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Abstract
Pressure and argumentation in public controversies
Discussants in a public controversy are also players in a social arena. Under 
what circumstances can means of exerting pressure promote reasonable 
outcomes, and when are they rather hindrances to their achievement? We 
discuss the use of persuasion dialogues and negotiation dialogues by those 
who aim at a reasonable outcome. We show how in a public controversy both 
types of dialogue can be intertwined. Then, we examine in what ways partici-
pants in a public controversy can exert pressure on others. Finally, we discuss 
whether these means of pressure hinder the achievement of a reasonable 
outcome, both from the viewpoint of the pursuit of a resolution as well as 
from that of the pursuit of a compromise. We conclude that exerting pressure 
need not degenerate into committing a fallacy of either the type argumen-
tum ad baculum or the type argumentum ad carotam.

Keywords: argumentation, fallacies, negotiation dialogue, persuasion dialogue, 
pressure, public controversy

Inleiding

Partijen in een maatschappelijke discussie zijn ook spelers in een maat-
schappelijk krachtenveld. De deelnemers argumenteren om anderen van 
hun gelijk te overtuigen maar oefenen ook druk uit om hun zin te krijgen. 
Wij richten ons op het uitoefenen van pressie door af te schrikken met 
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sancties of juist te verlokken met beloningen. Wanneer kunnen dergelijke 
pressiemiddelen een redelijke uitkomst van een maatschappelijke discus-
sie bevorderen en wanneer staan ze die alleen maar in de weg?

We proberen deze vraag te beantwoorden vanuit een dialogisch ge-
zichtspunt: een maatschappelijke discussie zien we als een samenstel van 
onder meer overtuigingsdialogen en onderhandelingsdialogen.1 In een 
overtuigingsdialoog zijn de deelnemers gericht op een inhoudelijke op-
lossing. In een onderhandelingsdialoog zijn de deelnemers gericht op het 
vinden van een voor ieder acceptabel compromis. In beide gevallen kan er 
sprake zijn van een redelijke uitkomst.

In het gunstigste geval speelt in een overtuigingsdialoog pressie geen 
rol. Maar pressie is inherent aan onderhandelen. In de praktijk lopen over-
tuigingsdialogen en onderhandelingsdialogen door elkaar zodat de pressie 
in een onderhandelingsdialoog ook invloed kan hebben op een overtui-
gingsdialoog. Met het oog hierop willen we bijdragen aan de ontwikkeling 
van instrumenten voor de ontleding en beoordeling van argumentatie in 
maatschappelijke krachtmetingen, en richten ons daarbij op de rol van 
voorwaardelijke sancties en voorwaardelijke beloningen (Amgoud & Prade, 
2006; Van Laar & Krabbe, 2016a, 2016b).

In de volgende paragraaf gaan we nader in op de overtuigingsdialogen 
en onderhandelingsdialogen voor hen die streven naar een redelijke uit-
komst van een maatschappelijke discussie. Daarna gaan we na op welke 
manier je in een maatschappelijke discussie pressie kan uitoefenen. In de 
daaropvolgende paragraaf bespreken we of en hoe deze pressiemiddelen 
een redelijke uitkomst hinderen of bevorderen. We concluderen dat pres-
sie wel kan, maar niet hoeft te ontaarden in het begaan van een drogreden, 
zoals een argumentum ad baculum (‘met de stok’) of juist een argumentum 
ad carotam (‘met de wortel’).

We illustreren onze bevindingen met voorbeelden uit de in Nederland 
gevoerde maatschappelijke discussie over de energietransitie.2

Overtuigingsdialogen en onderhandelingsdialogen in een 
maatschappelijke discussie

Een maatschappelijke discussie vormt een mozaïek van diverse soorten 
dialogen, en het uitgangspunt ervan is doorgaans een combinatie van: (a) 
conflicterende belangen (b) meningsverschillen en (c) problemen waarbij 
nog niemand een standpunt heeft ingenomen. De centrale rol van het uit-
wisselen van overwegingen duidt op een gemeenschappelijk streven naar 
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een gezamenlijk onderschreven uitkomst die een kritische toetsing kan 
weerstaan, en die we aanduiden als een redelijke uitkomst.

