevuld.

De argumenten zijn aangepast aan het publiek door op verschillende
manieren in te spelen op de achtergrond en kennis van het publiek. Van
alle mogelijke gevolgen die met vaccinatie kunnen worden voorkomen, is
baarmoederhalskanker de meest ernstige. Jonge meisjes kennen misschien
niet alle vormen van kanker, maar zullen wel begrijpen deze ziekte dode-
lijk kan zijn. Door vooral te spreken over deze vorm van kanker zullen
meisjes waarschijnlijk eerder de wenselijkheid van vaccinatie inzien,
omdat dit een zeer ernstig gevolg is dat kan worden voorkomen door het
naleven van het advies tot vaccinatie. Bovendien is dit ook een manier om
een eenvoudigere boodschap uit te dragen naar het jonge publiek. Als er
steevast werd gesproken over een vaccin dat infectie met type HPV 16 en
HPV 18 voorkomt (virussen die onbekend zullen zijn bij de meisjes), zou de
boodschap veel complexer zijn.

Ook de presentatie van de argumenten is toegespitst op het auditorium.
Het beeld van vaccinatie als bescherming speelt in op het verantwoorde-
lijkheidsgevoel dat ouders voor hun kind zullen hebben. Ouders zullen het
als hun taak zien ervoor te zorgen dat hun kinderen veilig zijn. Door
vaccinatie voor te stellen als bescherming tegen ernstige schade, wordt de
suggestie gewekt dat het de verantwoordelijkheid is van ouders om ervoor
te zorgen dat hun dochter zich inderdaad inent.１２

De presentatiekeuze om vaccinatie als oorlogswapen voor te stellen zou
zowel voor ouders als hun dochters een aantrekkelijk beeld kunnen vor-
men. Als het vaccin een middel is om oorlog tegen kanker te voeren, dan
biedt vaccinatie de mogelijkheid om zelf te handelen. Vaccinatie is zo een
wapen dat kan worden benut om de vijand te verslaan. Op deze manier
hoeven meisjes geen passieve slachtoffers te zijn die hun lot moeten af-
wachten, maar zij kunnen zelf iets doen aan het gevaar dat hen bedreigt.

Dit beeld krijgt een extra dimensie door de keuze voor het woord ‘arm’
in het ontwerp van pragmatisch argument (1) en de afbeelding van twee
omhelzende armen op de voorkant van de brochure. De afbeelding sugge-
reert zo dat vechten tegen baarmoederhalskanker een gevecht is dat meis-
jes samen aan zouden moeten gaan, arm in arm, als soldaten. De gezamen-
lijkheid wordt versterkt door de afbeelding van de smartphone waarmee
het ene meisje een (positief) bericht naar een ander meisje stuurt over de
HPV-vaccinatie. Deze tweede betekenis van ‘arm’ doet vaccinatie voorko-
men als een collectieve actie en suggereert een sociale norm die meisjes
ertoe zou kunnen aanzetten zich ook te vaccineren. Anderen doen het
immers ook.１３ Aansluiting op de overtuigingen of uitgangspunten van de
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doelgroep is nodig voor redelijke argumentatie, maar is eveneens functio-
neel in het bereiken van de retorische doelstelling: het neerzetten van de
beste verdediging voor het standpunt.

４.４ Strategische effecten van manoeuvreren met pragmatische
argumenten

Op welke manier draagt het ontwerp van de pragmatische argumenten nu
precies bij aan een redelijke en effectieve verdediging van het standpunt
om je te laten inenten tegen HPV? De belangrijkste vraag voor meisjes die
moeten beslissen over vaccinatie is of die vaccinatie inderdaad wenselijk
is. De pragmatische argumenten geven hier een beeld van. Argument (3)
schept een vrij genuanceerd beeld van het vaccin. In (3) wordt namelijk
correct gesteld dat het vaccin alleen enkele typen HPV voorkomt, namelijk
‘the two types that cause most cases (over 70%) of cervical cancer’ (‘de twee
typen die de meeste gevallen (meer dan 70%) van baarmoederhalskanker
veroorzaken’). Uit de formulering waar in dit ontwerp voor is gekozen kan
worden afgeleid dat meisjes, ook als ze ingeënt zijn, nog steeds baarmoe-
derhalskanker kunnen ontwikkelen. In de paragraaf ‘Having the vaccina-
tion’ staat ook dat meisjes alleen veilig zijn voor die typen HPV als ze alle
drie de injecties hebben ontvangen.１４ Dit blijkt uit de volgende zin: ‘You will
need three injections over about six months to get the best protection’. Voor
de keuze om je wel of niet in te enten is dit belangrijke informatie. Met de
genuanceerde manoeuvre in (3) wordt rekening gehouden met mogelijke
kritiek over het effect van de vaccinatie. Wel wordt vaccinatie als bescher-
ming gepresenteerd en wordt verwezen naar baarmoederhalskanker. Daar-
mee wordt dus wel geprobeerd het effect gunstig weer te geven.

