
Summary 

 

“What’s China’s comment?” 

Confrontational maneuvering in spokespersons’ argumentative replies at the regular press 

conferences of China’s Ministry of Foreign Affairs  

 

Adopting the pragma-dialectical approach to argumentation, this research intends to provide a fully-

fledged analysis of a crucial phase in the spokespersons’ argumentative replies at the regular press 

conferences of China’s Ministry of Foreign Affairs (China’s MoFA for short). This phase is the 

empirical counterpart in the spokespersons’ argumentative exchanges with the questioning 

journalists of the confrontation stage in the pragma-dialectical model of a critical discussion. The 

central aim of this research is to make clear how the spokespersons maneuver strategically in 

responding to the journalists’ questions and how their “confrontational maneuvering” can be 

instrumental in convincing the intended audience. In realizing this central aim, three main research 

questions are to be answered: 

 

(1) What are the institutional preconditions applying to China’s MoFA’s regular press 

conferences as a communicative activity type that serve as extrinsic (contextually 

determined) constraints for the strategic maneuvering of the spokespersons in responding 

to the questions of the journalists?  

(2) What modes of confrontational maneuvering are prototypically adopted by the 

spokespersons in complying with the institutional preconditions of China’s MoFA’s 

regular press conferences in responding to the questions of the journalists?  

(3) How are these modes of confrontational maneuvering designed to contribute to 

making a convincing case for the audience the spokespersons would like to reach?  

 

To answer the first question, in this research the conventions of China’s MoFA’s regular press 

conferences are identified and the exchanges between the spokespersons and the journalists are 

characterized argumentatively as a communicative activity type. The argumentative 

characterization thus achieved makes clear what specific macro-contextual constraints are imposed 



on the argumentative exchanges between the spokespersons and the journalists in the various stages 

of the resolution process. In answering the second question, it is first considered analytically which 

modes of confrontational maneuvering the spokespersons could use to facilitate their argumentative 

replies while taking account of the institutional preconditions. Next it is determined in qualitative 

empirical research by means of observation which specific modes of confrontational maneuvering 

the spokespersons actually employ. In answering the third question, the research focuses on how the 

different modes of confrontational maneuvering are performed through selection from the topical 

potential, adaptation to audience demand, and choosing presentational devices. The answers to the 

second and the third research question are largely based on empirical and qualitative analysis of the 

empirical data from the official transcripts of the exchanges at China’s MoFA’s regular press 

conferences between November 3, 2011, and December 31, 2018. 

 The answer to the first question is presented in Chapter 3. It is made clear that the general 

institutional point of the communicative activity type is explicating and promoting the Chinese 

government’s stances and policies by deliberating about them with the international general public 

as the audience. This institutional rationale can be specified into two major institutional goals: to 

clarify and explain the Chinese government’s stances and policies, and to refute criticisms of the 

Chinese government’s stances and policies. In reaching the institutional goals and thereby realizing 

the general institutional point, a set of primary and secondary institutional preconditions constrains 

the spokespersons’ confrontational maneuvering in their argumentative replies; these preconditions 

are determined by the institutional context of China’s MoFA’s regular press conferences. The seven 

basic rules constituting these preconditions stipulate what the spokesperson could do, should do, 

and should not do. In addition, the spokespersons often refer explicitly or implicitly to the “Five 

Principles of Peaceful Co-existence”, which constitute another pertinent part of the primary 

institutional preconditions.  

As for the secondary institutional preconditions, three of them require special attention. The 

first one is that in their argumentative reply the spokesperson have to deal at the same time with two 

audiences. First comes the “primary audience”, which consists of the international general public -

- a third party whose judgment concerning the acceptability of the argumentative discourse is 

decisive to the spokespersons. The “secondary audience” consists of the journalist asking the 

questions and the spokesperson’s immediate opponents invoked in these questions. The second 



secondary institutional precondition is that,  in order to avoid any accusation of being partisan, in 

replying to questions concerning very sensitive or controversial issues the spokespersons are to use 

euphemistic expressions. The third secondary institutional precondition is that certain principles and 

standpoints are to be considered “indisputable” or even “sacrosanct” by the spokesperson.  