We richten ons op de overtuigingsdialoog en de onderhandelingsdia-
loog. In een overtuigingsdialoog proberen deelnemers een verschil van 
mening op basis van de merites van de kwestie op te lossen door argumen-
tatie en argumentatieve kritiek uit te wisselen. Maar deelnemers aan een 
maatschappelijke discussie zijn vaak ook spelers in het maatschappelijke 
krachtenveld die proberen in een onderhandelingsdialoog een belangen-
conflict te beslechten met een redelijk compromis dat de weerslag vormt 
van een uitwisseling van bod en tegenbod (Van Eemeren & Grootendorst, 
2000, p. 62). Een redelijke uitkomst, van een maatschappelijke discussie of 
van een deel ervan, kan bestaan uit een oplossing, maar ook uit een compro-
mis, waarbij – terwijl de meningen blijven verschillen – de partijen bereid 
zijn genoegen te nemen met een beleidsvoorstel dat in hun ogen niet in 
alle opzichten voldoet maar dat toch te verkiezen valt boven een situatie 
waarin er geen compromis is bereikt. Ook in dergelijke gevallen heeft de 
uitkomst een soort van kritische toetsing ondergaan.

Soms ligt het voor de hand om een bijdrage te beoordelen vanuit nor-
men voor overtuigingsdialogen. Soms vanuit normen voor onderhande-
lingsdialogen. Maar bij fragmenten waarin een overtuigingsdialoog en een 
onderhandelingsdialoog met elkaar zijn verweven is het zowel gerechtvaar-
digd om de inbreng te beoordelen vanuit een overtuigingsperspectief als 
vanuit een onderhandelingsperspectief, al naar gelang de interesse van de 
beoordelaar. Beide soorten dialoog vragen een ander gezichtspunt als het 
gaat om de beoordeling van pressiemiddelen.

In de regel gaat ook onderhandelen gepaard met argumenteren (Van Laar 
& Krabbe, 2016c, 2018). Neem een karakteristiek bod, zoals “Je kunt deze pi-
ano kopen voor slechts 6000 Euro!” Een dergelijk voorwaardelijk bod is van 
de vorm: “Als jij bereid bent mij concessies X te doen dan en dan alleen ben 
ik bereid jou concessies Y te doen.” Zo’n bod kan zo begrepen worden dat 
er ook een “profijtelijkheidsargumentatie” mee wordt uitgedrukt: “Het is 
profijtelijk voor jou om mijn bod te aanvaarden. Immers, deze piano is jou 
minstens 6000 Euro waard, en ik vraag slechts 6000 Euro.” Een tegenbod, 
zoals “Nee, maar ik ben wel bereid je er 5000 Euro voor te geven!” drukt een 
kritische reactie op de eerdere profijtelijkheidsargumentatie uit, maar be-
vat ook zelf een nieuwe overtuigingspoging. Profijtelijkheidsargumentatie 
is een toepassing van het volgende argumentatieschema: “Aanvaarding van 
mijn bod is profijtelijk voor jou, want als, en alleen als, je mijn bod aan-
vaardt verwerf je X ten koste van Y, en X ten koste van Y is profijtelijk voor 
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jou”. Dit schema is een variant op het schema voor pragmatische argumen-
tatie (Van Eemeren, 2016, p. 17).3

Een typische onderhandelingsdialoog bestaat uit een uitwisseling van 
bod en tegenbod. Maar met ieder bod kan zo’n profijtelijkheidsargumenta-
tie geassocieerd worden. Een profijtelijkheidsargumentatie valt vervolgens 
te begrijpen als een bijdrage aan een overtuigingsdialoog waarin degene die 
het bod heeft gedaan eventuele twijfels bij de ontvanger ten aanzien van de 
profijtelijkheid van het betreffende bod met argumentatie probeert weg te 
nemen. Deze overtuigingsdialogen zijn daarmee ingebed in de onderhan-
delingsdialoog. Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien is inbedding 
een vorm van verwevenheid van overtuigings- en onderhandelingsdialo-
gen, maar niet de enige.