In de argumenten (1) ‘Arm against cervical cancer’ en (2) ‘Beating cervi-
cal cancer’ wordt de relatie tussen vaccinatie en baarmoederhalskanker als
erg sterk voorgesteld. Deze relatie wekt de indruk dat je veilig bent voor
baarmoederhalskanker zodra je ingeënt bent. Ook in argument (4) wordt
het vaccin afgeschilderd als een bescherming tegen baarmoederhalskanker
in plaats van tegen HPV. Het feit dat de beschermingsgraad beperkt is,
wordt in de binnenkant van de brochure wel erkend, maar dit gebeurt
pas nadat het beeld van vaccinatie als bescherming al is geschapen. Boven-
dien wordt nergens vermeld wat de kans op het krijgen van baarmoeder-
halskanker precies is, waardoor de noodzaak voor vaccinatie onvoldoende
wordt aangetoond.

Het strategische ontwerp van de argumenten kan worden verklaard
door de institutionele uitdaging waar gezondheidsinstanties zich voor ge-
steld zien. Aan de ene kant dienen zij heldere en correcte informatie te
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verschaffen om lezers in staat te stellen om geïnformeerde besluiten te
nemen. Aan de andere kant zullen ze proberen zo veel mogelijk lezers te
overtuigen om de gezondheidsdoelen voor de bevolking te bereiken. In het
geval van deze HPV-campagne moet de boodschap ook nog eens begrijpe-
lijk zijn voor jonge meisjes. Daarom worden de argumenten voor vaccina-
tie hen in gesimplificeerde vorm voorgeschoteld: het vaccin wordt neerge-
zet als een middel om baarmoederhalskanker te voorkomen, in plaats van
als een vaccin dat bedoeld is ter voorkoming van infectie met HPV type 16
en 18, die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken, en HPV type 6 en 11,
die kunnen leiden tot genitale wratten. Door in argument (1), (2) en (4) de
effectiviteit van het vaccin te overdrijven wordt echter een valse voorstel-
ling van zaken gegeven. Het retorische doel lijkt hier de overhand te krij-
gen.

４.５ Convergentie van strategische manoeuvres
Tot slot zal ik nog kort ingaan op de vraag in hoeverre de strategische
manoeuvres in verschillende discussiefasen convergeren en zo elkaar kun-
nen aanvullen en versterken (stap 8). Om dit te bepalen, zijn ook weer de
beschrijvingen nodig van de manoeuvres binnen afzonderlijke discussie-
zetten.

Een voorbeeld van verticale convergentie (strategische keuzes die in
meerdere discussiefasen gemaakt worden) is dat in de brochure het beeld
van vaccinatie als bescherming ook wordt opgeroepen door presentatiek-
euzes in andere discussiezetten. Onder het kopje ‘Having the vaccination’
staat bijvoorbeeld: ‘You will need three injections over about six months to
get the best protection’ (‘Je hebt drie injecties nodig in een periode van zes
maanden om de beste bescherming te krijgen’). Dit beeld wordt verder
versterkt door het risico op HPV te benoemen in de paragraaf ‘HPV and
how it spreads’: ‘But having the vaccine is important because we do not know
who is at risk’ (‘maar het is belangrijk om het vaccin te krijgen, want we
weten niet wie risico loopt’).