 Chapter 4, 5, 6 and 7 are intended to answer the second and the third question. In chapter 4, 

5 and 6 three predominant prototypical modes of confrontational maneuvering in the spokespersons’ 

argumentative replies are analyzed: confrontational maneuvering by dissociation, confrontational 

maneuvering by personal attack, and confrontational maneuvering by declaring a standpoint 

unallowed or indisputable. In Chapter 7 two less prominent but still prototypical modes of 

confrontational maneuvering adopted by the spokespersons are examined: changing the topic and 

putting pressure on the other party.  

Chapter 4 is devoted to the analysis of how the spokespersons use dissociation as a mode of 

confrontational maneuvering. In this chapter it is reported that when the spokespersons use 

dissociation as a mode of confrontational maneuvering, four subtypes of dissociation play a role in 

bringing forward a standpoint. Depending on the rationale for distinguishing between Term I (used 

by the spokesperson’s opponent) and Term II (used by the spokesperson himself/herself) in the cases 

concerned, these subtypes can be differentiated as: “distorted” Term I versus “authentic” Term II, 

“ambiguous” Term I versus “univocal” Term II, “broadened” Term I versus “exact” Term II, and 

“narrowed” Term I versus “exact” Term II. 

Chapter 5 reports how the spokespersons use personal attacks as a mode of confrontational 

maneuvering. As can be observed in the empirical data, the spokespersons typically use three 

subtypes of personal attack in their argumentative replies: direct/abusive personal attacks, 

indirect/circumstantial personal attacks, and You Too/tu quoque personal attacks. Each of these 

subtypes can be further divided into different variants: in the direct subtype, the variants of attacking 

the immediate opponents used by the spokespersons are accusing them of “bad character”, “bad 

faith”, “low intelligence”, and “lack of expertise”; in the indirect subtype, the variants include the 

accusations of “suspicious motives” and “being driven by their own interests”; in the You Too 

subtype, the four variants that are typically found are “inconsistency between words and actions”, 

“inconsistency between past and present actions”, “inconsistency between previous and present 

words”, and “only words without actions”.  



As becomes clear from the analyses in Chapter 4 and 5, when the spokesperson uses a 

dissociation or a personal attack as a mode of confrontational maneuvering, this can be seen as a 

calculated argumentative move in the confrontation stage of an imagined critical discussion with 

his/her immediate opponents instigated by the question of the journalist. The purpose of using a 

dissociation or a personal attack in this critical discussion is to negate the immediate opponents’ 

doubts or criticisms concerning China’s standpoints. In the case of dissociation, the spokespersons 

try to realize this purpose by pointing out that a crucial term mentioned in defining the difference 

of opinion at issue is “misused” by the immediate opponents. In the case of a personal attack, the 

spokespersons attempt to realize this purpose by undermining their immediate opponents’ 

credibility or authority in criticizing China.   

Chapter 6 is dedicated to the analysis of how spokespersons use declaring a standpoint 

unallowed or indisputable as a mode of confrontational maneuvering. According to the various 

rationales the spokespersons presuppose to be understood as well as acceptable to (the questioning 

journalists and) the international general public, three subtypes of declaring a standpoint unallowed 

or indisputable are prototypically used in this endeavor. The first subtype is declaring a standpoint 

unallowed or indisputable based on the rationale of necessity. The second subtype is declaring a 

standpoint unallowed or indisputable based on the rationale of desirability. The third subtype is 

declaring a standpoint unallowed or indisputable based on the rationale of feasibility. 

In declaring a standpoint unallowed or indisputable the spokespersons do not intend to 

convince the international general public by undermining their immediate opponents’ 

authority/credibility in doubting or criticizing China’s standpoints. Instead, in the projected critical 

discussion with their immediate opponents as well as in the critical discussion with the international 

general public the spokespersons are out to declare a certain standpoint unallowed or indisputable 

in the confrontation stage, so that the critical discussion will not come off the ground. A crucial 

difference between the two critical discussions involved lies in the amount of effort the 

spokespersons invest in convincing their audience that the standpoint at issue is unallowed or 

indisputable. However sincere spokespersons may seem to be, in the critical discussion with the 

immediate opponents they do not make a real effort to convince them that the standpoint is 

unallowed or indisputable. By contrast, in the critical discussion with the international general 

public they will go all out to justify the unallowed or indisputable declaration of the standpoint at 



issue, even though such a declaration might in some cases be fallacious.  