Pressie komt in de argumentatietheorie vooral aan de orde bij de bespre-
king van de drogreden argumentum ad baculum (Walton, 2000, 2014). Maar 
je kunt mensen ook onder druk zetten door ze te verlokken met een belo-
ning. Dus willen we in navolging van Woods ook de drogreden argumentum 
ad carotam aan de orde stellen (Woods, 2004, p. 80). In beide gevallen gaat 
het in onze terminologie om bijdragen waarin iemand onder druk wordt 
gezet op een wijze die indruist tegen de normen die gelden voor de overtui-
gingsdialoog. Dat een bijdrage vanuit het overtuigingsperspectief illegitiem 
is, zegt trouwens nog niet veel over de legitimiteit van die bijdrage vanuit 
het onderhandelingsperspectief. Beide perspectieven hebben immers hun 
eigen normativiteit (Walton & Krabbe, 1995, Walton, 1998).

De term ‘drogreden’ reserveren we, zoals in de pragma-dialectiek, voor il-
legitieme zetten in een overtuigingsdialoog (Van Eemeren & Grootendorst, 
2000, 2004). We gaan uit van de volgende dialectische definitie van de 
drogreden argumentum ad baculum: Discussiant A begaat met bijdrage 
c tegenover discussiant B de drogreden argumentum ad baculum dan en 
slechts dan als A met c aan B duidelijk maakt dat A ertoe over zal gaan B te 
straffen als B zijn of haar bijdrage aan de overtuigingsdialoog (standpunt, 
kritiek, argumentatie, kritische vraag, etc.) niet opgeeft. Daarmee volgen 
we grotendeels de pragma-dialectische drogredentheorie volgens welke 
deze drogreden een overtreding vormt van de Vrijheidsregel (Van Eemeren 
& Grootendorst, 2000, p. 191, 2004, p. 190). Discussiant A probeert immers 
met het dreigement in bijdrage c B de mond te snoeren. We merken hierbij 
op dat dergelijke overtredingen van de Vrijheidsregel o. i. niet alleen voor-
komen in de confrontatiefase van de discussie waarin het initiële verschil 
van mening wordt gearticuleerd, maar ook tijdens de uitwisseling van argu-
mentatie en kritiek.
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We stellen voor de drogreden argumentum ad carotam op parallelle wij-
ze te definiëren. Discussiant A begaat tegenover discussiant B met bijdrage 
c de drogreden argumentum ad carotam dan en slechts dan als A met c aan 
B duidelijk maakt dat A ertoe over zal gaan B te belonen als B zijn of haar 
bijdrage aan de overtuigingsdialoog (standpunt, kritiek, argumentatie, kri-
tische vraag, etc) opgeeft. Ook het argumentum ad carotam overtreedt de 
vrijheidsregel en vormt een drogreden die tevens buiten de confrontatie-
fase kan worden begaan.

De rol van pressie in de maatschappelijke discussie over de 
energietransitie

Onderhandelingsdialogen en overtuigingsdialogen zijn in een maatschap-
pelijke discussie op verschillende manieren verweven. Sommige bijdragen 
aan een onderhandelingsdialoog bevatten, zoals uitgelegd in de vorige 
paragraaf, profijtelijkheidsargumentatie die deel uit maakt van een over-
tuigingsdialoog welke in de onderhandelingsdialoog is ingebed. Maar niet 
alleen kan een dialoog van het ene type zijn ingebed in een dialoog van het 
andere type, ook zijn er hybride bijdragen: deze bevatten niet alleen een zet 
in een onderhandelingsdialoog maar ook een argumentatie in een overtui-
gingsdialoog. Verder zijn er passages die dubbel gebruikt worden, aangezien 
ze een functie vervullen in beide dialoogtypen.

Voorbeeld 1 illustreert de hybride bijdrage.

Voorbeeld 1 Transitie is ook een kans

De bedrijven, waaronder Siemens, Eneco, Shell, Heineken, Schiphol, Van Oord 
en het Havenbedrijf Rotterdam, doen hun oproep woensdag in een brief in de 
Volkskrant. Zij ondersteunen daarmee het initiatief van Samsom en Klaver om 
een nationale Klimaatwet te maken. (…)
‘Wij zijn ervan overtuigd dat de energietransitie moet plaatsvinden om 
klimaatverandering tegen te gaan en zien het versnellen van de transitie ook 
als een kans voor het ontwikkelen van een nieuwe economie’, schrijven de 
bedrijven. (…)
Bedrijven hebben dan wel behoefte aan duidelijkheid ‘over de kabinetten 
heen’, betogen ze. Daarom moet het in een wet geregeld worden. ‘De afspraken 
die we maken moeten bindend zijn, want daar baseren we onze investeringen 
op.’ (Du Pré, 2016, p. 2).