De strategische keuzes die in de pragmatische argumenten (1), (2) en (4)
worden gemaakt convergeren ‘horizontaal’: als de strategische keuzes in
samenhang worden bezien, is het effect dat de inenting niet wordt voorge-
steld als vaccinatie tegen HPV, maar als vaccinatie tegen baarmoederhals-
kanker. Bovendien is ook hier sprake van verticale convergentie. De over-
dreven kracht van de causale relatie wordt niet enkel in de pragmatische
argumenten weergegeven, maar is ook in andere delen van de brochure
terug te zien. Zo wordt het vaccin op twee plekken aangeduid als een ‘prik
tegen baarmoederhalskanker’. Dit gebeurt op de voorkant van de brochure
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(‘Had my cervical cancer jab 2day’) en in de derde paragraaf (‘HPV (cervical
cancer) vaccine’). Deze terugkerende nadruk op de causale relatie versterkt
de kracht van de pragmatische argumentatie. Bovendien, doordat het vac-
cin herhaaldelijk wordt afgeschilderd als een vaccin tegen baarmoeder-
halskanker, gaat dit beeld de meer genuanceerde weergave van het causale
verband overheersen. Lezers zouden zo de indruk kunnen krijgen dat ze
met de HPV-vaccinatie inderdaad veilig zijn voor baarmoederhalskanker.
Al met al verschaft de brochure wel informatie die meisjes en hun ouders
helpt een beslissing te nemen over de HPV-inenting, maar de analyse in dit
artikel toont aan dat door een specifiek ontwerp van pragmatische argu-
menten wel een veel positiever beeld van de inenting (of een andere han-
deling) kan worden opgeroepen.

５ Conclusie

In de analyse van de brochure Arm against cervical cancer (2012) heb ik
laten zien dat er niet alleen gemanoeuvreerd wordt op het niveau van de
discussiefase, namelijk door een strategische selectie van argumenten,
maar ook op het niveau van de discussiezet, binnen elk specifiek argument.
Om een goede beschrijving en beoordeling van de strategische zetten van
een discussiant te kunnen geven, moet ook het manoeuvreren in specifieke
argumenten worden verdisconteerd. In dit artikel heb ik beschreven uit
welke stappen een analyse van strategisch manoeuvreren bestaat en heb
ik een methode aangereikt voor de analyse van het manoeuvreren in argu-
menten. Het manoeuvreren in argumenten kan systematisch worden be-
schreven door na te gaan welke keuzes met betrekking tot de drie aspecten
van strategisch manoeuvreren er zijn gemaakt in het concretiseren van de
premisse, in dit geval ‘Handeling X leidt tot wenselijk gevolg Y’. De selectie
uit het topisch potentieel in die premisse is gespecificeerd aan de hand van
het gevolg waarnaar in de premisse wordt verwezen. De presentatiekeuzes
zijn beschreven aan de hand van de weergave van het causale verband
tussen handeling X en gevolg Y. De aanpassing aan het publiek is beschre-
ven aan de hand van de manier waarop de topische keuzes en presentatie-
middelen op het publiek zijn toegespitst. Hier heb ik me op pragmatische
argumentatie geconcentreerd, maar eenzelfde procedure kan op andere
typen argumentatie worden toegepast aan de hand van het bijbehorende
argumentatieschema. Met deze methode kunnen strategische manoeuvres
veel preciezer worden beschreven en mogelijke retorische effecten beter
worden verklaard.
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Noten

1 . Met dank aan drie anonieme reviewers voor hun zeer nuttige commentaar.
2. Volgens Van Eemeren en Houtlosser (2009, p. 5) is het aantal mogelijke routes eindig.

De pragma-dialectiek gaat uit van een redelijkheidsopvatting die pragmatisch van aard
is en infinite regress vermijdt door de aanname dat redelijke argumentatie altijd onder-
steund moet worden door een concessie die in de openingsfase door de partijen is
vastgesteld (Van Eemeren & Houtlosser, 2002).

3. Aangezien discussiepartijen verschillende doelen hebben en andere discussiezetten
uitvoeren, dienen de zetten en de manoeuvres van die partijen afzonderlijk geanaly-
seerd te worden (zoals er ook aparte argumentatiestructuren opgesteld worden voor de
betogen van de verschillende partijen).

4. Afhankelijk van het doel van de analyse kan de analysator zich natuurlijk concentreren
op een of meerdere stappen.

5. In de praktijk kan een standpunt zowel prescriptief als evaluatief zijn. Een oproep tot
vaccinatie kan naar voren worden gebracht met de uiting ‘Laat je vaccineren’ (prescrip-
tief), maar ook met een uiting als ‘Het is verstandig je te laten vaccineren’ (evaluatief).
Om beide vormen te kunnen vangen is ervoor gekozen het standpunt in het schema als
een prescriptief standpunt te formuleren. In andere benaderingen van pragmatische
argumentatie zien we ook deze beide opties. Walton (1996) formuleert het standpunt in
pragmatische argumentatie, dat hij ‘argument from consequences’ noemt, als ‘A should
(not) be brought about’ (1996, p. 76), terwijl Schellens het standpunt als een evaluatieve
claim formuleert: ‘Handeling A is wenselijk’ (1985, p. 155). Kienpointer combineert
evaluatieve en prescriptieve elementen door het standpunt te formuleren als: ‘Die
Handlung ist mit X zu bewerten/ (nicht) zu vollziehen’ (‘de handeling moet als X ge-
ëvalueerd worden/ moet (niet) worden uitgevoerd’) (1992, p. 341).