Chapter 7 focuses on confrontational maneuvering by changing the topic of discussion and 

confrontational maneuvering by putting pressure on the other party. Based on the conceptualization 

of the notions “changing the topic of discussion” and “putting pressure on the other party” from a 

pragma-dialectical perspective, this chapter explains how the spokespersons try to change the topic 

of discussion and put pressure on the other party in such a strategic way that it is instrumental in 

making a convincing case for their audience. As observed in the empirical data of the spokespersons 

argumentative replies, the spokesperson may or may not change the subject at issue when changing 

the topic of discussion suggested or posed by the questioning journalists. However, the 

spokesperson will try to make a “reasonable” and “sincere” impression on the international general 

public by sticking to the subject suggested by the questioning journalist unless he/she considers it 

too sensitive or not yet ready to be discussed.  

Pressure on the other party can be exerted by the spokespersons either by pointing at a negative 

sanction or by appealing to sympathy. In putting pressure on the audience by pointing at a negative 

sanction, the spokesperson often mentions the negative consequences in a blunt way, but in a few 

cases these consequences are only hinted at indirectly. In particular in putting pressure on the 

international general public by appealing to its sympathy, the spokespersons rely implicitly on the 

other party’s understanding by describing how much efforts China has made, how difficult it has 

been to China or how helpless China is with regard to the subject at issue.  

Just as happens when the spokespersons declare a standpoint unallowed or indisputable, in 

both of the two discussions changing the topic of discussion takes place in the confrontation stage. 

When it comes to putting pressure on the other party, the two critical discussions presumed to be 

conducted interact with each other in a relatively complicated way. Exerting pressure on the other 

party by pointing at a sanction takes place in the confrontation stage of the critical discussion 

between the spokesperson and his/her immediate opponents. By pointing at a sanction, the 

spokesperson intends to prevent the development of a serious discussion on his/her standpoint. 

Simultaneously, in the critical discussion with the international general public the spokesperson uses 

the exertion of pressure by pointing at a sanction as a justification of the unavoidability of this 

sanction against the immediate opponents if the spokesperson’s standpoint is not accepted; putting 

pressure by pointing at the sanction is then a strategic move in the argumentation stage of this 



discussion. The pressure on the other party exerted by the spokesperson by appealing to sympathy, 

on the other hand, is directed at the international general public rather than the immediate opponents 

mentioned in the journalist’s question. That exertion of pressure on the other party by appealing to 

sympathy takes place in the confrontation stage of the critical discussion between the spokesperson 

and the international general public. By appealing to sympathy, the spokesperson intends to prevent 

a serious discussion on his/her standpoint from taking place. Simultaneously, exerting pressure by 

appealing to sympathy in the critical discussion with the immediate opponents is used by the 

spokesperson in justifying why his/her standpoint should be accepted (without him/her really 

believing that it will be accepted). In this critical discussion putting pressure can thus be seen as a 

move in the argumentation stage of the discussion. 

In Chapter 7 it is explained that in the argumentative practice of China’s MoFA’s regular press 

conferences the modes of confrontational maneuvering that have been analyzed in this study are 

more often than not strategically combined by the spokespersons. Such deliberate combinations are 

either aimed at reinforcing the strategic function of the predominant mode of confrontational 

maneuvering or at reaching a more convincing effect than each single mode could achieve by itself 

by using in a concerted effort several modes of strategic maneuvering. When they are used together 

in this way, the combined uses of these modes of confrontational maneuvering may constitute 

different types of confrontational strategies. 

In Chapter 4, 5, 6, and 7, it has been made clear that, in order to make their argumentative 

replies convincing, in using the (sub)types of the modes of the confrontational maneuvering 

discussed above the spokespersons try their best to adapt to the international general public’s 

audience’s demand concerning the issues discussed and to make at the same time appropriate 

strategic choices from the available topical potential and the available presentational devices. In 

doing so, they try to make sure that they observe the institutional preconditions of China’s MoFA’s 

regular press conferences. 