VOL. 41, NO. 1, 2019

TIJDSCHRIFT VOOR TAALBEHEERSING

164

In deze hybride bijdrage argumenteren de bedrijven enerzijds voor de stelling 
dat de klimaatwet er moet komen, aangezien de energietransitie versneld 
moet worden. Anderzijds wekken ze ten minste de schijn de overheid een 
onderhandelingsbod te doen: in ruil voor een langdurige verplichting van de 
politiek middels een klimaatwet zijn de bedrijven bereid meer te investeren.

Voorbeeld 2 illustreert de dubbel gebruikte passage.

Voorbeeld 2 D66 wil kolencentrales sluiten

In deze dubbel gebruikte passage argumenteert D66 voor het sluiten van 
de kolencentrales, en draagt daarmee bij aan een overtuigingsdialoog over 
deze kwestie. Maar aangezien dit een fragment is uit het verkiezingspro-
gramma is de achterliggende boodschap tegelijkertijd dat deze beleids-
voorkeur een eis zal zijn in eventueel te voeren coalitiebesprekingen.

Het soort pressie dat kenmerkend is voor een onderhandelingsdialoog 
kan van invloed zijn op een in dezelfde context gevoerde overtuigingsdia-
loog. Een partij kan gemotiveerd zijn om de overtuigingsdialoog in een be-
paalde richting bij te sturen om te voorkomen dat onwelgevallige resultaten 
van de overtuigingsdialoog in de onderhandelingsdialoog haar keuzeruim-
te beperken of haar onderhandelingspositie verzwakken. Als bijvoorbeeld 
beide partijen het in een overtuigingsdialoog erover eens worden dat de 
klimaatdoelen niet gehaald kunnen worden zonder alle kolencentrales 
binnen vijf jaar te sluiten, dan kan in een onderhandelingsdialoog de con-
servatievere partij niet langer met goed fatsoen van de groenere partij de 
concessie vragen om in te stemmen met het pas sluiten van de laatste ko-
lencentrale over tien jaar. Daarom kan een partij geneigd zijn om de pressie 
die in de onderhandelingsdialoog normaal is tevens te gebruiken om de 
overtuigingsdialoog bij te sturen. De conservatievere partij, bijvoorbeeld, 
kan zo in een overtuigingsdialoog druk uitoefenen op de groenere partij 
om te voorkomen dat ze moet toegegeven dat een snelle sluiting van de 
kolencentrales nodig is.

Vieze energie van kolen is, alle kosten meegerekend, veel duurder dan schone 
energie. Helaas worden alle kosten nog niet meegenomen in de prijs. Daarom 
moeten we de markt soms een handje helpen. D66 wil alle kolencentrales in 
Nederland zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2025, op verantwoorde wijze 
sluiten – beginnend bij de meest vervuilende. We stellen de stroomvoorzien-
ing veilig door de groei van het aandeel van duurzame stroom, de inzet van 
bestaande gascentrales en door goede transportverbindingen met ons omrin-
gende landen. (D66, 2016, p. 32)
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In onderhandelingsdialogen is pressie normaal. Dat komt doordat je 
met een bod altijd een bepaald soort macht uitoefent: het verlenen van de 
concessies Y is een lokkertje om concessies X los te krijgen; het niet verle-
nen van concessies Y is een sanctie voor de weigering van concessies X.4 
Zo gezien bevat ieder bod een “dreigement”: de beloofde concessies Y gaan 
niet door als de ander niet over de brug komt met X.

Met dergelijke pressie wijzig je de sociale situatie waarbinnen het vervolg 
van de dialoog plaatsvindt. Immers, door de pressie is het bod profijtelijk ge-
worden, althans zo hoopt de spreker. Via profijtelijkheidsargumentatie toetsen 
de deelnemers of er een situatie is gecreëerd waarin de premissen van de profij-
telijkheidsargumentatie aanvaardbaar zijn voor de ontvanger van het bod.

Pressie komt in gradaties. We onderscheiden twee methoden om de druk te 
vergroten: door de boodschap dat de rek eruit is en door de inzet te verhogen.

