
AAnvullende informAtie (theorie en opdrAcht)

bij hoofdstuk 4, paragraaf 4.5: Argumenteren

Het Toulminmodel
Het is voor jou als journalist zaak om goed te argumenteren, zeker bij een opiniestuk. Wanneer 
je tekst vragen en ingezonden brieven oproept (‘Hoe komt u erbij?’) is de lezer op zoek naar 
argumenten: waarom is dat zo? 

De Engelse filosoof Toulmin ontwikkelde een model, gebaseerd op rechtspraak. Wanneer daar 
alleen met beweringen wordt gewerkt, zou dat op de volgende manier gaan. De openbaar aan-
klager zegt: ‘De verdachte heeft het gedaan’. De advocaat zegt van niet, en zo ontstaat er een 
welles-nietesspel. Beiden moeten dus met feiten komen die hun bewering ondersteunen.

Conclusies zonder argumenten zijn beweringen die we kunnen afdoen als kroegpraat. Bijvoor-
beeld:

1.  Máxima en Willem Alexander mogen geen huis kopen in Mozambique. 
2.  Ajax wordt landskampioen. 

Als ik iemand wil overtuigen die het niet met mij eens is, moet ik argumenten hebben. Dat zijn 
de bouwstenen voor een conclusie: je overtuigt met je argumenten, niet met je conclusie. Argu-
menten zijn dus geen nieuwe beweringen, maar vaststaande feiten! Bijvoorbeeld:

1.  De projectontwikkelaar wordt beschuldigd van fraude.

2.  Ajax heeft de beste spelersselectie.

Met een bewering en de bijbehorende argumenten zijn we er nog niet. Want wat garandeert dat 
de bewering, gegeven deze argumenten, juist is? Anders gezegd, hoe rechtvaardigen we de stap 
van de argumenten naar de bewering (a, dus b; b, want a)? Hiervoor hebben we een algemene 
uitspraak nodig die zowel op deze situatie als op andere soortgelijke situaties van toepassing 
is. Toulmin noemt zo’n uitspraak een rechtvaardiging. Bijvoorbeeld:

1.   Ons koningshuis kan het zich niet veroorloven om met dubieuze figuren om te gaan. 

2.   Wie landskampioen wil worden, moet een goede spelersselectie hebben. 

Een rechtvaardiging is iets anders dan een bewering. Een bewering gaat over een concrete 
situatie, een rechtvaardiging is altijd algemeen en gebaseerd op een principe, een wetmatig-
heid, de publieke opinie of een conventie. Hiermee onderbouw je de redenering, je zet de stap 
van de argumenten naar de bewering: als dit, dan dat. Een rechtvaardiging wordt meestal niet 
opgeschreven, juist omdat het een algemeen aanvaard principe of bekende wetmatigheid is. Als 
er discussie over is, wordt een rechtvaardiging een argument.
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Iemand kan echter de vraag stellen: ‘Waar staat dat, waarom kan het koningshuis zich dat niet 
veroorloven?’ Of: ‘Waarom is een goede spelersselectie nodig?’ Ondersteuning voor zowel de fei-
ten (argumenten) als de rechtvaardiging vind je in wetten, regels, wetenschappelijk onderzoek, 
statistieken. In dit geval:

1.    Wetten die het gedrag van onze koninklijke familie regelen en opiniepeilingen onder de 

Nederlandse bevolking die aantonen dat de bevolking niet wil dat het koningshuis con-

tacten met fraudeurs onderhoudt.

2.   Voetbalhistorische gegevens die aantonen dat het altijd de club met de beste spelersse-

lectie is, die landskampioen wordt. 

Soms is het nodig een bewering te nuanceren met een voorbehoud (geeft een beperking aan: 
de redeneringen geldt niet als …) of een concessie (toegeven dat er ook andere mogelijkheden 
zijn). Bij een concessie horen woorden als ‘hoewel’ of ‘ofschoon’; bij voorbehoud een term als 
‘tenzij’ of ‘behalve als …’:

1.   Willem-Alexander en Máxima kunnen het huis niet kopen, tenzij er een andere project-

ontwikkelaar komt. 

2.   Ajax wordt landskampioen, hoewel ook Twente er goed voorstaat.

Ook kun je een kwalificatie opnemen in je redenering, waardoor hij sterker wordt of juist zwak-
ker:

1a.   Willem-Alexander en Máxima kunnen het huis beter niet kopen. 
of juist:

1b.  Willem-Alexander en Máxima mogen het huis absoluut niet kopen.

2.  Ajax wordt waarschijnlijk landskampioen.

Oefening: Een argumentatie ontleden met het Toulmin-model
Hieronder zie je een tekst van zeven zinnen. Ontleed de redenering in: argument(en), conclu-
sie, ondersteuning, concessie en voorbehoud. Welke rechtvaardiging is er? Welke kwalificaties 
geeft de auteur aan het verband tussen argument(en) en standpunt?

(1) Het plan van burgemeester Leers om het grote woonwagenkamp Vinkenslag bij Maastricht 
op te splitsen in een aantal kleinere kampen van maximaal vijftien wagens, is ongetwijfeld 
gedoemd te mislukken. (2) De woonwagenbewoners zullen zich met hand en tand verzetten. 
(3) De families zijn heel ‘close’ en willen per se bij elkaar blijven. (4) Slechts zelden bestaat 
een familie op Vinkenslag uit minder dan 20 wagens. (5) Er zijn feitelijk ook geen wettige 
middelen om de bewoners tot verhuizing te dwingen. (6) Als men dergelijke juridische midde-
len niet kan vinden, kan het kamp nooit gesplitst worden. (7) Toch slaagt Leers er mogelijk in 
begrip te kweken voor de manier waarop hij de ‘vrijstaat’ Vinkenslag probeert aan te pakken.
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