As a matter of course, the argumentative moves that constitute the modes of confrontational 

maneuvering that are prototypically used by the spokespersons at China’s MoFA’s regular press 

conferences could derail into fallaciousness. To assess the soundness of the use of these modes of 

confrontational maneuvering, we first of all have to make clear of which presumed critical 

discussion (the one between the spokesperson and the immediate opponent or the one between the 



spokesperson and the international general public) the argumentative moves concerned should be 

considered part of when they are evaluated. This clarification is crucial because in the two critical 

discussions these argumentative moves play a different role. As shown in the analysis of dissociation 

(Chapter 4), personal attack (Chapter 5), and putting pressure on the other party (Section 7.3), the 

argumentative moves judged fallacious in the one critical discussion may not necessarily be deemed 

fallacious in the other critical discussion.  

After it has been made clear to which critical discussion the argumentative moves that 

constitute a certain mode of confrontational maneuvering belong, the next step is to assess the 

soundness of these argumentative moves according to the pragma-dialectical rules for reasonable 

argumentative discourse. In doing so, it should be noted that the institutional preconditions that 

determine the boundaries of reasonableness in the communicative activity type concerned may 

involve certain amendments of the notion of reasonableness as it is defined in the pragma-dialectical 

code of conduct  for reasonable argumentative discourse, which is aimed at resolving a difference 

of opinion in accordance with the merits of the argumentative moves that have been made. This 

certainly applies to the argumentative practice examined in this research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenvatting 

 

“What’s China’s comment?”  

Confrontational maneuvering in spokespersons’ argumentative replies at the 

regular press conferences of China’s Ministry of Foreign Affairs  

 

In dit onderzoek wordt een analyse gegeven van een cruciale fase in de beantwoording 

door Chinese zegslieden van vragen van journalisten tijdens de persconferenties die 

regelmatig gegeven worden door China’s Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat 

hierbij om de fase die het empirische equivalent vormt van de confrontatiefase in het 

pragma-dialectische model van een kritische discussie. Het centrale doel van het 

onderzoek is duidelijk te maken hoe de zegslieden strategisch manoeuvreren bij het 

beantwoorden van de vragen van de journalisten en hoe hun “confrontatief 

manoeuvreren” instrumenteel kan zijn in het overtuigen van het beoogde publiek. Bij 

het realiseren van deze doelstelling dienen de volgende drie hoofdvragen te worden 

beantwoord:  

 

(1) Wat zijn de institutionele randvoorwaarden voor het strategisch manoeuvreren van 

zegslieden bij het beantwoorden van vragen van journalisten die contextueel bepaalde 

beperkingen vormen in het communicatieve activiteitstype van de persconferenties van 

het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken?  

(2) Welke wijzen van confrontatief manoeuvreren worden door zegslieden die aan de 

institutionele randvoorwaarden van de persconferenties van het Chinese Ministerie van 

Buitenlandse Zaken moeten voldoen gebruikt bij het beantwoorden van vragen van 

journalisten?  

(3) Hoe kan de manier waarop deze wijzen van confrontatief manoeuvreren zijn 

ingericht bijdragen aan het overtuigen van het publiek dat de zegslieden wensen te 

bereiken? 

 

Om de eerste vraag te beantwoorden, zijn in dit onderzoek de conventies 



geïdentificeerd die voor de persconferenties van het Chinese Ministerie van 

Buitenlandse Zaken gelden en zijn vervolgens de uitwisselingen tussen de zegslieden 

en de journalisten in dit communicatieve activiteitstype argumentatief gekarakteriseerd. 

Deze argumentatieve karakterisering maakt duidelijk welke specifieke contextuele 

beperkingen er op deze persconferenties in de verschillende fasen van het 

uitwisselingsproces aan de argumentatieve uitwisselingen tussen zegslieden en 

journalisten zijn opgelegd. Bij het beantwoorden van de tweede vraag is eerst analytisch 

nagegaan van welke wijzen van confrontatief manoeuvreren de zegslieden gebruik 

zouden kunnen maken om hun argumentatieve beantwoording te vergemakkelijken 

zonder de institutionele randvoorwaarden uit het oog te verliezen. Vervolgens is in 

kwalitatief onderzoek door middel van empirische observatie bepaald welke specifieke 

wijzen van confrontatief manoeuvreren de zegslieden daadwerkelijk gebruiken. Bij het 

beantwoorden van de derde vraag concentreert het onderzoek zich op de manieren 

waarop in de verschillende wijzen van confrontatief manoeuvreren de selectie uit het 

topisch potentieel, de aanpassing aan het publiek en de keuzes van presentatiemiddelen 

plaatsvinden. De antwoorden op de tweede en derde onderzoeksvraag zijn goeddeels 

gebaseerd op empirische observatie en analyse van de data uit de officiële transcripten 

van de uitwisselingen op de persconferenties van het Chinese Ministerie van 

Buitenlandse Zaken tussen 3 november 2011 en 31 december 2018. 