Bij de eerste methode wordt de druk vergroot door de indruk te wekken 
dat na afwijzing mogelijkerwijs geen nieuw bod volgt, of zelfs door duide-
lijk te maken dat dit bod echt het allerlaatste bod is, zodat bij afwijzing de 
partijen terug bij af zijn.

De tweede methode houdt in dat de beloning voor aanvaarding van het 
bod wordt verhoogd of de straf voor afwijzing wordt verzwaard. Het is vaak 
aannemelijk dat er bij aanvang van de onderhandelingsdialoog overeen-
stemming bestaat over wat wel en niet behoort tot de inventaris van zaken 
die tot inzet van de onderhandelingen gemaakt kunnen worden. Bij de aan-
schaf van een piano is het ruilmiddel de hoeveelheid geld die je bereid bent 
te betalen en de hoeveelheid geld die de verkoper wenst te ontvangen, en 
wellicht ook de wijze van betaling. Je kunt de inzet verhogen en de druk op-
voeren door meer geld te bieden dan je eerder deed, of door aan te bieden 
nu contant af te rekenen, in plaats van achteraf giraal.

Je kunt de inzet ook verhogen door de verkoper een bod te doen op basis van 
een uitbreiding van de inventaris, bijvoorbeeld door aan te bieden om in ruil 
voor een beperking van de prijs van de piano tot 5000 Euro nu en dan in de win-
kel piano te komen spelen. Na een dergelijk bod moet de tegenpartij de moge-
lijkheid hebben om het voorstel tot uitbreiding van de inventaris te aanvaarden 
(‘Okay, ik wil best praten over uw aanbod’) dan wel af te wijzen (‘Nee, wij nemen 
alleen geld aan’). Bij aanvaarding heeft deze partij nog steeds de keuze om het 
specifieke bod te aanvaarden dan wel af te wijzen om er meer uit te slepen.

Je zou de druk ook kunnen opvoeren door de beloning te verhogen op basis 
van een uitbreiding van de inventaris waarvan niet verwacht kan worden dat 
die in alle openheid door de andere partij aanvaard kan worden. Dan spreken 
we van ‘omkoperij.’ Stel, je biedt de eigenares van de zaak niet alleen 5000 in 
plaats van 6000 Euro maar belooft ook om als gemeenteraadslid in te stemmen 
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met een voorstel voor extra parkeerplaatsen direct naast haar muziekwinkel om 
zo haar verzet tegen de lagere prijs te breken. Ook omkoperij verhoogt de druk.

Ten slotte kan de druk worden opgevoerd door, in plaats van de belo-
ning te verhogen, de sanctie te verzwaren, en te dreigen op een manier die 
verder gaat dan de ontvanger hoefde te verwachten bij aanvang van de on-
derhandelingsdialoog, bijvoorbeeld door te dreigen met het zwart maken 
van de zaak op sociale media mocht je de piano niet meekrijgen voor de 
door jou geboden prijs. In een dergelijk geval spreken we van ‘chanteren.’ 
Chanteren verhoogt, net als omkoperij, de druk.

In Voorbeeld 3 is de rek eruit.

Voorbeeld 3 Wij zijn niet te stoppen

Dit fragment duidt op een bod: ‘Wij zijn bereid onze acties te beëindigen 
maar alleen als jullie de klimaatverandering een halt toeroepen.’ De druk 
wordt opgevoerd door aan te geven er verder geen concessies geaccepteerd 
kunnen worden, zodat dit bod kennelijk ook het laatste bod is.

In Voorbeeld 4 is wellicht sprake van omkoperij.

Voorbeeld 4 Telefoontjes van ambtenaren

Er werd geroepen: Wij zijn niet te stoppen, klimaatverandering wel! En zo is 
het. Dit is nog maar het begin. De klimaatparade in Amsterdam vandaag (...) 
was een van de acties in de snel groeiende beweging tegen klimaatverander-
ing (...) Het gaat niet om wat mooie bomen of een leuk bos om in het weekend 
te gaan wandelen. Het gaat om overleven. In 30 jaar met CO2 uitstoot naar 
NUL om enige kans te maken op een leefbare planeet. Wij accepteren geen 
concessies, geen geleuter. (...) Het is nu op, ons geduld. Het gaat niet om auto’s, 
vliegtuigen, televisies en smartphones. Het gaat om zeespiegelstijging, voed-
selproductie en overleven. (Wij Stoppen Kool, 2015)