6. In campagnes over andere gedragsveranderingen kan het topisch potentieel bij prag-
matische argumentatie, het geheel aan positieve of negatieve gevolgen van gedrag, veel
groter zijn. In campagnes over alcoholconsumptie, bijvoorbeeld, kan verwezen worden
naar zowel kortetermijneffecten, zoals gewichtstoename en huidproblemen, als lange-
termijneffecten, zoals leveraandoeningen en kanker.

7. Het verschil tussen presentatiekeuzes en topische keuzes is slechts een analytisch on-
derscheid. Het is moeilijk om een strikte scheiding te maken, omdat een andere top-
ische keuze in principe ook een andere presentatie vergt en een andere presentatie van
dezelfde topische keuze altijd een (iets) andere betekenis zal hebben (zie Van Eemeren,
2010, 4.6).

8. Oorspronkelijk was er gekozen voor het vaccin Cervarix (geproduceerd door Glaxo-
SmithKline) omdat deze de beste ‘overall value’ zou hebben. Er wordt gesuggereerd
dat er voor Cervarix was gekozen omdat het goedkoper is dan het concurrerende vaccin
Gardasil (in Europa geproduceerd door Sanofi Pasteur MSD en buiten Europa door
Merck) (Hope, 24 november 2011). Beide vaccins beschermen tegen de HPV-soorten 16
en 18, maar Gardasil beschermt ook tegen twee andere soorten HPV die 90% van de
gevallen van genitale wratten veroorzaken (U.S. Cancer Statistics Working Group, 2012).

9. Het zou niet bewezen zijn dat het vaccin daadwerkelijk baarmoederhalskanker voor-
komt, omdat de ziekte zich pas na circa 15 jaar na infectie met HPV openbaart en de test
niet zo’n lange looptijd had (De Kok et al. 2008). Ten tweede konden ernstige neven-
effecten op de lange termijn vanwege die korte testperiode niet worden uitgesloten en
is het effect van het vaccin op 12-jarigen onbekend, omdat niet op die leeftijdsgroep is
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getest (De Kok et al., 2008). Het derde punt van twijfel is of beleidsmakers wel een goed
besluit hadden genomen: de vaccinproducenten hebben veel druk uitgeoefend op be-
leidsmakers (én het publiek) om een markt voor hun producten te creëren (Zembla, 19
oktober 2008).

10. In geïndustrialiseerde landen is de vaccinatiegraad van standaardvaccinaties tegen bij-
voorbeeld difterie, tetanus en polio erg hoog, rond de 95% in 2010 (WHO, 2013). In
Engeland werd het programma van drie inentingen volledig doorlopen door 84,2%
van de 12- en 13-jarige meisjes (Department of Health).

1 1 . Het reclamebureau AMV BBDO maakte een video over de Britse campagne en stelt op
zijn website dat de campagne ‘needed to introduce schoolgirls and their parents to the
vaccine and, crucially, engage both audiences equally. With a message that united
them, we focused on the positive side of a serious subject and encouraged them to
“arm against cervical cancer”’(AMV BBDO, 2009). De benadering verschilt per cam-
pagne. De Nederlandse campagne bijvoorbeeld is ook op zowel de meisjes als hun
ouders gericht, terwijl de Amerikaanse campagne direct de moeders van de meisjes
die voor de vaccinatie in aanmerking komen aanspreekt (zie CDC, 2010).

12. In een van de brochures die in de HPV-campagne in de Verenigde Staten is verspreid
werden de moeders van 11- en 12-jarige meisjes direct aangesproken: ‘Mom, is your
daughter 11 or 12 years old? Now is the time to protect here from cervical cancer’ (‘Moeder,
is jouw dochter 11 of 12 jaar? Dan is het nu tijd om haar te beschermen tegen baar-
moederhalskanker’ (CDC, 2010)). Met deze formulering wordt gesuggereerd dat het de
verantwoordelijkheid van de moeders is om hun dochters te beschermen tegen een
infectie met HPV en daarmee tegen baarmoederhalskanker.

13. De sociale norm wordt verder ook bevestigd door de foto’s van jonge, lachende meisjes
in de brochure die ook lijken te hebben gekozen voor vaccinatie.

14. Inmiddels zijn de richtlijnen overigens aangepast: nu zouden twee injecties al vol-
doende bescherming bieden.
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