 Het antwoord op de eerste vraag wordt gegeven in hoofdstuk 3. Daarin wordt 

duidelijk gemaakt dat de algemene institutionele rationale van het communicatief 

activiteitstype bestaat uit het uitleggen en promoten van het beleid en de standpunten 

van de Chinese regering door ten overstaan van het internationale algemene publiek 

over deze zaken te overleggen. De institutionele rationale kan gespecificeerd worden 

in twee institutionele hoofddoelen: het verduidelijken en toelichten van het beleid en 

de standpunten van de Chinese regering en het ontkrachten van kritiek op het beleid en 

de standpunten van de Chinese regering. Bij het nastreven van de institutionele doelen 

en het daardoor vorm geven aan de algemene institutionele rationale wordt het 

confrontationele manoeuvreren in de argumentatieve reactie van de zegslieden beperkt 

door een serie primaire en secondaire institutionele randvoorwaarden die bepaald zijn 



door de institutionele context van de persconferenties van het Chinese Ministerie van 

Buitenlandse Zaken. De zeven basisregels die de institutionele context constitueren 

stipuleren wat de zegslieden kunnen doen, moeten doen en niet moeten doen. Daarnaast 

verwijzen de zegslieden ook vaak expliciet of impliciet naar de “Five Principles of 

Peaceful Co-existence”, die een ander belangrijke component vormen van de primaire 

institutionele randvoorwaarden.  

 Van de secundaire institutionele randvoorwaarden vereisen er drie speciale 

aandacht. De eerste is dat zegslieden in hun argumentatieve reacties met twee partijen 

tegelijk rekening moeten houden. Allereerst is er het “primaire auditorium”, dat bestaat 

uit het internationale algemene publiek – een derde partij waarvan het oordeel over de 

aanvaardbaarheid van de argumentatieve uitwisseling voor de zegslieden 

doorslaggevend is. Het “secundaire auditorium” bestaat behalve uit de journalist die de 

vragen stelt uit de opponenten van de zegslieden die in deze vragen worden aangehaald. 

De tweede secundaire institutionele randvoorwaarde is dat de zegslieden zich bij het 

beantwoorden van vragen betreffende bijzonder gevoelige of controversiële zaken 

eufemistisch moeten uitdrukken om elke beschuldiging van partijdigheid te vermijden. 

De derde secundaire randvoorwaarde is dat bepaalde principes en standpunten vanuit 

Chinees perspectief als “onbetwistbaar” of als “niet ter discussie staand” dienen te 

worden beschouwd.  

  Hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 zijn bedoeld als antwoord op de tweede en de derde 

onderzoeksvraag. In deze hoofdstukken worden drie prototypische wijzen van 

confrontatief manoeuvreren geanalyseerd die dominant zijn in de argumentatieve 

reacties van de zegslieden: confrontatief manoeuvreren door middel van dissociatie, 

confrontatief manoeuvreren door middel van een persoonlijke aanval en confrontatief 

manoeuvreren door een standpunt onbetwistbaar of niet ter discussie staand te verklaren. 

In hoofdstuk 7 worden twee minder prominente maar wel prototypische wijzen van 

confrontatief manoeuvreren onderzocht die eveneens door de zegslieden gebruikt 

worden: een verandering aanbrengen in het standpunt dat ter discussie staat en druk 

uitoefenen op de andere partij.  

 Hoofdstuk 4 is gewijd aan een analyse van hoe de zegslieden als een wijze van 



confrontatief manoeuvreren gebruik maken van dissociaties. Er wordt geconstateerd 

dat er, in het gebruik van dissociatie door de zegslieden bij het strategisch 

manoeuvreren vier subtypen van dissociatie kunnen worden onderscheiden die een rol 

spelen bij het naar voren brengen van een standpunt. Afhankelijk van de rationale die 

in de verschillende gevallen ten grondslag ligt aan het maken van een onderscheid 

tussen Term I (die gebruikt wordt de opponent van de zegslieden) en Term II (die 

gebruikt wordt door de zegslieden zelf), kunnen deze subtypen aldus worden 

gedifferentieerd: “vervormde” Term I versus “authentieke” Term II, “ambigue” Term I 

versus “eenduidige” Term II, “verbrede” Term I versus “exacte” Term II, and 

“versmalde” Term I versus “exacte” Term II. 