Staatssecretaris Henk Bleker ontkent dat zijn ambtenaren de bekende natuurbe-
schermer Jaap Dirkmaat onder druk hebben gezet om de juridische strijd tegen 
zijn beleid te staken. (…) Maar Dirkmaat beschuldigt Blekers ambtenaren wel 
degelijk van zulke methodes. Hij zegt na werktijd telefoontjes van ambtenaren te 
hebben gehad. Deze beloofden hem bijstand in Brussel als hij het gevecht op zou 
geven. Dirkmaat: ‘Zij vertelden dat Bleker mij steun in Europa zou verlenen voor 
mijn Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Maar dan moest ik wel afzien van 
alle juridische stappen tegen hem én de kritische brief intrekken die ik hem me-
dio maart over zijn natuurbeleid stuurde.’ Dirkmaat diende in Brussel een formele 
klacht in tegen de Nederlandse staat omdat hij vindt dat Blekers bezuinigingen 
indruisen tegen internationale verdragen. (Nieuwsdienst, 2011)
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Dit kan gezien worden als een voorbeeld van een soort omkoperij: Blekers 
ambtenaren bieden een beloning aan om Dirkmaat te verlokken een tegen-
prestatie te leveren die buiten de inventaris van uitruilbare kwesties valt en 
waarvan niet verwacht kan worden dat Dirkmaat haar alsnog in alle open-
baarheid zou kunnen opnemen in deze inventaris.

Volgens onze analyse gaat van een bod altijd enige pressie uit, aangezien 
een bod verbonden is met een dreigement en met een poging tot verlokken, 
maar kan de mate van pressie variëren. Hoe dan pressie te beoordelen?

De beoordeling van pressiemiddelen

Vanuit het gezichtspunt van overtuigingsdialoog is het uitoefenen van pres-
sie irrelevant, omdat de pressie niets bijdraagt aan het redelijk oplossen van 
een verschil van mening. Voor onderhandelingsdialogen vormen dreigen 
met sancties en verlokken met beloningen echter een conditio sine qua non. 
Zulke tactieken moeten dus beschouwd worden als prima facie legitiem in 
een dergelijke context.

Ook het vergroten van pressie door de indruk te wekken dat je je laatste 
bod nadert, of zelfs al hebt bereikt – “de rek is eruit” – behoort tot de toe-
laatbare strategieën van het onderhandelen. Immers, onderhandelen vindt 
vaak plaats onder tijdsdruk zodat er op een goed moment een einde moet 
komen aan de dialectiek van bod en tegenbod. En zelfs zonder tijdsdruk 
moet ieder van de partijen de vrijheid hebben om een scenario zonder ak-
koord te verkiezen boven een slecht akkoord, en die boodschap aan de an-
dere partij over te dragen.

Het uitbreiden van de inventaris van ruilmiddelen moet eveneens be-
schouwd worden als een legitiem soort strategie, en wordt in de onder-
handelingsliteratuur doorgaans aanbevolen omdat het ‘integratief onder-
handelen’ faciliteert. Er is sprake van ‘distributief onderhandelen’ als de 
partijen gericht zijn op de voor hen gunstigste verdeling van een gegeven 
goed (Raiffa et al., 2002, p. 97). Bij integratief onderhandelen daarentegen 
proberen de deelnemers een oplossing te bereiken die beiden tot maximaal 
voordeel strekt door eerst na te gaan of een vergroting van de inventaris van 
ruilmiddelen een meer optimale uitruil mogelijk maakt (Raiffa et al., 2002, 
p. 191). Streven naar vergroting van de inventaris is echter een enigszins ris-
kante strategie, aangezien het initiatief om andere zaken te betrekken bij 
de onderhandeling ook gezien kan worden als een verwerpelijke vorm van 
koehandel, of zelfs als chantage of omkoperij.
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Toch zijn niet alle gradaties waarmee pressie uitgeoefend kan worden 
in overeenstemming met het doel van een onderhandelingsdialoog. Vanuit 
een normatief gezichtspunt worden de partijen in een dialoog van dit type 
verondersteld redelijke en legitieme middelen te gebruiken om daarmee 
een compromis te bereiken dat ze vrijwillig onderschrijven. Daarom vallen 
chantage en omkoperij buiten de orde. Het zijn instrumenten om de tegen-
partij te overdonderen, zodat bij gebruik van deze middelen de redelijkheid 
en de vrijwilligheid van een eventueel akkoord in gevaar zijn. Wat echter in 
een bepaalde situatie als chantage of omkoperij geldt, is voor verschillende 
soorten onderhandeling verschillend. Wellicht probeerde men Dirkmaat in 
Voorbeeld 4 (Telefoontjes van ambtenaren) om te kopen, maar is een soort-
gelijke uitruil van diensten heel gepast in een bepaald soort zakelijke on-
derhandeling. Zo is het dreigement om tegoeden te bevriezen ongepast in 
een bankcliëntrelatie, maar past het wel in het bestek van een diplomatieke 
onderhandeling.