 In hoofdstuk 5 wordt nagegaan hoe de zegslieden bij het confrontatief 

manoeuvreren gebruik maken van persoonlijke aanvallen. Zoals de empirische data 

laten zien, is het karakteristiek voor de argumentatieve reacties van de zegslieden dat 

hierin drie subtypen van de persoonlijke aanval voorkomen: directe/beledigende 

persoonlijke aanvallen, indirecte/naar bijkomende omstandigheden verwijzende 

persoonlijke aanvallen, en Jij Ook/tu quoque persoonlijke aanvallen. Elk van deze 

subtypen kan verder worden ingedeeld in varianten: in het directe subtype bestaan de 

varianten die door de zegslieden gebruikt worden om opponenten rechtstreeks aan te 

vallen eruit dat de opponent ervan beschuldigd wordt onbetrouwbaar te zijn, een slecht 

karakter te hebben of een geringe intelligentie of een gebrek aan deskundigheid. In het 

indirecte subtype omvatten de varianten beschuldigingen van verdachte motieven en 

geleid worden door eigenbelang. De vier varianten die karakteristiek zijn voor het 

gebruik dat de zegslieden van het Jij Ook subtype maken zijn “inconsistentie tussen 

woorden en daden”, “inconsistentie tussen eerdere en huidige daden”, “inconsistentie 

tussen eerdere en huidige woorden” and “alleen woorden maar geen daden ”.  

 Zoals uit de analyses in hoofdstuk 4 en 5 blijkt, is het gebruik van een dissociatie 

of een persoonlijke aanval door de zegslieden een wijze van confrontatief strategisch 

manoeuvreren die gezien kan worden als een weloverwogen argumentatieve zet in de 

confrontatiefase van een denkbeeldige kritische discussie met een opponent die 

geïnstigeerd is door de vraag van de journalist. Het gebruik van de dissociatie of de 



persoonlijke aanval in deze kritische discussie heft ten doel kritiek van de opponent 

aangaande China’s standpunten uit de wereld te helpen. In het geval van een dissociatie 

trachten de zegslieden dit doel te bereiken door duidelijk te maken dat de opponent bij 

het definiëren van het verschil van mening een cruciale term “misbruikt” heeft. In het 

geval van een persoonlijke aanval proberen ze het te bereiken door de 

geloofwaardigheid of de autoriteit van de opponent in het kritiseren van China te 

ondermijnen. 

 Hoofdstuk 6 is gewijd aan de analyse van hoe zegslieden het onbetwistbaar of niet 

ter discussie staand verklaren gebruiken als een wijze van confrontatief manoeuvreren. 

Al naar gelang de rationales die de zegslieden als aanvaardbaar beschouwen voor (de 

ondervragende journalisten en) het internationale algemene publiek, worden er bij dit 

manoeuvreren prototypisch drie subtypen gebruikt van het onbetwistbaar of niet ter 

discussie staand verklaren van een standpunt. Het eerste subtype bestaat uit het 

onbetwistbaar of niet ter discussie staand verklaren van een standpunt op basis van de 

“noodzakelijkheidsrationale”; het tweede subtype bestaat uit het onbetwistbaar of niet 

ter discussie staand verklaren van een standpunt op basis van de 

“wenselijkheidsrationale” en het derde subtype uit het onbetwistbaar of niet ter 

discussie staand verklaren van een standpunt op basis van de “doenlijkheidsrationale”. 

 Bij het onbetwistbaar of niet ter discussie staand verklaren van een standpunt 

hebben de zegslieden niet de intentie het internationale algemene publiek te overtuigen 

door de geloofwaardigheid/autoriteit van hun opponent in het kritiseren van China’s 

standpunten te ondermijnen. In plaats daarvan zijn ze er zowel in de geprojecteerde 

kritische discussie met de opponent als in de kritische discussie met het internationale 

algemene publiek op uit om een bepaald standpunt al in de confrontatiefase 

onbetwistbaar of niet ter discussie staand te verklaren, zodat de kritische discussie niet 

van de grond zal komen. Een cruciaal verschil tussen de beide kritische discussies die 

hier een rol spelen schuilt in hoeveel de zegslieden metterdaad investeren in pogingen 

om het auditorium ervan te overtuigen dat het omstreden standpunt onbetwistbaar is of 

niet ter discussie staat. Hoe oprecht zegslieden ook mogen lijken, ze doen in de kritische 

discussie met de opponent geen echte poging om die opponent ervan te overtuigen dat 



het standpunt onbetwistbaar is of niet ter discussie staat, terwijl ze er in de kritische 

discussie met het internationale algemene publiek juist alles aan doen om dat te 

rechtvaardigen, in sommige gevallen zelfs als dat drogredelijk mocht zijn. 

 Hoofdstuk 7 is gericht op confrontatief manoeuvreren door een verandering aan te 

brengen in het standpunt dat ter discussie staat en confrontatief manoeuvreren door 

druk uit te oefenen op de andere partij. Op basis van een pragma-dialectische 

conceptualisering van de begrippen “een verandering aanbrengen in het standpunt” en 

“druk uitoefenen op de andere partij”, wordt in dit hoofdstuk uitgelegd hoe de 

zegslieden proberen om een standpunt op zo’n strategische manier te veranderen en op 

zo’n strategische manier druk uitoefenen dat dit instrumenteel is in het overtuigen van 

hun auditorium. Zoals duidelijk is geworden door observatie van de argumentatieve 

reacties van de zegslieden in de empirische data van het onderzoek, kan het wel of niet 

zo zijn dat de zegslieden met het veranderen van het standpunt ook het onderwerp van 

discussie veranderen dat aangereikt of gesuggereerd is door de ondervragende 

journalist. De zegslieden zullen echter een redelijke en oprechte indruk willen maken 

op het internationale algemene publiek door alleen van het door de journalist 

aangegeven discussieonderwerp af te wijken als dit naar hun oordeel te gevoelig is of 

nog niet rijp is voor discussie.  

 Zegslieden kunnen druk uitoefenen op de andere partij door een negatieve sanctie 

te noemen of door een beroep te doen op sympathie. Bij het uitoefenen van druk op het 

auditorium door een negatieve sanctie te wijzen noemen, worden de negatieve gevolgen 

door de zegslieden vaak zonder veel omhaal vermeld, maar in een paar gevallen wordt 

er alleen op een indirecte manier naar de negatieve gevolgen verwezen. In het bijzonder 

als de zegslieden druk uitoefenen op het internationale algemene publiek door een 

beroep te doen op hun sympathie, rekenen ze impliciet op begrip van de andere partij 

door te beschrijven hoeveel inspanningen China zich heeft getroost, hoe moeilijk het 

voor China is geweest of hoe hulpeloos China in het betreffende geval was.  

 Net zoals wanneer de zegslieden een standpunt onbetwistbaar of niet ter discussie 

verklaren, vindt het veranderingen aanbrengen in het standpunt dat ter discussie staat 

in beide discussies plaats in de confrontatiefase. Wanneer er druk op de andere partij 



wordt uitgeoefend is er sprake van een tamelijk ingewikkelde interactie tussen de twee 

kritische discussies die impliciet gevoerd worden. Druk uitoefenen op de andere partij 

door een sanctie te noemen gebeurt in de confrontatiefase van de kritische discussie 

tussen zegslieden opponenten. Door op een sanctie te wijzen, proberen de zegslieden 

de ontwikkeling van een serieuze discussie over hun standpunt te voorkomen. 

Tegelijkertijd gebruiken ze deze strategische zet in de argumentatiefase van de kritische 

discussie met het internationale algemene publiek om de onvermijdelijkheid van de 

sanctie tegen de opponent te rechtvaardigen als hun standpunt niet aanvaard wordt. De 

druk daarentegen die door de zegslieden op de andere partij wordt uitgeoefend door een 

beroep te doen op hun sympathie is op het internationale algemene publiek gericht in 

plaats van op de in de vraag van de journalist opgevoerde opponent. Dit druk uitoefenen 

op de andere partij door een beroep te doen op hun sympathie vindt plaats in de 

confrontatiefase van de kritische discussie tussen de zegslieden en het internationale 

algemene publiek. Door een beroep op sympathie te doen, proberen de zegslieden te 

verhinderen dat er een serieuze discussie plaatsvindt over hun standpunt. Tegelijkertijd 

wordt het uitoefenen van druk door een beroep te doen op sympathie door de zegslieden 

in de kritische discussie met de opponent gebruikt om te rechtvaardigen waarom hun 

standpunt zou moeten worden aanvaard (zonder dat ze echt geloven dat dit ook zal 

gebeuren). In die kritische discussie kan het uitoefenen van deze druk dus als een zet in 

de argumentatiefase worden beschouwd. 