Omkoperij en chantage vormen daarmee overtredingen van normen die 
gelden in onderhandelingsdialogen. We karakteriseren beide echter niet als 
“drogreden” aangezien we die term willen reserveren voor overtredingen 
van regels voor overtuigingsdialogen. Drogredenen zijn daarmee obstakels 
voor het inhoudelijk oplossen van meningsverschillen, terwijl omkoperij 
en chantage, zoals wij die termen hier gebruiken, voorbeelden zijn van ob-
stakels voor het bereiken van een onderhandelingsuitkomst dat als een vrij-
willig aangegaan compromis kan gelden.

Het is niet uitgesloten dat twee partijen met elkaar zowel in een over-
tuigingsdialoog als in een onderhandelingsdialoog verwikkeld zijn zonder 
dat ze het verloop van de dialoog van het ene type van invloed laten zijn 
op het verloop van die van het andere type. Dat is misschien zelfs moge-
lijk als beide dialogen met elkaar verweven zijn zoals uiteengezet in de vo-
rige paragraaf. Maar dan valt toch eerder te verwachten dat het verloop de 
ene dialoog het verloop van de andere beïnvloedt. Zo merkten we in de 
vorige paragraaf al op dat het verloop van een overtuigingsdialoog de keu-
zeruimte in een onderhandelingsdialoog kan beïnvloeden en dat pressie in 
een onderhandelingsdialoog invloed kan hebben op het verloop van een 
overtuigingsdialoog.

Het effect van pressie in een onderhandelingsdialoog die verweven 
is met een overtuigingsdialoog kan zijn dat de onder druk staande partij 
afziet van haar streven om haar positie in de overtuigingsdialoog verder 
uit te werken en ertoe overgaat standpunten, kritische overwegingen of 
argumenten in te slikken. Bij de boodschap dat een andere partij op een 
bepaald punt in een overtuigingsdialoog beter zijn mond kan houden, om 
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op die wijze de sanctie te ontlopen of juist de beloning in de onderhan-
delingsdialoog te kunnen innen, wordt de normale gang van zaken in de 
overtuigingsdialoog gehinderd. Hoe meer de druk wordt opgevoerd, des te 
meer de pressie de soort van samenwerking verstoort die is vereist voor een 
overtuigingsdialoog; uiteindelijk zou dit ertoe kunnen leiden dat een onder 
druk staande partij als gevolg van wantrouwen, angst of ergernis niet langer 
in staat of bereid is deel te nemen aan de overtuigingsdialoog.

Onderhandelingsdialogen laten een zekere mate van pressie toe (maar 
de soort en mate van toelaatbare pressie is wel afhankelijk van de soort 
van onderhandelingsdialoog). Overtuigingsdialogen laten geen pressie toe. 
Dus zodra een partij in een maatschappelijke discussie druk uitoefent in 
een overtuigingsdialoog, maar ook wanneer zij dat doet in een daarmee 
verweven onderhandelingsdialoog, en daarmee, bedoeld of onbedoeld, het 
de andere partij moeilijk of zelfs onmogelijk maakt om haar standpunt uit 
te dragen of zich kritisch te manifesteren in de overtuigingsdialoog, dan 
spreken we van een drogreden met betrekking tot de overtuigingsdialoog: 
een drogreden ad baculum als de pressie meer het karakter heeft van een 
dreigement; een drogreden ad carotam als de beloning meer op de voor-
grond staat.5

In het geval de druk wordt uitgeoefend in een onderhandelingsdialoog 
maar invloed heeft op een overtuigingsdialoog spreken we van een geïndu-
ceerde drogreden. Dat zulke effecten zich voordoen valt niet altijd te ver-
mijden, maar ook in dat geval is niet uitgesloten dat de maatschappelijke 
discussie als geheel tot een redelijke uitkomst leidt. Bovendien kan een 
partij goede redenen hebben om druk uit te oefenen, bijvoorbeeld om te-
genspel te bieden aan druk die de andere partij uitoefent, en daarmee deze 
partij ertoe te brengen zich wat redelijker op te stellen (Jacobs, 2009; Van 
Laar & Krabbe, 2016a, 2016b).