 In hoofdstuk 7 wordt uitgelegd dat de wijzen van confrontatief manoeuvreren die 

in deze studie zijn geanalyseerd in de argumentatieve praktijk van de persconferenties 

van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken door de zegslieden vaak op 

strategische wijze worden gecombineerd. Zulke welbewuste combinaties zijn ofwel 

gericht op het versterken van de strategische functie van de dominante wijze van 

confrontatief manoeuvreren ofwel op het door middel van een combinatie van 

verscheidene wijzen van strategisch manoeuvreren bereiken van een overtuigender 

effect dan met elk van de verschillende wijzen van strategisch manoeuvreren 

afzonderlijk zou worden bereikt. Als ze op een bepaalde manier met elkaar worden 

gecombineerd, kunnen de verschillende wijzen van strategisch manoeuvreren 



gezamenlijk specifieke typen confrontationele strategieën constitueren.  

 In hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 is duidelijk gemaakt dat de zegslieden om hun 

argumentatieve beantwoording overtuigend te maken bij het gebruik van de (sub)typen 

van strategisch manoeuvreren die hierboven zijn besproken hun best doen om tegemoet 

te komen aan het internationale algemene publiek en tegelijk passende strategische 

keuzes te maken uit het beschikbare topisch potentieel en de beschikbare 

presentatiemiddelen. Daarbij trachten ze te voldoen aan de institutionele 

randvoorwaarden van de persconferenties van het Chinese Ministerie van Buitenlandse 

Zaken. 

 Het spreekt vanzelf dat de argumentatieve zetten die de wijzen van confrontatief 

manoeuvreren constitueren die op de persconferenties van het Chinese Ministerie van 

Buitenlandse Zaken prototypisch door de zegslieden worden gebruikt ook kunnen 

ontsporen in drogredelijkheid. Om de deugdelijkheid van het gebruik van deze wijzen 

van confrontatief manoeuvreren te beoordelen, moet eerst worden vastgesteld van 

welke veronderstelde kritische discussie (die tussen de zegslieden en de opponent of 

die tussen de zegslieden en het internationale algemene publiek) de te beoordelen 

argumentatieve zetten geacht mogen worden deel uit te maken. Deze verheldering is 

cruciaal omdat de argumentatieve zetten in de twee kritische discussies een 

verschillende rol spelen. Zoals de analyses van dissociaties (hoofdstuk 4), persoonlijke 

aanvallen (hoofdstuk 5) en druk uitoefenen op de andere partij (paragraaf 7.3) duidelijk 

maken, hoeven argumentatieve zetten die in de ene kritische discussie als drogredelijk 

worden beoordeeld in de andere kritische discussie niet noodzakelijk drogredelijk te 

worden geacht.  

 Nadat is vastgesteld tot welke kritische discussie de argumentatieve zetten behoren 

die een bepaalde wijze van confrontatief manoeuvreren constitueren, bestaat de 

volgende stap dan ook uit het beoordelen van de deugdelijkheid van deze 

argumentatieve zetten volgens de pragma-dialectische regels voor een redelijke 

argumentatieve gedachtewisseling. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat 

de institutionele randvoorwaarden die in het type communicatieve activiteit waarin de 

argumentatieve gedachtewisseling plaatsvindt de grenzen van de redelijkheid bepalen 



een bepaalde amendering met zich kunnen meebrengen van het begrip redelijkheid 

zoals dat gedefinieerd is in de pragma-dialectische gedragscode voor het houden van 

een discussie die erop gericht is een verschil van mening in overeenstemming met de 

merites van de gedane argumentatieve zetten op te lossen. Dit geldt zeker ook voor de 

argumentatieve praktijk die in dit onderzoek is onderzocht. 

 

 

 

 