Conclusie

Het gebruik van pressie is soms noodzakelijk. Wanneer er onderhandeld 
wordt is een zekere mate van pressie onvermijdelijk, maar daarmee zijn, 
zelfs in dat geval, nog niet alle soorten van pressie legitiem. Het betekent 
ook niet dat er geen drogredenen ad baculum en ad carotam bestaan: deze 
kunnen zich wel degelijk voordoen in de overtuigingsdialogen die ook deel 
uitmaken van een maatschappelijke discussie. Door de verwevenheid van 
onderhandelings- en overtuigingsdialogen binnen een maatschappelijke 
discussie kan de legitieme pressie die in de eerste soort dialogen wordt 
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uitgeoefend deze drogredenen induceren in de dialogen van de tweede 
soort. Vanuit het normatieve gezichtspunt van onderhandelingsdialogen 
mag er dan niet veel aan de hand zijn, vanuit dat van overtuigingsdialogen 
is er dan toch iets mis wat de argumentatie betreft.

Het is een taak voor de argumentatietheorie om ook bij dit soort situa-
ties, waarin discussiebijdragen vanuit één normatief gezichtspunt normaal 
zijn en vanuit een ander abnormaal de discussianten te voorzien van de 
nodige middelen van verweer.

We concluderen dat pressiemiddelen, of het nu om dreigementen of 
verlokkingen gaat, een redelijke uitkomst van de maatschappelijke discus-
sie kunnen bevorderen zolang het om soorten van pressie gaat die eigen 
zijn aan de soort onderhandelingsdialogen waarin de pressie wordt uitge-
oefend, maar anderzijds dat deze middelen een redelijke uitkomst in de 
weg kunnen staan, namelijk wanneer pressie – al dan niet via onderhande-
lingsdialogen – een effect heeft op het verloop van een overtuigingsdialoog 
die ook deel uitmaakt van de maatschappelijke discussie.

Noten

1. Andere eigenschappen van een maatschappelijke discussie zijn: dat deze doorgaans di-
verse, verwante kwesties betreft, dat er doorgaans meer dan twee partijen zijn, dat ze 
een zekere duur heeft, dat ze zich voor een belangrijk deel afspeelt in de massa media, 
en dat er doorgaans voor ten minste enkele betrokken veel op het spel staat, zoals hun 
inkomen, hun manier van leven of hun identiteit (Van Laar & Krabbe, 2016a, 2016b).

2. De keuze voor deze maatschappelijke discussie is mede bepaald door ons streven een 
bijdrage te leveren aan het COST Action project “European network for argumentation 
and public policy analysis” (CA17132), dat zich richt op de studie van de klimaat- en 
energiediscussie in de EU.

3. De argumentaties die tot uiting komen in een uitwisseling van bod en tegenbod kun-
nen gezien worden als een dialogische variant van een argumentative pattern dat een 
bepaalde institutioneel ingebedde communicatieve activiteit kan kenmerken. Volgens 
van Eemeren wordt een argumentative pattern ‘characterized by a constellation of ar-
gumentative moves in which, in order to deal with a particular kind of difference of 
opinion, in defence of a particular type of standpoint a particular argument scheme or 
combination of argument schemes is used in a particular kind of argumentation struc-
ture’ (Van Eemeren, 2016, p. 14).

4. Onze analyse van een bod is in overeenstemming met Ihnen Jory’s analyse van de taal-
handeling van het doen van een voorwaardelijk bod (Ihnen Jory, 2016).

5. Theoretisch zijn beide drogredenen tot elkaar te herleiden maar doorgaans is het de 
ontvanger van een bod wel duidelijk of er een wortel te vergeven valt, of dat er een stok 
achter de deur zit.
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